ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022

ΙΣΧΥΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
ΥΨΟΥΣ €546 ΕΚΑΤ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

Χαμηλή έκθεση σε
Μη Εξυπηρετούμενα
Ανοίγματα (ΜΕΑ) &
υψηλότερος δείκτης
κάλυψης ΜΕΑ
στην αγορά

Ισχυρή κερδοφορία
& βελτίωση της
αποδοτικότητας της
Τράπεζας

Δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας στο
υψηλότερο επίπεδο
του κλάδου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕ – Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022:
ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
€280 εκατ.
οργανικά κέρδη*

€546 εκατ.
κέρδη περιόδου
μετά από φόρους

+40% σε ετήσια βάση
*εξαιρουμένων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις

Αύξηση των οργανικών εσόδων
+5% σε ετήσια βάση
Καθαρά έσοδα από προμήθειες
+23% σε ετήσια βάση
Καθαρά έσοδα από τόκους
+1% σε ετήσια βάση

απορροφώντας την επίπτωση
της τιτλοποίησης Frontier

Διατήρηση εξόδων
στα ίδια επίπεδα,
παρά τις αυξανόμενες
πληθωριστικές πιέσεις
-2% σε ετήσια βάση
στις δαπάνες προσωπικού

Ομαλοποίηση κόστους
πιστωτικού κινδύνου
68μ.β

επί του μέσου όρου δανείων
μετά από προβλέψεις
από ~110μ.β. το Α’ τρίμηνο 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
& ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΑ
€2,3 δισ.

αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων
στην Ελλάδα σε ετήσια βάση

€3,0 δισ.

νέες εκταμιεύσεις δανείων
το Α’ εξάμηνο 2022,
ενισχυμένες κατά σχεδόν 50%
σε ετήσια βάση

ΜΕΑ €1,9 δισ.

στην Ελλάδα
από €4,0 δισ. το Α’ εξάμηνο 2021

Δείκτης ΜΕΑ 6,1% στην Ελλάδα
από 12,8% το Α’ εξάμηνο 2021

Κάλυψη ΜΕΑ 81% στην Ελλάδα
έναντι 66% το Α’ τρίμηνο 2021

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

15,0% Δείκτης CET1 FL
από 13,8% το Α’ εξάμηνο 2021

16,7% Δείκτης Συνολικής
Κεφαλαιακής Επάρκειας FL
λαμβάνοντας υπόψιν τη στρατηγική
συνεργασία με την EVO Payments

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
• Αντικατάσταση του συστήματος

3,5 εκατ.

• Κεντροποίηση &
αυτοματοποίηση των

2,6 εκατ.

Βασικών Τραπεζικών Εργασιών
(Core Banking System) σε εξέλιξη

διαδικασιών πιστοδοτήσεων και
χορηγήσεων ενέγγυων πιστώσεων
& εγγυητικών επιστολών (LC/LG)

• Ολοκλήρωση του Σχεδίου

Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας

• Επιτυχής ολοκλήρωση της

Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων
Συνθηκών Κλιματικού Κινδύνου
του 2022 της ΕΚΤ

οι εγγεγραμμένοι στα ψηφιακά
κανάλια της Τράπεζας
(+10% ετησίως)
οι ενεργοί χρήστες των ψηφιακών
καναλιών της Τράπεζας
(+14% ετησίως)

+58% ετησίως

οι πωλήσεις προϊόντων μέσω
ψηφιακών καναλιών

>50% μερίδιο αγοράς
στα καταναλωτικά δάνεια
μέσω τρίτων

