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Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2022 
 
Η ABBank, σε συνέχεια της κερδοφορίας του προηγούμενου έτους, καταγράφει σημαντική κερδοφορία και το 2022, 
επιτυγχάνοντας σημαντική απόδοση για τους μετόχους της, διατηρώντας ταυτόχρονα υγιείς εποπτικούς και 
χρηματοοικονομικούς δείκτες.   
 
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους το εννεάμηνο του 2022 ήταν αυξημένα κατά 117%, σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα και ανήλθαν στα 10,2 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 4,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.  Τα αποτελέσματα 
εννεαμήνου έχουν ήδη ξεπεράσει κατά 48% το καθαρό αποτέλεσμα ολόκληρου του προηγούμενου έτους, το οποίο 
είχε διαμορφωθεί στα 6,9 εκατ. ευρώ.  Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του εννεαμήνου του 2022 ξεπέρασαν 
τα 15 εκατ. ευρώ. 
 
Tο έτος 2022 αναμένεται να κλείσει με κερδοφορία μετά φόρων άνω των 15 εκατ. ευρώ και οι δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας και ρευστότητας να διατηρηθούν στα επίπεδα του εννεαμήνου.  
 
Συγκεκριμένα, ο δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων CET-1, λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά κέρδη του πρώτου 
εννεαμήνου, παρέμεινε στο ισχυρό επίπεδο του 16%, με πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης του ΔΠΧΑ-9 και χωρίς 
τα εποπτικά κεφάλαιά της να περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού 
Δημοσίου.  
 
Αντίστοιχα, οι αναλογίες ρευστότητας παρέμειναν σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη των δανείων προς καταθέσεις 
να διαμορφώνεται στο 57% και το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) να ξεπερνά το 180%. 
 
Επιπλέον, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 1,8% με 55% κάλυψη από προβλέψεις και 
αναμένεται στο τέλος του έτους να διαμορφωθεί κάτω του 1%.  
 
Η ABBank ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2022 πέτυχε την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, τόσο 
σε επίπεδο δανείων όσο και καταθέσεων.  Έτσι, το συνολικό ενεργητικό στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε σε 1,21 
δις ευρώ από 1,00 δις ευρώ την 31.12.2021, το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε σε 607 εκατ. 
έναντι 566 εκατ. την 31.12.2021, με το 87% αυτού να αποτελείται από ναυτιλιακά δάνεια και το 13% από μη-
ναυτιλιακά επιχειρηματικά δάνεια.      
 
Οι καταθέσεις πελατείας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30%, σε 1,08 δις ευρώ από 842 εκατ. ευρώ την 31.12.2021, ενώ ο 
διατραπεζικός δανεισμός μειώθηκε σε 4 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους.  
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