Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα θαη Αλαιακβαλόκελνη Κίλδπλνη

Κεθαλαιακή Δπάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδσνοι
Α.

Τν παξόλ θείκελν απνηειεί ηκήκα ηεο γεληθόηεξεο πνιηηηθήο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ηεο

Σπλεηαηξηζηηθήο Τξάπεδαο Καξδίηζαο Σπλ.Π.Δ., ην νπνίν δεκνζηεύεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο
αγνξάο θαη ησλ επελδπηώλ. Γελ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο ή απόξξεηεο πνπ
κπνξνύλ λα βιάςνπλ ηε θήκε θαη ηελ ζέζε ηεο ηξάπεδαο καο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηα
πιαίζηα ηεο ζπκκόξθσζεο ηεο κε ηηο επηηαγέο ηεο ΠΓΤΔ2655/12 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Ν.3601/07, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Γηα ηα εδάθηα ηεο ΠΓΤΔ γηα ηα νπνία δελ γίλεηαη
ιόγνο ζην παξόλ δε ζπληξέρεη ιόγνο δεκνζίεπζεο. Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο επξώ.

Β. Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα
Β1. Τα Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα εθεμήο Ίδηα Κεθάιαηα ηεο ηξάπεδάο καο ζηηο 31.12.11
αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ €17.058,00 θαη απνηεινύληαη από ην Σπλεηαηξηζηηθό Κεθάιαην, ηα
ζρεκαηηζκέλα απνζεκαηηθά θαη ηα ειεγκέλα απνηειέζκαηα εηο λένλ θαη αλήθνπλ όια ζηελ
θαηεγνξία ηνπ Tier1. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηε δηάξζξσζε ησλ Ιδίσλ
Κεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδάο καο.

ύνολο Ιδίφν Κεθαλαίφν
Βαζικά Ίδια Κεθάλαια

17.058,00
17.159,00

Σπλεηαηξηζηηθέο Μεξίδεο

8.124,00

Απνζεκαηηθά θαη Απνηειέζκαηα Δηο Νένλ

9.035,00

Αθαιρεηικά ηοιτεία

101,00

Υπεξαμία αθηλήησλ θαη Λνηπά Άπια Πάγηα

64,00

Απνζεκαηηθά από δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο

37,00

Β2. Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπο αλαιακβαλόκελνπο θηλδύλνπο ηεο
ηξάπεδάο καο ζα εθαξκνζηνύλ απιέο κέζνδνη ζηελ εθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνύ θεθαιαίνπ
(πξνζνκνηώζεηο θαηαζηάζεσλ θξίζεσο, εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ εζσηεξηθώλ δηαβαζκίζεσλ γηα
πηζησηηθό θίλδπλν, gap analysis γηα ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ θαη ππνινγηζκόο δεηθηώλ
ζπγθέληξσζεο).
Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά ζύκθσλα κε ηελ
Τππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ
Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ. Η πνιηηηθή ηνπ ΓΣ ηεο ηξάπεδά καο δελ επηηξέπεη επελδύζεηο ζε
πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ θίλδπλν αγνξάο. Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ
Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ €504.
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Κεθαλαιακές Απαιηήζεις ένανηι Πιζηφηικού Κινδύνοσ

4.245,00

Τξάπεδεο θαη Φξεκαηνδνηηθά Ιδξύκαηα

342,00

Δπηρεηξήζεηο

821,00

Ληαληθή Τξαπεδηθή

690,00

Δμαζθαιηζκέλα κε αθίλεηε πεξηνπζία

399,00

Σε θαζπζηέξεζε

926,00

Σηνηρεία Υςεινύ Κηλδύλνπ

837,00

Λνηπά Αλνίγκαηα

230,00

Γ. Έθζεζε ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζε θηλδύλνπο θαη αμηνιόγεζή ηνπο
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδά καο θαζώο
θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε. Η Γηαρείξηζε ησλ Κηλδύλσλ έρεη εληζρπζεί
θαζώο από ην 2007 ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ.

Γ2. Πηζησηηθόο Κίλδπλνο
Ο θύξηνο θίλδπλνο ηεο ηξάπεδάο καο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ
θαζώο θαη από εθηόο ηζνινγηζκνύ ζηνηρεία επίζεο – θπξίσο εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Σηόρνο καο
είλαη ε νξζή αμηνιόγεζε ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ αλαιακβαλνκέλσλ θηλδύλσλ κε παξάιιειε
ελίζρπζε ηνπ Σπζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κε ζηειερηαθό δπλακηθό κε γλώκνλα όκσο,
πάληνηε ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ – κειώλ καο.
Σπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηεο ππεξεζίαο Φνξεγήζεσλ, ζπληάρζεθε ήδε λένο
θαλνληζκόο πηζηνδνηήζεσλ, θαη ε ηξάπεδά καο εθαξκόδεη πιήξσο ην λέν ξπζκηζηηθό πιαίζην.
Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη πξντόληα ηεο αγνξάο σο κέζα αληηζηάζκηζεο θαη κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ.
Παξόια απηά ηα θαιύκκαηα πνπ δεηνύληαη απνζθνπνύλ λαη κελ ζηε κείσζε ησλ θεθαιαηαθώλ
απαηηήζεσλ αιιά θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλήο δεκίαο πνπ ε κε νξζή δηαρείξηζή ηεο
απαηηεί αύμεζε ησλ πξνβιέςεσλ.

