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Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που ήδη δροµολογεί η Τράπεζα και η οποία θα έχει ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του έτους, θα δηµιουργήσει τους όρους για την επιτυχή υλοποίηση όλων των 
στόχων που έχουν τεθεί από τη ∆ιοίκηση και περιέχονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Το 
συνολικό ύψος των απαιτούµενων κεφαλαίων αναµένεται να κοινοποιηθεί επίσηµα στις επόµενες 
ηµέρες.  

Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας µετά την ανακεφαλαιοποίησή της, σε συνδυασµό µε την 
προσδοκώµενη αποκατάσταση του οικονοµικού κλίµατος της χώρας και τη σταδιακή επιστροφή 
των καταθέσεων, θα οδηγήσουν τον Όµιλο της Attica Bank στην επέκταση των εργασιών του, 
στην αύξηση µεριδίων αγοράς και στη δηµιουργία ισχυρής κερδοφορίας στο µέλλον». 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
- Τα κέρδη προ προβλέψεων διαµορφώθηκαν σε 47,4 εκατ. ευρώ, έναντι 

οργανικών κερδών 33,9 εκατ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. 
 

- Το αποτέλεσµα προ φόρων του Οµίλου για το εννεάµηνο του 2015, µετά τον 
σχηµατισµό 530 εκατ. ευρώ προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις, 
διαµορφώθηκε σε ζηµία 483,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµίας 30,1 εκατ. ευρώ στη 
συγκριτική περίοδο του 2014. Αντίστοιχα, το µετά φόρων αποτέλεσµα 
διαµορφώθηκε σε ζηµία ύψους 273,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµίας 23,9 εκατ. ευρώ 
της συγκριτικής περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
διαµορφώθηκαν σε ζηµία 271,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµίας 22,1 εκατ. ευρώ τη 
συγκριτική περίοδο. 
 

- Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 83,5 εκατ. ευρώ 
 

- Το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.  
 

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/09/2015, οι προβλέψεις για 
επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 530 εκατ. ευρώ λόγω 
της επιδείνωσης των οικονοµικών συνθηκών, όπως αποτυπώθηκαν και από την 
άσκηση του AQR που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι προβλέψεων 64 
εκατ. ευρώ που είχαν σχηµατιστεί την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Οι 
σωρευµένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 1.073,1 εκατ. ευρώ έναντι 
546,3 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014. 
 

- Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν κατά ποσοστό 52% τις χορηγήσεις σε 
καθυστέρηση, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εµπράγµατες εξασφαλίσεις. 
 

- Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου 
κατά 28,4% χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εµπράγµατες εξασφαλίσεις. 
 

- Οι καθαροί τόκοι για τον Όµιλο ανήλθαν σε 67,1 εκατ. ευρώ έναντι 70,5 εκατ. 
ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η µείωση αυτή οφείλεται σε µη 
επαναλαµβανόµενους τόκους ειδικής κατηγορίας χρεογράφων του ελληνικού 
∆ηµοσίου. 
 

- Το σύνολο των εσόδων για τον Όµιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε 
σε 103,7 εκατ. ευρώ, έναντι 102,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική 
περίοδο, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση. 

 

- Το σύνολο των γενικών λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικούς 
κινδύνους και αποσβέσεων µειώθηκε κατά 15% και διαµορφώθηκε σε 54,4 εκατ. 
ευρώ έναντι 63,7 εκατ. ευρώ κατά την 30/09/2014. 
 
 

- Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 15,2 εκατ. ευρώ έναντι 16,6 
εκατ. ευρώ σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο. 
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- Οι καταθέσεις διαµορφώθηκαν σε 2,58 δισ. ευρώ περίπου, µειωµένες κατά 
20,7% σε σχέση µε την 31/12/2014, λόγω των εκροών που σηµειώθηκαν 
εξαιτίας της οικονοµικής αβεβαιότητας που επικρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Α’ εξαµήνου 2015. 

 
 

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ περίπου 
παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αντίστοιχα, οι 
χορηγήσεις µετά από προβλέψεις διαµορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ για την 
περίοδο που έληξε την 30/09/2015. 
 

 
 

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 7/11/2015 στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας, www.atticabank.gr 


