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Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι
Α.

Σν παξόλ θείκελν απνηειεί ηκήκα ηεο γεληθόηεξεο πνιηηηθήο Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ ηεο

πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Θαξδίηζαο πλ.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 ηνπ ΔΘ575/2013 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Λ.4261/14, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο επξώ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κε ηελ ζπλδξνκή ηεο Κνλάδαο Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ, είλαη
ππεύζπλν γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ πεξηνδηθή αλαζεώξεζε ηνπ Πιαηζίνπ Αλάιεςεο Θηλδύλσλ
πνπ πηνζεηεί ε Σξάπεδα (Risk Appetite Framework). Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ελόο
θηλδύλνπ σο ζεκαληηθνύ (risk materiality) ε Σξάπεδα πξνζδηνξίδεη ην πξνθίι θηλδύλνπ πνπ
αλαιακβάλεη ζύκθσλα κε:


ην κέγεζνο ηνπ



ην εύξνο ησλ δηελεξγνύκελσλ εξγαζηώλ



ην ύςνο θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ



ηελ εμάξηεζε ηνπ από ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο

Σν πξνθίι θηλδύλνπ ηεο Σξάπεδαο θαζώο θαη ηα βαζηθά πιαίζηα δηαρείξηζήο ηνπ κπνξνύλ λα
ζπλνςηζηνύλ ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα:
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Καηηγορία Κινδύνοσ

Υποκαηηγορία

Σημανηικόηηηα

κίνδσνοσ

κινδύνοσ για ηο

Αιηιολογία

Μεθοδολογία εκηίμηζης/διατείριζης ηοσ
κινδύνοσ

ΠΙ
Κίλδπλνο

Τςειόο

Αγξνηηθή πεξηνρή κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο.
Υαξηνθπιάθην ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ζε
Δκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο. Τςειή θνξνινγία έρεη
κεηώζεη ην δηαζέζηκν εηζόδεκα.

Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο, ΜΔΓ κε παξαδνρέο
(ΠΙΙ), Λήςε εμαζθαιίζεσλ. Βειηίσζε δηαδηθαζηώλ
εγθξίζεσλ – ιήςεο απόθαζεο ρνξήγεζεο

Αζήκαληνο

Σν ΠΙ δελ εθαξκόδεη πξνγξάκκαηα ηηηινπνίεζεο

Γελ ππάξρεη

Τπάξρεη ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα πιαίζηα
ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην θαλνληζηηθό
πιαίζην θαη ε ηνπηθή αγνξά

Με βάζε επνπηηθνύο θαλόλεο & πξνζεγγηζηηθέο
κέζνδνη (stress tests)

Τςειόο

Γπζθνιία ζηε ξεπζηνπνίεζε ή απαμίσζε ησλ
θαιπκκάησλ. ρεηηθά κηθξή ελεξγή αγνξά.

Αλεμάξηεηνο εθηηκεηήο, Σερληθή Δπηηξνπή, Stress
tests (LGD)

Αζήκαληνο

Η πνιηηηθή ηνπ ΠΙ δελ επηηξέπεη επελδύζεηο ζε

Γελ ππάξρεη

αζέηεζεο ηεο
ππνρξέσζεο
Πιζηωηικός Κίνδσνος

Σηηινπνίεζε

(ΠΥΛΩΝΑΣ Ι)

Κίλδπλνο
πγθέληξσζεο

Μεζαίνο

(θιάδσλ, ΜΥΑ)
Τπνιεηκκαηηθόο
θίλδπλνο κεηά ηελ
εθαξκνγή
ηερληθώλ κείσζεο
θηλδύλνπ
Κίνδσνος Αγοράς
(ΠΥΛΩΝΑΣ Ι)
Κίλδπλνο επηηνθίνπ ζην

κεηνρέο θηι.
Μεζαίνο

Γηαθνξά ζηελ ηαρύηεηα αλαθύθισζεο ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνύ – παζεηηθνύ πνπ επεξεάδνληαη από
ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ θαη κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ ζηα ίδηα θεθάιαηα

Παξαθνινύζεζε εηζπξαμηκόηεηαο δαλείσλ θαη
ιεθηόηεηαο πξνζεζκηαθώλ, Μέζνδνο duration gap
θαη gap analysis, stress tests

Μεζαίνο

Μηθξή
ζε
πξνζσπηθό
ηξάπεδα
πνπ
ειαρηζηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο γηα απάηε ή
κεγάια ζθάικαηα. Γηεπξπκέλν δίθηπν ζηηο
κεγάιεο πόιεηο ηεο ΠΔ Καξδίηζαο
Πεξηνξηζκέλεο πεγέο θεθαιαίσλ θαη πςειό

Μέζνδνο Βαζηθνύ Γείθηε, Βειηίσζε Δζσηεξηθώλ
Γηαδηθαζηώλ, Παξαθνινύζεζε δεηθηώλ απόδνζεο
ζπξίδσλ

ηξαπεδηθό ραξηνθπιάθην
(ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ)
Λειηοσργικός κίνδσνος
(ΠΥΛΩΝΑΣ Ι)
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
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(ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ)

θόζηνο δηαηήξεζεο ησλ ζε πεξηόδνπο θξίζεο.
ηξαηεγηθόο

Υακειόο

θίλδπλνο
Άιινη θίλδπλνη

Η ζηξαηεγηθή ηεο ηξάπεδαο γηα ήπηα επέθηαζε

Γηεμαγσγή

εληόο ησλ νξίσλ ηεο ΠΔ δελ δεκηνπξγεί πςειό

απνθιίζεσλ εθηέιεζεο Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ,

θίλδπλν.

Παξαθνινύζεζε πξνϋπνινγηζκνύ. Αιιαγέο ζην

(ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ)

swot

analysis,

παξαθνινύζεζε

πιαίζην κε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Κίλδπλνο Φήκεο

Μηθξόο

Η δηαηήξεζε ηεο θαιήο θήκεο ηεο ηξάπεδαο

Παξαθνινύζεζε

ηνπηθώλ

κέζσλ

είλαη πξώηε πξνηεξαηόηεηα εμαηηίαο ηνπ ηνπηθνύ

ελεκέξσζεο, δηαθήκηζε, δξάζεηο ΔΚΔ.