Γηα ινγηζηηθνύο ζθνπνύο ε ηξάπεδά καο ρξεζηκνπνηεί ηνπο παξαθάησ νξηζκνύο πνπ βνεζνύλ
θαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ πηλάθσλ:
Σε πξνζσξηλή θαζπζηέξεζε (Λνγ/ζκόο 20): Ο πηζηνύρνο έρεη εκθαλίζεη νπζηαζηηθή
θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξώλ ζηελ απνπιεξσκή θάπνηαο εθ ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ πξνο
ην πηζησηηθό ίδξπκα.
Σε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε (Λνγ/ζκόο 24): Ο πηζηνύρνο έρεη εκθαλίζεη νπζηαζηηθή αδπλακία
πιεξσκώλ θαη έρνπλ μεθηλήζεη νη δηθαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ καο.
Δπηζθαιείο (Λνγ/ζκόο 27): Δίλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο νη δπλαηόηεηεο ξεπζηνπνίεζεο ησλ
απαηηήζεσλ καο θαη έρνπλ νινθιεξσζεί όιεο νη δπλαηέο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο.
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Αθνινπζνύλ ηέζζεξηο πίλαθεο έλαο κε ζηνηρεία γηα ηηο ειάρηζηεο απαηηνύκελεο πξνβιέςεηο,
έλαο πνπ παξνπζηάδεη ηελ θαηά θιάδν δξαζηεξηόηεηαο θαη ελαπνκέλνπζαο ιεθηόηεηαο
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλνηγκάησλ καο όπσο εκθαλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο καο θαηαζηάζεηο
31.12.11, ηελ εηήζηα ζπκθσλία ηεο θίλεζεο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη
ησλ πξνβιέςεσλ (πξν θαιπκκάησλ) θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ θαηά θίλδπλν
αλνηγκάησλ.

Δλάτιζηες Προβλέυεις ζύμθφνα με ηην ΠΓΣΔ2442

5.609,00

Δλήκεξεο Απαηηήζεηο

321,00

Απαηηήζεηο κε ηκήκαηα ζε πξνζσξηλή θαζπζηέξεζε από 3 έσο 6 κήλεο

75,00

Απαηηήζεηο κε ηκήκαηα ζε πξνζσξηλή θαζπζηέξεζε από 6 έσο 12 κήλεο

440,00

Απαηηήζεηο κε ηκήκαηα ζε πξνζσξηλή θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 12 κελώλ

1.109,00

Απαηηήζεηο κε ηκήκαηα ζε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε

1.605,00

Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο

91,00

Λνηπέο θαηεγνξίεο Απαηηήζεσλ

1.968,00

Υορηγήζεις καηά κλάδο και ληκηόηηηα
ύνολο

Α. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
1.
2.
3.
4.

Μεηαπνίεζε & Βηνκεραλίεο
Καηαζθεπέο
Δκπόξην
Τνπξηζκόο

<1 έηνο

1<<5

> 5 έηε

31.609

17.074

1.713

12.822

5.581
1.390
5.741
987

2.472
842
3.323

469
19
117

2.640
529
2.301
671

5. Λνηπέο θαηεγνξίεο δαλείσλ
(Δι. Δπα/ηίεο – Αηνκ. Δπηρ/ζεηο)

16.412

316
8.937

0
986

Β. ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ

11.098

722

1.944

8.432

1. Καηαλαισηηθά δάλεηα

4.425

722

1.748

1.955

2. Σηεγαζηηθά δάλεηα

6.673

0

196

6.477

42.707

17.796

3.657

21.254

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α+Β)

6.489

τημαηιζμένες προβλέυεις (Λογ/ζμός 44)
31/12/2010

31/12/2011

Γενικές προβλέυεις

387,00

412,00

Διδικές προβλέυεις

174,00

117,00

2.330,00

3.380,00

2.891,00

3.909,00

Πρόζθεηες
ΤΝΟΛΟ
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ηαθμιζμένο Δνεργηηικό ένανηι Πιζηφηικού Κινδύνοσ

