
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αθήνα, 22/06/2020 
 
 
 

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2020 

 
 

 Αύξηση καταθέσεων 11,3% σε ετήσια βάση 
 

 Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε περίπου 20 
εκατ. ευρώ 

 

 Τα δάνεια μετά από προβλέψεις παρουσίασαν οριακή μείωση 2,7% 
σε σχέση με την 31.12.2019 

  
 Ο δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 

59,3%, αμετάβλητος σε σχέση με τη χρήση 2019 (59,3%) 

 
 Το σύνολο του ενεργητικού μειώθηκε κατά 4% σε 3,39 δισ. ευρώ σε 

σχέση με την 31.12.2019 
 

 Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με την 
31.03.19, εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων ύψους 2,2 εκατ. 
ευρώ κατά την συγκριτική περίοδο 

 
 Μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 4% σε ετήσια βάση 
 
 Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) 

ανέρχεται σε 40,9% (2019:39%) 
 

 Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash 
Coverage Ratio): 34,3% 

 

 Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας: 14,3% 
 

 Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 3,1% και ανήλθαν στα 479 εκατ. ευρώ 



 
 
 
 
 
 
 
 

  Δήλωση Διοίκησης 

 

Η Attica Bank συνεχίζει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, εντείνοντας τις 

προσπάθειες της, στο πλαίσιο ενός νέου business plan, που βρίσκεται τώρα στο πρώτο στάδιο 

υλοποίησης. Η συνολική επίδοση της Attica Bank τo α’ τρίμηνο του 2020 παρέμεινε θετική, 

επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση. 

Από την έναρξη της πανδημίας τον Φεβρουάριο 2020, κύρια προτεραιότητα της Attica Bank 

υπήρξε η διασφάλιση της υγείας και η απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας και του Δικτύου 

των καταστημάτων μας, εξασφαλίζοντας παράλληλα όλες τις απαιτούμενες συνθήκες 

ασφάλειας και υγιεινής τόσο για τους εργαζομένους της Τράπεζας όσο και για το συναλλακτικό 

κοινό.  

Οι παρεμβάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ξεκίνησαν στην Ελλάδα 

νωρίτερα από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, με θετικά αποτελέσματα στον 

περιορισμό του προβλήματος. Αυτή η διαχείριση, πιθανόν σε συνδυασμό με άλλους 

παράγοντες, αλλά και την τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τους 

πολίτες, απέτρεψαν μια έξαρση της υγειονομικής κρίσης εγχωρίως.  

Τα δραστικά μέτρα που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνδυασμό με το δημοσιονομικό 

πακέτο μέτρων αναμένεται πως θα περιορίσουν την ύφεση κατά το τρέχον έτος και, παράλληλα 

δημιουργούν τις βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη το 2021. 

Όσον αφορά στις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, το α’ τρίμηνο του 2020  

εκταμιεύθηκαν περίπου 20 εκατ. ευρώ και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να 

διευρύνει τη θέση της στην αγορά. Η διατήρηση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στα 

επίπεδα του 59% σε σχέση με την 31.12.2019, επιτρέπει τη συνέχιση της στρατηγικής 

πιστωτικής επέκτασης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την αύξηση του δείκτη κάλυψης 

ρευστότητας κατά 157% κατά τη συγκριτική περίοδο.  

Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των 

καταθέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2019 κατά 11,3%.  

Το λειτουργικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 2% 

ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση.  

Το επιχειρησιακό μοντέλο της Τράπεζας παραμένει ανθεκτικό και ανοίγει το δρόμο για μια 

κερδοφόρα Τράπεζα που θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία και να 

βελτιώνει συνεχώς την απόδοσή της. 

Η Διοίκηση της Attica Bank και όλοι οι εργαζόμενοί της, είμαστε σίγουροι ότι θα 

αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί επιτυχώς τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού και το 

2021 θα αποτελέσει τη χρονιά που θα σηματοδοτήσει την επαναφορά της οικονομίας σε 

ρυθμούς ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις επερχόμενες προκλήσεις.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Βασικά Σημεία Ισολογισμού 

 
 

 Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του 
παρέμεινε σταθερή. 

 Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις 
μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν 
επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2019. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και 
αναχρηματοδοτήσεις για την χρήση ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ περίπου. 

 Οι συσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 
ανήλθαν σε 291 εκατ. ευρώ.  

 Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) είναι 40,9% (2019:39%), ενώ 
η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις 
συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 34,3% 
(2019:32,8%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

 Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,5 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 2,6% σε σχέση με την 
31.12.2019. 

 Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς 
καταθέσεις ανήλθε σε 59,3% για τον Όμιλο, αμετάβλητος σε σχέση με την 31.12.2019 
(59,3%). Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε 
σε 70,8% κατά την 31.03.2020 και εμφανίζεται οριακά αυξημένος έναντι της 31.12.2019 
(70,1%). 