καδηθήο

ραξαθηήξα ηεο.
Μηθξή
Κίλδπλνο

Μηθξόο

Κεθαιαίσλ

δηαζπνξά

ησλ

κεξίδσλ,

κεηά

ηηο

Καζνξηζκόο

ζπγθεθξηκέλσλ

κεζνδνινγηώλ

πξόζθαηεο αιιαγέο έρεη πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο

απνηίκεζεο ζην θαηαζηαηηθό ηεο κεξίδαο ζε

capital run αιιά δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηελ

ζπλεξγαζία κε νξθσηνύο γηα ελίζρπζε ηεο

δηαδηθαζία

δηαθάλεηαο. Σα capital control έρνπλ πεξηνξίζεη ηε

αλνηθηνύ

θεθαιαίνπ.

Δθαξκνγή

IFRS9.

δπλαηόηεηα

άληιεζεο

λέσλ

θεθαιαίσλ.

Αλαπξνζαξκνγή εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ.
Κίλδπλνο
θεξδνθνξίαο

Μεζαίνο

Δίλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θήκε ηεο

Παξαθνινύζεζε απνηειεζκάησλ ηεο ηξάπεδαο ζε

ηξάπεδαο

κεληαία βάζε θαη εληνπηζκόο απνθιίζεσλ από

θαη

ηε

δπλαηόηεηα

πξνβιέςεσλ/δηαγξαθώλ δαλείσλ.

ζρεκαηηζκνύ

Δπηρεηξεκαηηθό
εκεξήζηνπ
πειαηείαο.

κέζνπ

ρέδην.

επηηνθίνπ

Παξαθνινύζεζε

δαλείσλ θαη δεηθηώλ απόδνζεο.
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Β. Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια
Β1. Σα Δπνπηηθά Ίδηα Θεθάιαηα εθεμήο Ίδηα Θεθάιαηα ηεο ηξάπεδάο καο ζηηο 31.12.17
αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ €11.869,00 θαη απνηεινύληαη από ην πλεηαηξηζηηθό Θεθάιαην, ηα
ζρεκαηηζκέλα απνζεκαηηθά θαη ηα ειεγκέλα απνηειέζκαηα εηο λένλ θαη αλήθνπλ όια ζηελ
θαηεγνξία ηνπ Tier1. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηε δηάξζξσζε ησλ Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδάο καο.

2016
Σύνολο Ιδίων Κεθαλαίων

2017

11.015,00

11.869,00

15.029,00

10.535,00

πλεηαηξηζηηθέο Κεξίδεο

8.297,00

8.536,00

Τπεξ ην Άξηηνλ

6.732,00

1.999,00

-1.247,00

-1.138,00

Τπεξαμία αθηλήησλ θαη Ινηπά Άπια Πάγηα

-85,00

-118,00

Αθαηξεηηθά Πνζά από DTA

-1.162,00

-1.020,00

-2.767,00

2.472,00

Δηο λένλ

-4.864,00

539,00

Απνζεκαηηθά

2.097,00

1.933,00

Βαζικά Ίδια Κεθάλαια

Αθαιρεηικά Σηοιτεία

Λοιπά Σηοιτεία Tier1

Β2. Ωο Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο, νξίδεηαη ν ιόγνο ησλ επνπηηθώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαζώο θαη ηα εθηόο Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο
ζηνηρεία, ζηαζκηζκέλα θαηά ηνλ θίλδπλν πνπ απηά πεξηθιείνπλ. Ωο Γείθηεο Tier 1 νξίδεηαη
αληίζηνηρα ν ιόγνο ησλ Θεθαιαίσλ ηεο θαηεγνξίαο 1 (Tier 1) πξνο ηα ζηαζκηζκέλα ζηνηρεία
Δλεξγεηηθνύ (εληόο θαη εθηόο ηζνινγηζκνύ) ελώ κε αληίζηνηρν ηξόπν νξίδεηαη θαη ν δείθηεο
θεθαιαίνπ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο θαηεγνξίαο 1 (CET 1).
ύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 575/2013 θαη ηελ ΔΠΑΘ 114/04.08.2014 νη ηξάπεδεο πξέπεη ζε
αηνκηθή θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε λα πιεξνύλ θαη’ ειάρηζηνλ δείθηε θεθαιαίνπ θνηλώλ
κεηνρώλ ηεο θαηεγνξίαο 1 (CET 1) 4,5%, δείθηε θεθαιαίνπ ηεο θαηεγνξίαο 1 (TIER 1) 6% θαη
ζπλνιηθό δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (Total Capital Ratio) 8%.
Δπηπξνζζέησο ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2013/36/ΔΔ (Λ. 4261/2014) νη ηξάπεδεο, επίζεο, ζα
ππνρξενύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζηαδηαθά έλα απνζεκαηηθό δηαηήξεζεο θεθαιαίσλ (capital
conservation buffer) 2,5% κέρξη ηελ 01-01-2019 (0,625% ηελ 01-01-2016, 1,25% ηελ 01-012017 θαη 1,875% ηελ 01-01-2018) πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ θεθαιαίσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο
θαηεγνξίαο 1 (CET 1) θαη ησλ ειάρηζησλ επνπηηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
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πλνιηθά νη ειάρηζηνη δείθηεο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
απνζεκαηηθνύ δηαηεξήζεσο θεθαιαίσλ (capital conservation buffer) θαη νη νπνίνη ζα ηζρύνπλ
από 01-01-2019 είλαη:
ίθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 10,5%.
Σέινο ε Οδεγία 2013/36/ΔΔ (Λ. 4261/2014) πξνβιέπεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα επηβνιήο από
ηα Θξάηε Κέιε ησλ εμήο απνζεκάησλ αζθαιείαο

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά ζύκθσλα κε ηελ
Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ
Πηζησηηθνύ Θηλδύλνπ. Ζ πνιηηηθή ηνπ Γ ηεο ηξάπεδά καο δελ επηηξέπεη επελδύζεηο ζε
πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ θίλδπλν αγνξάο. To ζηαζκηζκέλν άλνηγκα έλαληη ηνπ Ιεηηνπξγηθνύ
Θηλδύλνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ €5.241,88. Ο ΓΘΔ γηα ην έηνο 2016 ήηαλ 18,75%
(έλαληη 17,93% ην 2016).
Σηαθμιζμένο Ενεργηηικό ένανηι Πιζηωηικού