53.063,00

Τξάπεδεο θαη Φξεκαηνδνηηθά Ιδξύκαηα

4.278,00

Δπηρεηξήζεηο

10.267,00

Ληαληθή Τξαπεδηθή

8.614,00

Δμαζθαιηζκέλα κε αθίλεηε πεξηνπζία

4.997,00

Σε θαζπζηέξεζε

2.871,00

Σηνηρεία Υςεινύ Κηλδύλνπ

10.464,00

Λνηπά Αλνίγκαηα

11.572,00

Γ4. Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο
Τν κηθξό κέγεζνο θαη ηα αληηθείκελα ησλ εξγαζηώλ ηεο ηξάπεδάο καο δελ αθήλνπλ πεξηζώξηα
γηα ηελ εθδήισζε δεκηώλ από εζσηεξηθή απάηε ή λνκηθέο αζηνρίεο. Έρεη αλαπηπρζεί
εζσηεξηθά ζύζηεκα θαηαγξαθήο γεγνλόησλ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ θαη έρεη κνηξαζηεί ζην
πξνζσπηθό ην αληίζηνηρν έληππν πιηθό. Δμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ
ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηώλ ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη επηπηώζεηο γεγνλόησλ πνπ εκπίπηνπλ
ζηνλ αλαθεξόκελν θίλδπλν.

Γ6. Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ - ζέζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην
ζπλαιιαγώλ
Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη από ηηο κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ ζε ζηνηρεία εληόο θαη
εθηόο ηζνινγηζκνύ. Έρεη επηπηώζεηο ηόζν ζηα θέξδε όζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή αμία ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ. Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηώλ ην ππνινγηδόκελν θάζε κήλα
spread ρνξεγήζεσλ – θαηαζέζεσλ απνηειεί έλα πνιύ θαιό κέηξν εηδνπνίεζεο. Δπίζεο θάζε
έηνο πξαγκαηνπνηνύληαη πξνζνκνηώζεηο θαηαζηάζεσλ θξίζεσο ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ
αδπλακίεο ηεο ηξάπεδαο ζηηο απόηνκεο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ.

Γ. Γεκνζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο απνδνρέο πξνζσπηθνύ
Η αθόινπζε πιεξνθόξεζε έρεη ζρέζε κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ γηα ηηο
πάζεο θύζεο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηε ζύλδεζε απηώλ κε ζηνηρεία θηλδύλνπ πνπ
πηζαλόλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε κειινληηθή βησζηκόηεηα ηεο ηξάπεδαο.

Τα δηάθνξα ΓΣ ηεο ηξάπεδαο δηαρξνληθά από ην μεθίλεκα ηεο ηξάπεδαο, ζέινληαο λα
απνθύγνπλ θαηλόκελα ππεξβνιηθήο αλάιεςεο θηλδύλνπ από ιεηηνπξγνύο ηεο ηξάπεδαο, ηα
νπνία ζα εμέζεηαλ ηελ ηξάπεδά καο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ην ζθνπό
ηδξύζεσο ηεο, αθνινπζήζαλε δύν άμνλεο ζηε κηζζνδνηηθή πνιηηηθή:
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Πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηε ΣΣΔ ηεο ΑΣΟ – θαηόπηλ εμέηαζεο ησλ
ελαιιαθηηθώλ – γηα ηε κηζζνδνηηθή δηθαηνζύλε αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο
Απνθπγή πιεξσκήο κπόλνπο (κεηαβιεηέο απνδνρέο) θαη ζύλδεζεο απηνύ κε
ζπγθεθξηκέλα κεγέζε ή ζηόρνπο ηεο ηξάπεδαο.
Σην πιαίζην απηό θαη ην λέν ΓΣ ηεο ηξάπεδαο ιακβάλνληαο ππόςε ηε κειινληηθή αύμεζε ησλ
κεγεζώλ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ πξνρώξεζε ζε ζύζηαζε επηηξνπήο Γηαρείξηζεο
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε απηώλ ησλ ζεκάησλ.
Σπλνπηηθά γηα ηελ ηξάπεδά καο, ζύκθσλα κε ηελ ΠΓΤΔ, ηζρύεη:
Δπηρεηξεκαηηθόο Τνκέαο

Μηζζνινγηθό Κόζηνο

Καηαζέζεηο

€200,00

Φνξεγήζεηο

€201,00

Γηεύζπλζε

€156,00

Δπίζεο, ην ύςνο ησλ εηήζησλ ακνηβώλ θαηαλεκεκέλν αλά αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε είλαη:
Άηνκα

Σηαζεξέο Ακνηβέο

Μεηαβιεηέο Ακνηβέο

7

€230,00

€0

Καηά ην έηνο 2011 πξνβήθακε ζε 3 λέεο πξνζιήςεηο νη νπνίεο αύμεζαλ ηνλ κηζζνινγηθό
θόζηνο θαηά €36,00.

Δλ θαηαθιείδη, ε ηξάπεδά καο δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο
κέζα ζην ζεκεξηλό δύζθνιν ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Η Γηαρείξηζε ησλ Κηλδύλσλ ζηελ
ηξάπεδά καο γίλεηαη κε ζύλεζε θαη πάληα πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κειώλ καο. Τν ΓΣ κε ηε
ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ζηα ζηειέρε καο θξνληίδεη γηα ην άξηζην
επίπεδν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο όινπο καο.
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