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Τα αποτελέσµατα και τα µεγέθη του οµίλου, για το έτος 2014, αποτυπώνουν εν γένει τη 
θετική έκβαση των σε εξέλιξη κινήσεων της ∆ιοίκησής της, πιστοποιούν την ορθότητα 
των εκτιµήσεων που είχαν διατυπωθεί βάσει του επιχειρηµατικού σχεδιασµού της 
Τράπεζας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της Attica Bank να διατηρήσει την 
αυτόνοµη πορεία της. 
 

Τονίζεται ότι κεντρικός άξονας του  επιχειρηµατικού σχεδιασµού της Τράπεζας 
εξακολουθεί να είναι η δηµιουργία εσωτερικού κεφαλαίου µε µόνιµα χαρακτηριστικά 
µέσω του ελέγχου του λειτουργικού κόστους, της αποτελεσµατικής διαχείρισης των 
κινδύνων και της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της. 

 
Η Attica Bank, βρίσκεται επίσης σε προχωρηµένη διαδικασία για κάλυψη των 
κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα αποτελέσµατα της άσκησης της 
Τράπεζας της Ελλάδος η οποία δηµοσιεύθηκε το Α’ τρίµηνο του 2014. Ήδη η Τράπεζα 
µε την από 10/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, 
προγραµµατίζει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 433,4 εκατ. ευρώ. Η 
ολοκλήρωση  της αύξησης αναµένεται στους προσεχείς µήνες παράλληλα µε την 
οµαλοποίηση των συνθηκών στην ελληνική κεφαλαιαγορά και την προσδοκώµενη 
αύξηση του ενδιαφέροντος της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Ο βασικός µέτοχος 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή του να συµµετάσχει στην αύξηση 
διατηρώντας το ποσοστό του. 

Με δεδοµένη τη σταδιακή βελτίωση των  εσόδων του Οµίλου, την επιτάχυνση της 
ενεργητικής διαχείρισης του προβληµατικού χαρτοφυλακίου-στην οποία επικεντρώνεται 
ήδη η Τράπεζα µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων,  την περαιτέρω αναβάθµιση των 
οργανωτικών  δοµών,  και σε συνδυασµό µε τoν αυξανόµενο ρυθµό περιορισµού του 
λειτουργικού κόστους, οι προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της δηµιουργίας 
εσωτερικού κεφαλαίου και την εν τέλει επιστροφή στην κερδοφορία προδιαγράφονται 
ευνοϊκές. Η όσο το δυνατόν συντοµότερη επιστροφή στην κερδοφορία, αποτελεί για τον 
Όµιλο  απαραίτητη προϋπόθεση βιώσιµης ανάπτυξης και διατήρησης της αυτονοµίας 
του». 
 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

- Το αποτέλεσµα προ φόρων του Οµίλου για τη χρήση 2014 διαµορφώθηκε σε 
ζηµία 90 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµίας 153,3 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση 
2013. Αντίστοιχα το µετά φόρων αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε ζηµία ύψους 
49,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµίας 112,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης. Τα 
κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους και προ φόρων 
διαµορφώθηκαν σε 23,4 εκ. ευρώ έναντι ζηµίας 42,2 εκ. ευρώ περίπου την 
αντίστοιχη συγκριτική χρήση, κάτι το οποίο αντανακλά την αντιστροφή της 
τάσης και πιστοποιεί την οργανική κερδοφορία του Οµίλου. Τα συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα µετά από φόρους, µετά την προσµέτρηση και των προβλέψεων 
για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, διαµορφώθηκαν σε ζηµία 54,6 εκατ. 
ευρώ έναντι ζηµίας 79,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση. 
 

- Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 355 εκατ. ευρώ 
 

- Το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ.   
 

- Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων (>90 ηµερών) σε σχέση µε το 
σύνολο των χορηγήσεων διαµορφώθηκε κατά την 31/12/2014 σε 27,9%. 
 

- Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 οι προβλέψεις για επισφαλείς 
χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 110 εκ. ευρώ περίπου έναντι 
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προβλέψεων 100 εκ. ευρώ περίπου τη συγκριτική χρήση, παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξης του 10,5% περίπου. Οι σωρευµένες δε προβλέψεις ανέρχονται 
πλέον σε 546,3 εκατ. ευρώ έναντι 436,4 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2013. Η 
κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 180 ηµερών (IFRS-7) από 
σωρευµένες προβλέψεις την 31/12/2014 διαµορφώθηκε σε 56,1% περίπου. 
Στην χρήση που έληξε την 31/12/2014 δεν διενεργήθηκαν διαγραφές δανείων, 
ενώ στο συγκριτικό έτος είχαν λάβει χώρα διαγραφές µη ανακτήσιµων δανείων 
ύψους 25 εκατ. ευρώ. 

 

- Οι καθαροί τόκοι για τον Όµιλο ανήλθαν σε 89,8 εκατ. ευρώ και εµφανίζουν 
θεαµατική αύξηση έναντι της συγκριτικής χρήσης, κυρίως λόγω της δραστικής 
αποκλιµάκωσης του κόστους άντλησης χρήµατος. 
 

- Το σύνολο των εσόδων για τον Όµιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε 
σε 121,3 εκατ. ευρώ έναντι 71,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική χρήση, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 69,2%. 

 

- Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικούς 
κινδύνους και έκτακτων αποζηµιώσεων αποχώρησης προσωπικού µειώθηκε κατά 
9,7% και διαµορφώθηκε σε 96,8 εκατ. ευρώ έναντι 107,2 εκατ. ευρώ κατά την 
31/12/2013. 
 

- Οι αµοιβές και τα εν γένει έξοδα προσωπικού, είναι µειωµένα κατά 15,2 εκατ. 
ευρώ περίπου και διαµορφώθηκαν σε 49,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,7 εκατ. ευρώ 
τη χρήση του 2013, παρουσιάζοντας ποσοστιαία µείωση της τάξης του 23,5%. 
Εάν εξαιρεθούν οι έκτακτες αποζηµιώσεις που χορηγήθηκαν στο προσωπικό που 
αποχώρησε, το σύνολο των αµοιβών διαµορφώνεται σε 44,5 εκατ. ευρώ έναντι 
52,2 εκατ. ευρώ τη συγκριτική χρήση, ήτοι µείωση της τάξης του 14,6% 
 

- Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 20 εκατ. ευρώ περίπου στη 
χρήση 2014 και παρέµειναν σταθερά σε σχέση µε το συγκριτικό έτος. 

 

- Οι καταθέσεις διαµορφώθηκαν σε 3,3 δισ. ευρώ περίπου µειωµένες κατά 1,8% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο συγκριτικό έτος, κυρίως λόγω των εκροών κατά το 
µήνα ∆εκέµβριο. 

 

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ περίπου 
παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Το δε υπόλοιπο 
των χορηγήσεων µετά από προβλέψεις διαµορφώθηκε σε 3,2 δις. ευρώ για τη 
χρήση που έληξε την 31/12/2014 έναντι 3,3 δις. ευρώ τη συγκριτική χρήση 
παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 3,3%. 
 

- Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου καθώς και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών 
κατηγορίας 1 (CET 1) διαµορφώθηκαν σε 9,7% και 7,1% αντίστοιχα, αρκετά 
υψηλότερα από τα όρια που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 
 

ATTICA BANK 
Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία 

Σηµείωση: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., θα αναρτηθούν την 31/03/2015 στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας, www.atticabank.gr 