 

 

 
 



 

































Ποσά σε χιλ. Ευρώ 

 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Μαρ-20 Δεκ-19 Δ EUR Δ % 

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες  
(προ προβλέψεων) 1.796.839 1.828.379 -31.540 -1,73% 

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από 
προβλέψεις) 

 
1.505.898 1.547.494 -41.595 -2,69% 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα 
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 
(FVOCI) 

 

524.328 590.046 -65.718 -11,14% 

Πάγια και άυλα στοιχεία, επενδύσεις σε ακίνητα 161.052 159.700 1.352 0,85% 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 449.280 449.734 -455 -0,10% 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 744.677 780.761 -36.085 -4,62% 

Σύνολο ενεργητικού 3.385.236 3.527.734 -142.498 -4,04% 

    
  Υποχρεώσεις προς  

πιστωτικά ιδρύματα           
202.834 262.456 -59.622 -22,72% 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 2.539.383 2.608.157 -68.774 -2,64% 

Λοιπές υποχρεώσεις 164.406 163.040 1.365 0,84% 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.906.624 3.033.653 -127.029 -4,19% 

Ίδια Κεφάλαια 478.612 494.081 -15.469 -3,13% 

         

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 3.385.236 3.527.734 -142.498 -4,04% 



 
 
 
 
 

Βασικά σημεία αποτελεσμάτων χρήσης 

 
 
 Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με την 31.03.19, 

εξαιρουμένων εσόδων ύψους 2,2 εκατ. ευρώ από την ανακύκλωση αποθεματικού PSI 
στη συγκρίσιμη χρήση. 

 
 Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν σε σχέση με την 31.03.2019 (κατά 

11,9%) και διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκατ. ευρώ. 

 Τα αποτελέσματα από πράξεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσιάζονται 
μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της συγκριτικής περιόδου κατά 34,6% και 
διαμορφώνονται σε 2,6 εκατ. ευρώ. 

 Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου 
κατά την 31/03/2020 ήταν 787 εργαζόμενοι (31/03/2019: 712 εργαζόμενοι) 

 Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων, παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό 
10,6% έναντι της συγκριτικής χρήσης. 

 Σε ό,τι αφορά το α’ τρίμηνο του 2020, οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 11,1 εκατ. 
ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά 
πελατών ύψους 10 εκατ. ευρώ, προβλέψεις απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού 
ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των προβλέψεων για τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του χαρτοφυλακίου ανήλθε σε 0,3 εκατ. ευρώ. 

 Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 11,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 1,1 
εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο  (31.03.2019), λόγω της 
αναγνώρισης σημαντικού ύψους προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου στην τρέχουσα 
περίοδο, καθώς και της αναγνώρισης μη επαναλαμβανόμενων λοιπών εσόδων στη 
συγκριτική περίοδο. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 

Σημείωση: Η Ενδιάμεση Ενοποιημένη Συνoπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση του Α’ 

τριμήνου 2020,καθώς και οι σημειώσεις που τη συνοδεύουν, θα αναρτηθούν την 22/06/2020 

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.atticabank.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  

Κατάσταση αποτελεσμάτων Μαρ-20  Μαρ-19  Δ EUR  Δ % 

Καθαρά έσοδα από τόκους 11.834 12.475 -641 -5,14% 

Καθαρά έσοδα προμηθειών 871 1.363 -492 -36,09% 

Σύνολο λειτουργικών εσόδων 15.943 23.051 -7.108 -30,84% 

Σύνολο εξόδων -15.610 -16.214 -604 -3,73% 

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 333 6.836 -6.504 -95,13% 

Σύνολο προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου -11.117 -5.795 5.322  

Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς 
εταιρείες 

-298 47 -346  

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -11.083 1.088 -12.170  

Φόρος εισοδήματος -1.464 -435 1.029  

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους -12.546 653 -13.199  

http://www.atticabank.gr/


 

 

 

 

 

 

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Η 

παροχή των στοιχείων και των πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των 

αποδεκτών να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες κατά την κρίση τους, 

βασιζόμενοι στην προσωπική τους βούληση και αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης 

της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. 

Ορισμένες δηλώσεις που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου ενδέχεται να αναφέρονται 

σε μελλοντικά γεγονότα και πιθανές οικονομικές επιδόσεις. Όπως μεταξύ άλλων η 

μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της 

αγοράς. Εφιστάται η προσοχή στους αναγνώστες να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις εν 

λόγω δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και να διενεργούν τη δική τους έρευνα και 

ανάλυση στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου πριν προβούν στη 

διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα. Η 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να 

επικαιροποιεί οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν και αναφέρεται στο μέλλον, 

εκτός και εάν αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το υλικό αυτό δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί ή να 

μεταδοθεί σε άλλους, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. 

 