2016

2017

Κινδύνοσ

55.854,19

57.864,59

Σξάπεδεο θαη Υξεκαηνδνηηθά Ηδξύκαηα

7.430,00

8.697,00

Δπηρεηξήζεηο

1.883,97

1.684,61

Ιηαληθή Σξαπεδηθή

10.251,21

12.441,47

Δμαζθαιηζκέλα κε αθίλεηε πεξηνπζία

3.596,92

3.793,77

ε θαζπζηέξεζε

10.166,30

10.666,19

ηνηρεία Τςεινύ Θηλδύλνπ

15.796,79

13.707,05

290,00

305,00

6.439,00

6.569,50

Αλνίγκαηα ζε Κεηνρέο
Ινηπά Αλνίγκαηα

Ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπο αλαιακβαλόκελνπο θηλδύλνπο ηεο ηξάπεδάο καο
εθαξκόδνληαη

θαη

αλάινγεο

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). Πέξαλ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ε Σξάπεδα δηαζέηεη
αμηόπηζηεο, απνηειεζκαηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αμηνιόγεζε θαη ηε δηαηήξεζε ζε δηαξθή βάζε ηνπ ύςνπο, ηεο ζύλζεζεο θαη ηεο θαηαλνκήο
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζεσξνύληαη επαξθή γηα ηελ θάιπςε ηεο θύζεο θαη ηνπ επηπέδνπ
ησλ θηλδύλσλ πνπ αλαιακβάλεη (εζσηεξηθό θεθάιαην). Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο
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Γηαδηθαζίαο Αμηνιόγεζεο Δπάξθεηαο Δζσηεξηθνύ Θεθαιαίνπ (ΓΑΔΔΘ) εμεηάδνληαη από
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο πιεπξάο ηα θάησζη ζηνηρεία:


Δπίπεδν, δνκή θαη ζηαζεξόηεηα επνπηηθώλ θεθαιαίσλ.



Αλακελόκελεο θαη κε αλακελόκελεο δεκηέο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ.



Θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ.



Θίλδπλνο Αγνξάο.



Θίλδπλνο επηηνθίνπ ζην ηξαπεδηθό ραξηνθπιάθην.



Θίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο.



Ιεηηνπξγηθόο Θίλδπλνο.



Θίλδπλνο Κόριεπζεο



Ινηπνί Θίλδπλνη.



Δπίπεδν θαη θαηαλνκή ηνπ εζσηεξηθνύ θεθαιαίνπ.

Από ηελ αμηνιόγεζε ησλ αλσηέξσ πξνζδηνξίδνληαη επηπιένλ θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ
πεξαηηέξσ θάιπςε ησλ εμήο:


Τπνεθηίκεζε

Πηζησηηθνύ

Θηλδύλνπ

θαηά

ηελ

ρξήζε

ηεο

ηππνπνηεκέλεο

κεζνδνινγίαο.


Τπνεθηίκεζε ηνπ Θηλδύλνπ Αγνξάο.



Τπνεθηίκεζε Ιεηηνπξγηθνύ Θηλδύλνπ θαηά ηελ ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ
Βαζηθνύ Γείθηε.



Ινηπνί Θίλδπλνη όπσο ν θίλδπλνο επηηνθίνπ, θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο, θίλδπλνο
ξεπζηόηεηαο, θίλδπλνο θεξδνθνξίαο, θίλδπλνο θεθαιαίσλ θαη θίλδπλνο θήκεο.

Σν εζσηεξηθό θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αμηνινγήζεσλ γηα ηελ
θάιπςε θάζε κνξθήο θηλδύλνπ.
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Γ. Έκθεςη του πιςτωτικού ιδρύματοσ ςε κινδύνουσ και

αξιολόγηςή τουσ
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδά καο θαζώο
θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε. Από ην 2007 ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
αλεμάξηεηε Κνλάδα Γηαρείξηζεο Θηλδύλνπ ζηελ Σξάπεδα.

Γ1. Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ
Ο θύξηνο θίλδπλνο ηεο ηξάπεδάο καο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ
θαζώο θαη από εθηόο ηζνινγηζκνύ ζηνηρεία επίζεο – θπξίσο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη αδηάζεηα
όξηα αλνηθηώλ ινγαξηαζκώλ. ηόρνο καο είλαη ε νξζή αμηνιόγεζε ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ
αλαιακβαλνκέλσλ θηλδύλσλ κε παξάιιειε ελίζρπζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κε
ζηειερηαθό δπλακηθό κε γλώκνλα όκσο, πάληνηε ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ –
κειώλ καο. Έρεη ελζσκαησζεί πιήξσο ζηε δηαδηθαζία ρνξεγήζεσλ επηρεηξεκαηηθήο Πίζηεο ε
ρξήζε ηνπ RVRating (ηεο εηαηξίαο Systemic SA) ην νπνίν θαηαηάζζεη ηνπο πειάηεο ζε
πηζησηηθέο βαζκίδεο. ηε Ιηαληθή Πίζηε ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηνπο δείθηεο PtI θαη LtV γηα
ηελ απνθπγή αζηνρηώλ.
Δπηπξόζζεηα, νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηεο ππεξεζίαο Υνξεγήζεσλ,
αλαζεσξήζεθε ν 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 (νη νξηζκνί είλαη ζύκθσλα κε ην λέν
πιαίζην – Βαζηιεία 3 θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΙΠ/ΓΠΥΠ):
Τετνικές μείωζης πιζηωηικού κινδύνοσ
Γηα ηελ κείσζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ
ρνξεγνύκελσλ δαλείσλ, ε Σξάπεδα ιακβάλεη θαιύκκαηα θαη εμαζθαιίζεηο. Οη θπξηόηεξεο
ιακβαλόκελεο εμαζθαιίζεηο είλαη:


Πξνζεκεηώζεηο/Τπνζήθεο επί αθηλήησλ



Δλέρπξα επί θαηαζέζεσλ



Δλέρπξα επί επηηαγώλ



Δθρώξεζε Ζ/Δ (επηρεηξήζεηο παξαγσγήο Ζ/Ρ)



Δγγπήζεηο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ
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Δγγπήζεηο Διιεληθώλ θαη Δπξσπατθώλ Σακείσλ θαη Οξγαληζκώλ (ΔΣΔΑΛ, ΔΣΔπ,
θιπ)

Ζ

ηξάπεδα

απνηηκά

ηηο

εκπξάγκαηεο

εμαζθαιίζεηο

ζε

ηαθηά

ρξνληθά

δηαζηήκαηα,

πξνζαξκόδνληαο αλάινγα ηηο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκό πξνβιέςεσλ. Οη αμίεο ησλ εθηηκήζεσλ
κεηώλνληαη αλάινγα κε ηελ παιαηόηεηα ηνπο (ρξνλναπνκείσζε), ελώ παξάιιεια δηελεξγείηαη
θαη πξόζζεηε απνκείσζε αλάινγα κε ην είδνο ησλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ (εκπνξηθό
αθίλεην, αζηηθό αθίλεην).
Απομείωζη δανείων
Ζ Σξάπεδα εμεηάδεη θαηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ, ην
ελδερόκελν έλα δάλεην ή κηα νκάδα δαλείσλ λα έρεη ππνζηεί απνκείσζε.
Έλα δάλεην ή νκάδα δαλείσλ έρεη ππνζηεί απνκείσζε, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε αλαγλώξηζε
πξνβιέςεσλ απνκείσζεο, ζηελ πεξίπησζε θαη κόλν θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο
ελδείμεηο σο απνηέιεζκα ελόο ή πεξηζζόηεξσλ γεγνλόησλ (δεκηνγόλα γεγνλόηα) πνπ έρνπλ
ζπκβεί κεηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ηνπ δαλείνπ θαη ηα γεγνλόηα απηά επεξεάδνπλ ηηο
εθηηκώκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ δαλείσλ θαη ε επίδξαζε απηώλ κπνξεί λα
εθηηκεζεί αμηόπηζηα.
Οξηζκέλεο βαζηθέο ελδείμεηο απνκείσζεο ησλ δαλείσλ είλαη:


Αζέηεζε ησλ όξσλ ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο



εκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ δαλεηνιήπηε



Όηαλ ν δαλεηζηήο θάλεη παξαρώξεζε ζην δαλεηνιήπηε γηα νηθνλνκηθνύο ή λνκηθνύο
ιόγνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ δαλεηνιήπηε, πνπ ν
δαλεηζηήο δελ ζα εμέηαδε ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ( κέηξα ξύζκηζεο δαλείσλ)



Όηαλ ππάξρεη πηζαλόηεηα ν δαλεηνιήπηεο λα πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο ή
άιιε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα



Ύπαξμε εγγξαθώλ ζηνλ Σεηξεζία



Εεκηνγόλα γεγνλόηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ
δαλεηνιήπηε

λα

απνπιεξώζεη

ηηο

ζπκβαηηθέο

ππνρξεώζεηο

ηνπ

εληόο

ηνπ

ζπκθσλεκέλνπ ρξόλνπ
Οη απνκεηώζεηο δαλείσλ εμεηάδνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε ελώ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
εμεηάδνληαη θαη ππνινγίδνληαη ζε ζπιινγηθή βάζε. Γηα ηελ απνκείσζε ησλ δαλείσλ κε αηνκηθή
αμηνιόγεζε ιακβάλνληαη ππόςε ηα εμήο:

Δμαηνκηθεπκέλε απνκείσζε


Οη νξηζηηθέο θαζπζηεξήζεηο (Γηθαζηηθό) απνκεηώλνληαη ζην ύςνο ηεο εμαζθάιηζεο



Έλα δάλεην ρξεσιπηηθό ή αλνηθηόο ινγαξηαζκόο απνκεηώλεηαη ζηελ αμία ηεο
εμαζθάιηζεο εθόζνλ έρεη ραξαθηεξηζηεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ζε θαηάζηαζε –
παύζε εθηνθηζκνύ θαη ε ζπλνιηθή ηνπ θαζπζηέξεζε μεπεξλά ηνπο 12 κήλεο
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Σα ηνθνρξεσιεηηθά δάλεηα κε θαζπζηέξεζε 91-180 εκεξώλ εμεηάδνληαη σο πξνο ηελ
θαηάηαμε ηνπ πηζηνύρνπ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζπλεξγάζηκνπ ή κε θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ

ν πηζηνύρνο έρεη θαηαηαγεί κε ζπλεξγάζηκνο ζύκθσλα κε ηνλ Θώδηθα

Γενληνινγίαο, όια ηα αλνίγκαηά ηνπ απνκεηώλνληαη ζην ύςνο ηεο εμαζθάιηζεο


Δάλ ππάξρεη ηνθνρξεσιπηηθό δάλεην κε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 6 κελώλ ηόηε
απνκεηώλεηαη ζην ύςνο ηεο εμαζθάιηζεο



Δθόζνλ ν πηζηνύρνο έρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ζην ύςνο ηεο εμαζθάιηζεο ζε έλα
από ηα δάλεηα ηνπ ηόηε απηόκαηα θαη ζηα ππόινηπα αλνίγκαηά ηνπ δηελεξγείηαη
απνκείσζε θαηά ηνλ ίδην ηξόπν.

πιινγηθή απνκείσζε
Δηδηθή θαηεγνξία ξπζκίζεσλ:


Γηα όια ηα αλνίγκαηα, πνπ δελ έρνπλ έλδεημε αηνκηθήο απνκείσζεο, ππνινγίδεηαη ην
αλαζθάιηζην ππόινηπό ηνπο. ύκθσλα κε απηό ππνινγίδεηαη έλα αξρηθό πνζνζηό
δεκίαο.



