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αναγκών του βασικού σεναρίου και ποσοστό 9,4% επί των κεφαλαιακών αναγκών του 
δυσµενούς σεναρίου,  
 

• η προσµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ύψους 104 εκατ. ευρώ που 
αναλογεί στις προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο που σχηµατίσθηκαν την 30/06/2015 
λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών. Το ποσό αυτό της αναβαλλόµενης 
φορολογικής απαίτησης αντιπροσωπεύει ποσοστό 12,1% επί των κεφαλαιακών αναγκών 
του βασικού σεναρίου και ποσοστό 10,2% επί των κεφαλαιακών αναγκών του δυσµενούς 
σεναρίου,  

 

Το σύνολο των ενεργειών κεφαλαιακής υποστήριξης τελούν υπό την αξιολόγηση και 
έγκριση της εποπτικής αρχής. Εάν προσµετρηθούν οι ενέργειες αυτές, το ύψος των 
κεφαλαιακών αναγκών δύναται να περιορισθεί σηµαντικά.  

Εντός της πρώτης εβδοµάδας του µηνός Νοεµβρίου 2015, η Attica Bank θα υποβάλλει στην 
Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης καθώς και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, το 
οποίο θα αναφέρει λεπτοµερώς τις ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης στις οποίες θα προβεί για 
την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών. Στη συνέχεια, µετά την αξιολόγηση του σχεδίου, η 
Τράπεζα της Ελλάδος θα καθορίσει και το τελικό ύψος των κεφαλαιακών αναγκών. 

Η καταχώρηση στις οικονοµικές καταστάσεις του Α’ εξαµήνου 2015 πολύ µεγάλου ύψους 
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της τάξης των 513 εκατ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης του 
οικονοµικού περιβάλλοντος όπως αποτυπώθηκαν και µε την άσκηση για τον Έλεγχο της 
Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Quality Review) που διεξήγαγε η Τράπεζα της 
Ελλάδος, έχει ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε πολύ χαµηλά 
επίπεδα σηµαντικά κάτω από το ελάχιστο όριο που έχει τεθεί από την εποπτική αρχή. Σηµειώνεται 
όµως ότι και µετά τον σχηµατισµό των προβλέψεων τόσο τα ονοµαστικά, όσο και τα εποπτικά 
ίδια κεφάλαια του Οµίλου εξακολουθούν να είναι θετικά. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας και την αποκατάσταση των 
δεικτών της κεφαλαιακής επάρκειας, η Τράπεζα θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε την 
εποπτική αρχή, για τον καθορισµό και την πορεία υλοποίησης των ενεργειών που έχουν 
καθορισθεί για το σκοπό αυτό, υποκείµενη σε ειδικό έλεγχο. 

Για τα αποτελέσµατα της συνολικής αξιολόγησης έτους 2015 για την Attica Bank που 
διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι: 

«Το σηµείο από το οποίο ξεκινάει η προσπάθεια της Attica Bank για την κεφαλαιακή της θωράκιση 
είναι αναµφίβολα διαφορετικό. Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης θα αποτελέσει την 
αφετηρία για τη θεµελίωση της διακριτής αναπτυξιακής της πορείας, ως µια τράπεζα σύγχρονη, 
καινοτόµα, ευέλικτη, φιλική, και αποτελεσµατική. Η Τράπεζα δεν είχε ολοκληρώσει την αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου ύψους 434 εκατ. ευρώ που είχε αποφασιστεί για την κάλυψη των αναγκών 
που είχαν προκύψει βάσει του δυσµενούς σεναρίου (ελάχιστο όριο δεικτών κεφαλαιακής 
επάρκειας 5,5%) της προηγούµενης άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων που είχε 
διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος το 2014, µε αναφορά τα οικονοµικά στοιχεία της 30ης Ιουνίου 
2013.  

Συνεπώς, το ύψος των κεφαλαίων των 434 εκατ. ευρώ συµπεριλαµβάνονται στο ύψος της 
κεφαλαιακής υστέρησης που προέκυψε από την συνολική αξιολόγηση που διεξήγαγε η εποπτική 
αρχή το έτος 2015 µε στοιχεία αναφοράς της 30/06/2015. Το ύψος των σηµερινών κεφαλαιακών 
αναγκών µε βάση την αξιολόγηση του έτους 2015 από την Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίζεται 
σε 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο (ελάχιστο όριο δείκτη CET1 9,5%)  και σε 1.021 εκατ. 
ευρώ στο σενάριο δυσµενών εξελίξεων (ελάχιστο όριο δείκτη CET1 8% έναντι 5,5% στο 
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αντίστοιχο σενάριο της άσκησης του 2014), χωρίς µάλιστα να έχουν προσµετρηθεί οι ενέργειες 
κεφαλαιακής υποστήριξης της Τράπεζας. 

