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αποτελέσµατα ύψους 10 εκατ. ευρώ αφορούν το Α’ τρίµηνο του 2014 και αναφέρονται 
σε µη επαναλαµβανόµενα κέρδη που είχαν προκύψει από ειδική κατηγορία οµολόγων 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα οποία είχαν αποκτηθεί εκτός της συνήθους δραστηριότητας 
της Τράπεζας. 
 
Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους 
διαµορφώθηκε σε 17,7 εκατ. ευρώ, εµφανίζοντας µείωση της τάξης του 13,3% σε 
σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του έτους 2014. Οι δαπάνες µισθοδοσίας ως µέρος των 
λειτουργικών εξόδων διαµορφώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,7 εκατ. ευρώ το α’ 
τρίµηνο του 2014, εµφανίζοντας µείωση της τάξης του 13,4%. 
 
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου στο τέλος του α’ τριµήνου διαµορφώθηκε σε 8,4%, µε 
το δείκτη κεφαλαίου κοινών µετοχών (CET1) να διαµορφώνεται σε 6,1%. Οι 
σωρευτικές προβλέψεις διαµορφώθηκαν σε 565 εκατ. ευρώ και καλύπτουν κατά 57% 
περίπου τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών (εξαιρουµένων των 
ρυθµίσεων). Εάν, δε, ληφθούν υπόψη και οι εξασφαλίσεις των δανείων, η κάλυψη 
υπερβαίνει το 100%. 
 
Τα αποτελέσµατα και τα µεγέθη του Οµίλου, που καταγράφονται για το α’ τρίµηνο του 
2015 σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, αποτυπώνουν και πιστοποιούν την 
ορθότητα των ενεργειών που έχει δροµολογήσει η ∆ιοίκηση 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 ήταν και 
παραµένει 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». 
 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

- Τα οργανικά κέρδη διαµορφώθηκαν σε 13,3 εκ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών- 
συµπεριλαµβανοµένων εκτάκτων αποτελεσµάτων- ύψους 21,3 εκ. ευρώ περίπου 
την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. 
 

- Το αποτέλεσµα προ φόρων του Οµίλου για το τρίµηνο του 2015 διαµορφώθηκε 
σε ζηµία 6 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 2,8 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο 
του 2014. Αντίστοιχα, το µετά φόρων αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε ζηµία 
ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 0,7 εκατ. ευρώ της συγκριτικής 
περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, µετά την 
προσµέτρηση και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, 
διαµορφώθηκαν σε ζηµία 6,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,8 εκατ. ευρώ τη 
συγκριτική περίοδο. 
 

- Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 349 εκατ. ευρώ 
 

- Το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου ανήλθε σε 3,9 δισ. ευρώ.   
 

- Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων (>90 ηµερών εξαιρουµένων των 
ρυθµίσεων) σε σχέση µε το σύνολο των χορηγήσεων διαµορφώθηκε κατά την 
31/03/2015 σε 26,4%. 
 

- Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 31/03/2015 οι προβλέψεις για 
επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 19 εκ. ευρώ περίπου 
έναντι προβλέψεων 18,5 εκ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,8% περίπου. Οι σωρευµένες δε 
προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 565,3 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ 
κατά την 31/12/2014. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 
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ηµερών (IFRS-7) από σωρευµένες προβλέψεις την 31/03/2015 διαµορφώθηκε 
σε 57% περίπου. Αντίστοιχα η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 
180 ηµερών (IFRS-7) από σωρευµένες προβλέψεις την 31/03/2015 
διαµορφώθηκε σε 60,6% περίπου.  
 

- Οι καθαροί τόκοι για τον Όµιλο ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ έναντι 28,3 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 30,9 εκατ. ευρώ έναντι 41,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, 
παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 26%. 

 

- Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικούς 
κινδύνους µειώθηκε κατά 13,3% και διαµορφώθηκε σε 17,7 εκατ. ευρώ έναντι 
20,4 εκατ. ευρώ κατά την 31/03/2014. 
 

- Οι αµοιβές και τα εν γένει έξοδα προσωπικού, είναι µειωµένα κατά 1,6 εκατ. 
ευρώ περίπου και διαµορφώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,7 εκατ. ευρώ το 
τρίµηνο του 2015, παρουσιάζοντας ποσοστιαία µείωση της τάξης του 13,4%.  
 

- Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 9 εκατ. ευρώ περίπου στο 
τρίµηνο του 2015 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση µε τη 
συγκριτική περίοδο. 

 

- Οι καταθέσεις διαµορφώθηκαν σε 3 δισ. ευρώ περίπου µειωµένες κατά 8,8% σε 
σχέση µε το αντίστοιχο συγκριτικό έτος, λόγω των εκροών που σηµειώθηκαν 
εξαιτίας του αβέβαιου οικονοµικού περιβάλλοντος. 
 

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ περίπου 
παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αντίστοιχα οι 
χορηγήσεις µετά από προβλέψεις διαµορφώθηκαν σε 3,2 δισ. ευρώ για το 
τρίµηνο που έληξε την 31/03/2015. 
 

- Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου καθώς και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών 
κατηγορίας 1 (CET 1) διαµορφώθηκαν σε 8,4% και 6,1% αντίστοιχα, 
ξεπερνώντας τα όρια που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 
 

ATTICABANK 
Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία 

Σηµείωση: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., θα αναρτηθούν την 27/05/2015 στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας, www.atticabank.gr 