Δθόζνλ ε αλάιπζε αθνξά δάλεηα ξπζκηζκέλα θαη ελήκεξα εηζάγεηαη πηζαλόηεηα
επαλαζέηεζεο (δελ ζεσξνύληαη αξρηθά σο απνκεησκέλα), ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ
κέζν όξν ηεο πηζαλόηεηαο αζέηεζεο πνπ ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ
αλνηγκάησλ ζε ξύζκηζε θαη πξνθύπηεη κε βάζε α) ηελ πηζαλόηεηα αζέηεζεο
ζύκθσλα κε ην RVRating ™ ηεο Σξάπεδαο πζηεκηθήο Α.Δ. (Systemic RM) ζε αηνκηθή
βάζε, κε ειάρηζην LossRate=15% θαη β) ηνλ ζπλδπαζκέλν δείθηε δεκηώλ πνπ
πξνθύπηεη κε βάζε ην ζπλνιηθό αλαζθάιηζην ππόινηπν ησλ ξπζκηζκέλσλ δαλείσλ
θαη ηεο πηζαλόηεηαο αζέηεζεο ζε αηνκηθή βάζε.



εκεηώλεηαη όηη εθόζνλ θάπνην ηκήκα έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα αηνκηθή
απνκείσζε, δελ ιακβάλεηαη ππόςε ζηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνύο.

Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ην πνζό ηεο πξόβιεςεο απνκείσζεο κεησζεί εμ αηηίαο
γεγνλόησλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ αλαγλώξηζε ηεο απνκείσζεο, ηα νπνία νδήγεζαλ ζε
βειηίσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ δαλεηνιήπηε, ε πξόβιεςε πνπ είρε αλαγλσξηζζεί
ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν αληηινγίδεηαη θαη ε πξνθύπηνπζα δηαθνξά θαηαρσξείηαη ζηα
απνηειέζκαηα.
ε πεξίπησζε πνπ κηα απαίηεζε θαηαζηεί κε εηζπξάμηκε ή δηαθαλνληζζεί, ηόηε δύλαηαη λα
δηαγξαθεί έλαληη ηνπ πνζνύ ηεο αηνκηθήο ζρεκαηηζκέλεο πξόβιεςεο, εθόζνλ απηό
αλαγλσξίδεηαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Αλ πξαγκαηνπνηεζνύλ
εηζπξάμεηο ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν ηεο δηαγξαθήο, θαηαρσξνύληαη ζε πίζησζε ηνπ
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ «πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ θαηά
πειαηώλ».
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Αθνινπζνύλ πίλαθεο κε ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν.
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Γ2. Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ
Σν 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. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ζηειέρσζεο ησλ
γξαθείσλ Γηνίθεζεο αλακέλεηαη λα κεηξηαζηεί ζεκαληηθά.

Γ3. Κίνδυνοσ Επιτοκίου
- θέςεισ που
περιλαμβάνονται ςτο χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγών

δεν

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. Ιόγσ 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.
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Αποηελέζμαηα

Περιγραθή

Σσνολικό

Αποηέλεζμα

Αποηέλεζμα

από

EUR

μόνο
1

Δθηίκεζε ηεο Θαζαξήο Θέζεο (Economic Value of

13.007,00

Equity) ρσξίο κεηαβνιή ζηα επηηόθηα
2

Κεηαβνιή ηεο Θαζαξήο Θέζεο (Economic Value of

2.248,00

2.248,00

Equity) θαηόπηλ παξάιιειεο κεηαηόπηζεο πξνο ηα
θάησ ησλ επηηνθίσλ θαηά 200 κνλάδεο βάζεο (200
bps)
Δθηίκεζε ηεο Θαζαξήο Θέζεο (Economic Value of

15.255,00

Equity) ύζηεξα από ηελ κεηαβνιή - 200 bps
3

Κεηαβνιή ηεο Θαζαξήο Θέζεο (Economic Value of

-2.122,40

-2.122,40

Equity) θαηόπηλ παξάιιειεο κεηαηόπηζεο πξνο ηα
πάλσ ησλ επηηνθίσλ θαηά 200 κνλάδεο βάζεο (200
bps)
Δθηίκεζε ηεο Θαζαξήο Θέζεο (Economic Value of

10.884,60

Equity) ύζηεξα από ηελ κεηαβνιή + 200 bps
4

Δθηίκεζε ησλ θαζαξώλ επηηνθηαθώλ εζόδσλ (Net

2.462,00

Interest Income) ησλ επόκελσλ 12 κελώλο, ρσξίο
κεηαβνιή ζηα επηηόθηα
5

Κεηαβνιή ησλ θαζαξώλ επηηνθηαθώλ εζόδσλ (Net

-684,00

-684,00

Interest Income) θαηόπηλ παξάιιειεο κεηαηόπηζεο
πξνο ηα θάησ ησλ επηηνθίσλ θαηά 200 κνλάδεο
βάζεο (200 bps)
Δθηίκεζε ησλ θαζαξώλ επηηνθηαθώλ εζόδσλ (Net

1.778,00

Interest Income) ύζηεξα από ηελ κεηαβνιή - 200
bps
6

Κεηαβνιή ησλ θαζαξώλ επηηνθηαθώλ εζόδσλ (Net

-535,00

-535,00

Interest Income) θαηόπηλ παξάιιειεο κεηαηόπηζεο
πξνο ηα πάλσ ησλ επηηνθίσλ θαηά 200 κνλάδεο
βάζεο (200 bps)
Δθηίκεζε ησλ θαζαξώλ επηηνθηαθώλ εζόδσλ (Net

1.927,00

Interest Income) ύζηεξα από ηελ κεηαβνιή + 200
bps
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Γ4. Κίνδυνοσ υγκέντρωςησ
Ο θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ ζην Σξαπεδηθό Υαξηνθπιάθην γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ νξζνινγηθή
δηαζπνξά ησλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ απνθπγή ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζε δηάθνξνπο
ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ή ζε ζπλδεδεκέλα αληηζπκβαιιόκελα κέξε.
Γηα ηνλ θίλδπλν ζπγθέληξσζεο ιακβάλνληαη ππόςε:


Θιαδηθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκό πηζησηηθήο επηθηλδπλόηεηαο πξνθεηκέλνπ
λα εληνπηζηνύλ επηθίλδπλνη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε πηζησηηθή
επέθηαζε.



Αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ ζπγθέληξσζεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από: αλνίγκαηα ζε
ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ή νκάδεο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ (group) θαη/ή αλνίγκαηα
ζε νκάδεο αληηζπκβαιιόκελσλ ησλ νπνίσλ ε πηζαλόηεηα αζέηεζεο επεξεάδεηαη από
θνηλνύο παξάγνληεο όπσο καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, γεσγξαθηθή ζέζε, θιάδν
δξαζηεξηόηεηαο, λόκηζκα, ρξεζηκνπνίεζε παξόκνησλ ηερληθώλ κείσζεο θηλδύλνπ.



Παξαθνινπζεί ηελ επάξθεηα ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ηα
όξηα πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηηο κεζόδνπο παξαθνινύζεζήο ηνπο, ηελ δηελέξγεηα stress
test θαη ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζηε δηακόξθσζε ζπζηήκαηνο νξίσλ.

Δπηπιένλ

ζύκθσλα

κε

ην

ηζρύνλ

θαλνληζηηθό

πιαίζην

ν

θίλδπλνο

ζπγθέληξσζεο

παξαθνινπζείηαη κέζσ ησλ Κεγάισλ Υξεκαηνδνηηθώλ Αλνηγκάησλ (ΚΥΑ) αλά νκάδα
ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ. Ωο ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα λνείηαη ην ζύλνιν ησλ εληόο θαη εθηόο
ηζνινγηζκνύ ζηνηρείσλ ελόο πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο (δάλεηα, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ελέγγπεο
πηζηώζεηο θιπ) πνπ αθνξνύλ ζε κηα νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ (Όκηινο). Ο ππνινγηζκόο
ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ θίλδπλν ζπγθέληξσζεο γίλεηαη ζηα πιαίζηα
ηεο Γηαδηθαζίαο Αμηνιόγεζεο Δπάξθεηαο Δζσηεξηθνύ Θεθαιαίνπ. Βάζεη απηνύ εμεηάδνληαη
δείθηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε επίπεδν θιάδνπ ή ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ
θαη ππνινγίδεηαη ην εζσηεξηθό θεθάιαην γηα ηελ θάιπςε απσιεηώλ εμαηηίαο ηνπ θηλδύλνπ
ζπγθέληξσζεο.
Γείθηεο ΗΗΙ

2013

2014

2015

2016

2017

19,98%

20,01%

19,40%

19,42%

19,47%
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Γ5. Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ:
Χαρτοφυλάκια
Τποκείμενα
Προςέγγιςη
Θαηεγνξίεο

0%

20%

35%

Δημοςιοποιήςεισ για
ςτην
Συποποιημένη

50%

75%

100%

150%

250%

Αλνηγκάησλ
Θεληξηθέο

3.517,00

Θπβεξλήζεηο ή
Θεληξηθέο Σξάπεδεο
Σξάπεδεο

35.235,00

1.100,00

Δπηρεηξήζεηο

2.856,45

Ιηαληθή Σξαπεδηθή

29.564,32

Δμαζθαιηζκέλα κε

5.131,21

7.482,79

αθίλεηε πεξηνπζία
Αζέηεζε

20.496,37

ηνηρεία Τςεινύ

1.873,20
14.355,01

Θηλδύλνπ
Αλνίγκαηα ζε

305,00

Κεηνρέο
Ινηπά αλνίγκαηα

1.670,00

ύλνιν

5.187,00

3.322,00
35.235,00

5.131,21

7.482,79

29.564,32

26.979,82

1.299,00
17.328,21

Θαηεγνξίεο

Δληόο

Δθηόο

ηαζκηζκέλν

Αλνηγκάησλ

Ηζνινγηζκνύ

Ηζνινγηζκνύ

Δλεξγεηηθό

Θεληξηθέο Θπβεξλήζεηο ή

3.517,00

0

0

Σξάπεδεο

36.335,00

0

8.697,00

Δπηρεηξήζεηο

2.047,23

809,22

1.684,61

Ιηαληθή Σξαπεδηθή

19.247,11

10.317,21

12.441,47

Δμαζθαιηζκέλα κε αθίλεηε

9.573,61

3.040,39

3.793,77

Αζέηεζε

21.720,01

649,56

10.666,19

ηνηρεία Τςεινύ Θηλδύλνπ

12.747,32

1.607,69

13.707,05

Αλνίγκαηα ζε Κεηνρέο

305,00

0

305,00

Ινηπά αλνίγκαηα

6.291,00

0

6.569,50

ύλνιν

111.783,28

16.424,07

57.864,59

1.299,00

Θεληξηθέο Σξάπεδεο

πεξηνπζία

Γ6. Κίνδυνοσ Μόχλευςησ
Ωο κόριεπζε νξίδεηαη ν ιόγνο ηνπ ρξένπο κηαο εηαηξείαο (πόζν έρεη δαλεηζηεί) σο πξνο ην
πνζό ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηα νπνία απηή θαηέρεη. Σν θαλνληζηηθό πιαίζην Βαζηιεία ΗΗΗ

πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θαξδίηζαο πλ. Π. Δ.

16 / 20

Πιεξνθνξίεο Ππιώλα ΗΗΗ
ππνρξεώλεη ηηο Σξάπεδεο λα νξηνζεηνύλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ελεξγά ηνλ θίλδπλν κόριεπζεο
κέζσ ηεο εηζαγσγήο ελόο δείθηε κόριεπζεο ν νπνίνο νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ Θεθαιαίσλ
ηεο θαηεγνξίαο 1 (Tier 1) σο πξνο ηα πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία εληόο θαη εθηόο ηζνινγηζκνύ
ηνπ Δλεξγεηηθνύ.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε κόριεπζεο ε Σξάπεδα ρξεζηκνπνηεί ηελ εμαίξεζε
ηνπ Άξζξνπ 499(3) ηνπ Θαλνληζκνύ 575/2013, ππνινγίδνληαο ηνλ δείθηε ζην ηέινο ηνπ
ηξηκήλνπ θαη όρη σο ηνλ απιό αξηζκεηηθό κέζν ησλ κεληαίσλ δεηθηώλ κόριεπζεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ. Ο Γείθηεο Κόριεπζεο ζην ηέινο ηνπ 2016 ήηαλ 9,23% κε ειάρηζην
όξην ην 3%.