Όλα τα στοιχεία της Τράπεζας επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε επίπεδο 
δοµών, οργάνωσης και λειτουργίας όσο και τον επιτυχή στρατηγικό σχεδιασµό που ακολουθείται, 
ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα στην κατεύθυνση εκσυγχρονισµού , κάτι το 
οποίο αποτυπώνεται στην επαναφορά της σε οργανική κερδοφορία και αυξανόµενη δηµιουργία 
εσωτερικού κεφαλαίου. 

Η Τράπεζα µε την ενεργή στήριξη και εµπιστοσύνη του βασικού της µετόχου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, των 
λοιπών µετόχων της, αλλά και προσελκύοντας νέα ιδιωτικά κεφάλαια µε στρατηγικό  κυρίως 
προσανατολισµό, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για  να καλύψει το συνολικό ύψος 
των κεφαλαιακών αναγκών που έχουν προκύψει από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Οι 
προϋποθέσεις για να καταλήξει στο επιθυµητό αποτέλεσµα υπάρχουν και θα ενισχυθούν. Σε 
περίπτωση µη επίτευξης όµως του στόχου της κάλυψης εξ ολοκλήρου των κεφαλαιακών αναγκών 
από ιδιωτικά κεφάλαια, η Τράπεζα, για το όποιο κεφαλαιακό έλλειµµα, θα εξαντλήσει τις σχετικές 
δυνατότητες του νέου πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, κάνοντας 
χρήση του. 

Μετά την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της η Τράπεζα θα είναι σε θέση να υποστηρίξει ουσιαστικά 
την πραγµατική οικονοµία χρηµατοδοτώντας,  κυρίως υγιείς επιχειρήσεις στους κλάδους που θα 
οδηγήσουν την ανάπτυξη τα επόµενα έτη αλλά και νοικοκυριά. Σε κάθε περίπτωση η συνολική 
ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος και η συνεπακόλουθη αύξηση της ρευστότητας, 
θα δηµιουργήσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις λειτουργίας της οικονοµίας της χώρας και θα 
υποβοηθήσουν σηµαντικά στην επαναφορά της στην ανάπτυξη.  

 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
- Τα οργανικά κέρδη διαµορφώθηκαν σε 41,1 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών 

κερδών 34,7 εκατ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. 
 

- Το αποτέλεσµα προ φόρων του Οµίλου για το Α’ εξάµηνο του 2015 µετά τον 
σχηµατισµό 513 εκατ. ευρώ προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις 
διαµορφώθηκε σε ζηµία 473,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 4,6 εκατ. ευρώ στη 
συγκριτική περίοδο του 2014. Αντίστοιχα, το µετά φόρων αποτέλεσµα 
διαµορφώθηκε σε ζηµία ύψους 300,3 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 1,1 εκατ. 
ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµία 304,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,5 εκατ. 
ευρώ τη συγκριτική περίοδο. 
 

- Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 50,9 εκατ. ευρώ 
 

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

- Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2015 οι προβλέψεις για 
επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 513 εκατ. ευρώ λόγω 
της επιδείνωσης των οικονοµικών συνθηκών όπως αποτυπώθηκαν και από την 
άσκηση του AQR που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι προβλέψεων 30 
εκατ. ευρώ που είχαν σχηµατιστεί την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Οι 
σωρευµένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 1.056 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 
εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014. 
 

- Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου 
κατά 28% χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εµπράγµατες εξασφαλίσεις. 
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- Οι καθαροί τόκοι για τον Όµιλο ανήλθαν σε 46,5 εκατ. ευρώ έναντι 50,7 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 75,7 εκατ. ευρώ έναντι 77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, 
παρουσιάζοντας οριακή µείωση της τάξης του 1,7%. 

 

- Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων και αποσβέσεων για 
πιστωτικούς κινδύνους µειώθηκε κατά 12% και διαµορφώθηκε σε 34,9 εκατ. 
ευρώ έναντι 39,5 εκατ. ευρώ κατά την 30/06/2014. 
 

- Οι αµοιβές και τα εν γένει έξοδα προσωπικού, είναι µειωµένα κατά 1,4 εκατ. 
ευρώ περίπου και διαµορφώθηκαν σε 21,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάµηνο του 2015, 
έναντι 22,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαµήνου του 2014, παρουσιάζοντας ποσοστιαία 
µείωση της τάξης του 6,4%.  
 

- Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 11,5 εκατ. ευρώ περίπου στο 
εξάµηνο του 2015παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 8,9% σε σχέση µε τη 
συγκριτική περίοδο. 

 

- Οι καταθέσεις διαµορφώθηκαν σε 2,56 δισ. ευρώ περίπου µειωµένες κατά 
21,3% 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 το 
εξάµηνο που έληξε την 30/06/2015. 
 

 
 
 

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 31/10/2015 στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας, www.atticabank.gr 