Γ7. Κίνδυνοσ Ρευςτότητασ
Ο ζθνπόο ηεο

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο είλαη ε εμαζθάιηζε, ζηνλ θαιύηεξν

δπλαηό βαζκό, ηεο ύπαξμεο ηθαλνπνηεηηθήο ξεπζηόηεηαο κε ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
ππνρξεώζεώλ, ηόζν ππό θπζηνινγηθέο όζν θαη ππό αθξαίεο θαηαζηάζεηο, ρσξίο δπζαλάινγν
επηπξόζζεην θόζηνο. Ζ ηξάπεδα δίλεη έκθαζε ζηηο θαηαζέζεηο θαη πξνζπαζεί κέζα από ηηο
πνιηηηθέο ηεο λα ηηο δηαηεξήζεη σο πξσηεύνπζα πεγή ρξεκαηνδόηεζήο ηνπ. ηα πιαίζηα ηεο
Γηαδηθαζίαο Αμηνιόγεζεο Δζσηεξηθήο Δπάξθεηαο Ρεπζηόηεηαο (ΓΑΔΔΡ) ε Σξάπεδα αμηνινγεί ηηο
ζρεηηθέο κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηόηεηαο δηαδηθαζίεο, κέηξα, πνιηηηθέο, κεραληζκνύο ειέγρνπ,
δνθηκέο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ θξίζεο θαη ην ζρεδίσλ αληηκεηώπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο
ξεπζηόηεηαο. Δπηπιένλ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά ηελ επνπηηθή δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη
αμηνιόγεζεο, εμεηάδεη ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο κεραληζκνύο πνπ εθαξκόδνπλ
ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από
ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ4261/2014 θαη ηνπ Θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζκ.575/2013 θαη αμηνινγεί ηνπο
θηλδύλνπο πνπ έρνπλ ή πξόθεηηαη λα αλαιάβνπλ. θνπόο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ν
πξνζδηνξηζκόο ηεο επάξθεηαο ησλ εζσηεξηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ γηα ηε
ζπλεηή δηαρείξηζε θαη ηελ θάιπςε ησλ θηλδύλσλ ηνπο.
Δηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 575/2013 ε Σξάπεδα νθείιεη λα δηαηεξεί ξεπζηά
ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ, ην άζξνηζκα ησλ αμηώλ ησλ νπνίσλ θαιύπηεη ηηο εθξνέο ξεπζηόηεηαο
ππό αθξαίεο ζπλζήθεο. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν δηαζθαιίδεηαη όηη ε Σξάπεδα δηαηεξεί επαξθή
απνζέκαηα ξεπζηόηεηαο γηα λα αληηκεησπίζεη πηζαλέο αληζνξξνπίεο κεηαμύ εηζξνώλ θαη
εθξνώλ ξεπζηόηεηαο ππό ηδηαίηεξα αθξαίεο ζπλζήθεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο 30 εκεξώλ. Ζ
αλσηέξσ ππνρξέσζε εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ Γείθηε Θάιπςεο Ρεπζηόηεηαο (Liquidity Coverage
Ratio) ν νπνίνο νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ σο πξνο ηηο θαζαξέο εθξνέο
ηεο Σξάπεδαο. Δπηπιένλ ζηα ίδηα πιαίζηα ε Σξάπεδα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη νη
καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο θαιύπηνληαη θαηά ελδεδεηγκέλν ηξόπν κε επξύ θάζκα κέζσλ
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ζηαζεξήο ρξεκαηνδόηεζεο, ηόζν ζε ζηαζεξέο όζν θαη ζε αθξαίεο ζπλζήθεο. Ζ αλσηέξσ
ππνρξέσζε εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ Γείθηε Θαζαξήο ηαζεξήο Υξεκαηνδόηεζεο (Net Stable
Funding Ratio) ν νπνίνο νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ ζηαζεξή
ρξεκαηνδόηεζε σο πξνο ηα ζηνηρεία ηα νπνία απαηηνύλ ζηαζεξή ρξεκαηνδόηεζε. ηα πιαίζηα
ηεο ΠΓΣΔ 2614/07.04.2009 γίλεηαη ηαθηηθά επηθαηξνπνίεζε ηεο Πνιηηηθήο Ρεπζηόηεηαο ηνπ
θαζώο θαη ηνπ ρέδηνπ Αληηκεηώπηζεο Θαηαζηάζεσλ Θξίζεο Ρεπζηόηεηαο (Contingency
Funding Plan).

Γ8. Λοιποί Κίνδυνοι
Ζ Κνλάδα Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ επηιακβάλεηαη ησλ ζεκάησλ ηα νπνία αθνξνύλ ζηνπο
ινηπνύο θηλδύλνπο νη νπνίνη εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Γηαδηθαζίαο Αμηνιόγεζεο Δπάξθεηαο
Δζσηεξηθνύ Θεθαιαίνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, Γηα ηνλ θίλδπλν θεθαιαίσλ:


Γηαθξηβώλεη ην επίπεδν, ηε δνκή θαη ηελ ζηαζεξόηεηα ησλ επνπηηθώλ θεθαιαίσλ.



Αλαιύεη

ηελ

ζύλζεζε

θεθαιαίσλ,

πνηόηεηα

θεθαιαίσλ

ηεο

θαηεγνξίαο

1

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ησλ θαηλνηόκσλ ηίηισλ, ησλ
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θαη ησλ πβξηδηθώλ θεθαιαίσλ.


Διέγρεη ηελ επάξθεηα θαη ηελ ζηαζεξόηεηα ησλ ιεηηνπξγηθώλ θεξδώλ (ζε αηνκηθή θαη
ελνπνηεκέλε βάζε), πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηνπλ κεηαμύ άιισλ θαη ελδερόκελε
απμεκέλε αλάγθε γηα ζρεκαηηζκό απνζεκαηηθώλ ή δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ ιόγσ
απνκείσζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ.

Γηα ηνλ θίλδπλν θεξδνθνξίαο:


Παξαθνινπζεί δπλακηθά θαη ζηαηηθά ηνπο βαζηθνύο δείθηεο θεξδνθνξίαο ηεο Σξάπεδαο
πξνβαίλνληαο ζε ζπγθξηηηθέο θαη δηαρξνληθέο αλαιύζεηο.

Γηα ηελ Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθνύ Θηλδύλνπ


Παξαθνινπζεί ηελ Πνιηηηθή θαη ηνλ ξπζκό πηζησηηθήο επέθηαζεο εθόζνλ κπνξεί λα
απνδπλακώζεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα κέζσ κείσζεο ζηνηρείσλ επνπηηθώλ
θεθαιαίσλ ή κέζσ ηεο αύμεζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ έλαληη
ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ.



Διέγρεη ην ηξέρνλ επίπεδν ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ
αληίζηνηρν δείθηε άιισλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ.



Αλαιύεη ηελ δπλαηόηεηα άληιεζεο πξόζζεησλ θεθαιαίσλ κε εύινγνπο όξνπο
(έγθπξε άληιεζε θαη θόζηνο), όπσο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αλάιπζε ηεο
θεθαιαηαθήο δνκήο, ηεο δνκήο ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηελ πξόζβαζε ηνπ ηδξύκαηνο
ζηηο αγνξέο.
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Γηα ηνλ θίλδπλν ζπκκόξθσζεο:


Ζ Κνλάδα Θαλνληζηηθήο πκκόξθσζεο παξαθνινπζεί ηνλ θίλδπλν ζπκκόξθσζεο
όπσο λνείηαη ν θίλδπλνο λνκηθώλ ή επνπηηθώλ θπξώζεσλ, νηθνλνκηθήο δεκίαο ή
επηπηώζεσλ ζηε θήκε ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο σο απνηέιεζκα κε ζπκκνξθώζεσο
κε ηνπο λόκνπο, ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηνπο θώδηθεο δενληνινγίαο. Οη δεκίεο από κε
ζπκκόξθσζε ζην λνκνζεηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
ιεηηνπξγηθό θίλδπλν. Οη δεκίεο όκσο από κε νπζηαζηηθή ζπκκόξθσζε επεθηείλνληαη
θαη ζηελ θήκε ηνπ ηδξύκαηνο κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ θεξδνθνξία ηνπ, ηελ αμία
ηεο κεξίδαο ηνπ θιπ.

Οη αλσηέξσ θίλδπλνη δελ δεκηνπξγνύλ θεθαιαηαθή ππνρξέσζε ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό
575/2013. Ζ Κνλάδα Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ επηιακβάλεηαη ησλ κεζνδνινγηώλ γηα ηελ
εθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνύ θεθαιαίνπ, γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ απσιεηώλ από ηνπο αλσηέξσ
θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο ζπλνιηθά ππόθεηηαη ην πηζησηηθό ίδξπκα.

Γ9.
Δημοςιοποιήςεισ
Βεβαρυμμένων
Βεβαρυμμένων τοιχείων Ενεργητικού

και

μη

Ζ ζύζηαζε βαξώλ επί ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνύ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ πηζησηώλ. Δπνκέλσο, ζε
πεξίπησζε πηώρεπζεο ηξάπεδαο, ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη δηαζέζηκα ζε γεληθνύο πηζησηέο.
Απηή ε κνξθή εμαζθάιηζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα ζθνπνύο ρξεκαηνδόηεζεο (π.ρ.
ελερπξίαζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ζηελ ΔΘΣ, πξντόληα ηηηινπνίεζεο, θαιπκκέλεο νκνινγίεο
θαη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο) είηε γηα δηαπξαγκάηεπζε θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ (π.ρ. παξάγσγα
θαη δαλεηζκόο ηίηισλ).
Ωο βεβαξπκκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ελλννύληαη


Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηα νπνία έρνπλ ελερπξηαζηεί ή ππόθεηληαη ζε
νπνηαδήπνηε κνξθή ξύζκηζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε, εγγύεζε ή πηζησηηθή αλαβάζκηζε
νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο εληόο ή εθηόο ηζνινγηζκνύ θαη ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ειεύζεξα (γηα παξάδεηγκα λα ελερπξηαζηνύλ γηα ζθνπνύο
ρξεκαηνδόηεζεο).



Σα ελερπξηαζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ηα νπνία ππόθεηληαη ζε πεξηνξηζκό σο πξνο
ηελ δπλαηόηεηα αλάιεςεο ηνπο, όπσο ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ γηα ηα νπνία
απαηηείηαη πξνεγνύκελα ζπγθαηάζεζε πξηλ από αλάιεςε ή αληηθαηάζηαζε από άιια
ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ.

Ζ Σξάπεδα δελ είρε θαλέλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο βεβαξπκκέλν γηα ην έηνο 2017.
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Δ. Δημοςιοποίηςη ςχετικά με τισ αποδοχέσ προςωπικού
Ζ 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.
Σα δηάθνξα Γ 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:


Πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηε Δ ηεο ΑΟ – 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.

πλνπηηθά γηα ηελ ηξάπεδά καο, ηζρύεη:
Επιτειρημαηικός Τομέας

Μιζθολογικό Κόζηος

Κε Δθηειεζηηθά Κέιε Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ
Δθηειεζηηθά

Κέιε

8.501

Γηνηθεηηθνύ
124.973

πκβνπιίνπ
Ιηαληθή Σξαπεδηθή

253.554

Τπνζηεξηθηηθέο Ιεηηνπξγίεο

99.867

Αλεμάξηεηεο Ιεηηνπξγίεο Διέγρνπ

67.253

Ινηπέο Ιεηηνπξγίεο

434.128

ύλνια

988.276

Θαηά ην έηνο 2017 ε ηξάπεδα πξνέβε ζε 3 λέεο πξνζιήςεηο.
Δλ θαηαθιείδη, ε ηξάπεδά καο δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο
κέζα ζην ζεκεξηλό δύζθνιν ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Ζ Γηαρείξηζε ησλ Θηλδύλσλ ζηελ
ηξάπεδά καο γίλεηαη κε ζύλεζε θαη πάληα πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κειώλ καο. Σν Γ 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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