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1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι ακόλουθες πληροφορίες δημοσιοποιούνται με βάση τις ΠΔΤΕ 2592/20.8.2007,
2632/29.10.2010 και τον Νόμο 3601/2007 αναφορικά με την δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά
ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους
που αναλαμβάνουν καθώς και την διαχείρισή τους (Πυλώνας 3 της Βασιλείας ΙΙ).
Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση εκτός και αν ο Όμιλο ς
κρίνει απαραίτητη την συχνότερη δημοσιοποίηση, λόγω μεταβολής των οικονομικών μεγεθών σε
περιόδους οικονομικών αναταραχών-κρίσεων οι οποίες δύναται να επηρεάσουν το ύψος των ιδίων
κεφαλαίων, τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τη ρευστότητα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των δημοσιοποιημένων
πληροφοριών καθώς και για την εγκυρότητα άντλησης επεξεργασίας και παράθεσής τους.
Καταληκτική ημερομηνία για την δημοσιοποίηση των πληροφοριών θεωρείται η ημερομηνία
δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται στον
ιστοχώρο του Ομίλου στη διεύθυνση www.atticabank.gr
Οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες διατυπώνονται με σαφήνεια και είναι αληθείς κατανοητές και
όχι παραπλανητικές. Επισημαίνεται ότι πριν τη δημοσίευσή τους έχει γίνει η προβλεπόμενη
διαδικασία αξιολόγησης, επαλήθευσης και ακρίβειας των στοιχείων καθώς και των διαδικασιών
άντλησης και επεξεργασίας αυτών.
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου είναι η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(η Τράπεζα) η οποία συστάθηκε στην Ελλάδα.
Η κυριότερη δραστηριότητα του Ομίλου είναι η παροχή ευρέως φάσματος τραπεζικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
εκμίσθωσης (leasing), επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (factoring) καθώς και διαχείρισης ακινήτων.
Οι εταιρείες του Ομίλου της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ φαίνονται
στο παρακάτω διάγραμμα
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Το αντικείμενο και ο σκοπός της κάθε μίας θυγατρικής οι οποίες ενοποιούνται για τους σκοπούς
εποπτείας και λογιστικούς σκοπούς με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης αναλύεται παρακάτω
•
•

•

•
•

ATTICA WEALTH MANAGEMENT: Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι η
διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και κάθε συναφής δραστηριότητα που επιτρέπεται από
τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο στις Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
ATTICA VENTURES: Στόχος της εταιρείας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε
καινοτόμες μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, και
έχουν διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανεξάρτητα από την αγορά που
δραστηριοποιούνται.
ATTICA FINANCE: Αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή επενδυτικών και
παρεπόμενων υπηρεσιών, η τραπεζική διαμεσολάβηση, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, η
παροχή ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών εργασιών προς τις επιχειρήσεις,
συμβούλων και υπηρεσιών διοίκησης καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου και
εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον μελετά και οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια.
ATTICA BANCASSURANCE AGENCY S.A: Αντικείμενο της αποτελεί η πρακτόρευση
ασφαλειών.
ATTICABANK PROPERTIES : Η εταιρεία έχει σκοπό την απόκτηση, διαχείριση,
ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων της Τράπεζας και
της ίδιας.

Το ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος στις 31 Δεκεμβρίου 2011
φαίνεται στον κάτωθι πίνακα1
Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο

Ποσοστό επί
Ιδίων Κεφαλαίων Π.Ι.

ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΕ ΔΙΑΧ ΑΜ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΥΜ

0,09%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT AEDAK

0,37%

ATTICA FINANCE ΑΕΠΕΥ

0,27%

ATTICA FUNDS PLC

0,00%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

0,02%

ATTICA BANK PROPERTIES ΑΕ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1,12%

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦ/ΑΙΟ ΕΠΙΧ/ΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ZAITECH

2,33%

Για σκοπούς υπολογισμού των Βασικών και Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η
συμμετοχή στην θυγατρική «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ZAITECH»
αφαιρείται εξίσου από τα Βασικά Ίδια κεφάλαια και τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια
1

2
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2.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΡΙΣΗΣ

ΣΤΗΝ

Βασικό χαρακτηριστικό της χρονιάς που πέρασε ήταν η κρίση χρέους της ελληνικής οικονομίας η
οποία συνοδεύτηκε από επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και παρατεταμένη ύφεση.
Η ελληνική οικονομία παρέμεινε σε ύφεση μέσα στο 2011 ενώ οι εκτιμήσεις για το μέλλον
παραμένουν δυσοίωνες δεδομένου ότι ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει
αρνητικός και τα επόμενα δυο έτη ενώ ανάκαμψη δεν προβλέπεται πριν το 2014. Το δυσμενές
επιχειρηματικό περιβάλλον που απορρέει από τις ως άνω αναφερόμενες συνθήκες επηρέασε τον
Όμιλο αλλα και το γενικότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα δυσμενώς, με άμεσες συνέπειες
•
•
•

Την αύξηση των καθυστερήσεων στην καταναλωτική, στεγαστική και επιχειρηματική
πίστη.
Το «στέγνωμα» των αγορών χρήματος σε συνδυασμό με την μεγάλη φυγή καταθέσεων
τα οποία οδήγησαν στον δραστικό περιορισμό των πηγών χρηματοδότησης των
πιστωτικών ιδρυμάτων.
Την αρνητική επίδραση στην καθαρή θέση που είχε το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου (PSI).

Πιο συγκεκριμένα, σαν αποτέλεσμα των συνεχώς επιδεινούμενων μακροοικονομικών συνθηκών
το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε από 9,22% στις 31/12/2010 σε 15,13%
(Γράφημα 1) στις 31/12/2011 και εφόσον οι μακροοικονομικές προβλέψεις επαληθευθούν,
αναμένεται να αυξηθεί επιπλέον μέσα στην περίοδο 2012-2015.
Καθυστερήσεις>90 ημ / Σύνολο Χορηγήσεων

Πηγή : Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και εταιρικής προβολής

Επιπλέον από την αρχή του 2010, στα πλαίσια της γενικότερης ανησυχίας αναφορικά με την
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, το ποσό καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
ξεκίνησε σταδιακά να μειώνεται με τις πιέσεις να εντατικοποιούνται το καλοκαίρι του 2011. Τα
ανωτέρω σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη ύφεση και τον αποκλεισμό των ελληνικών τραπεζών
από τις διεθνείς αγορές χρήματος οδήγησε σε γενικευμένη κρίση ρευστότητας με άμεσα
αποτελέσματα την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων (με δυσμενή αποτελέσματα στην
κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων) και στην αυξημένη εξάρτηση των πιστωτικών ιδρυμάτων
στην χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ELA 2 Στα πλαίσια
αυτά ο Όμιλος αύξησε μέσα στο 2011 την εξάρτηση του από την ΕΚΤ από 600 εκατ.ευρώ στις
31/12/2010 σε 625 εκατ.ευρώ στις 31/12/2011. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί και η
αυξημένη δυσκολία των πιστωτικών ιδρυμάτων να ενεχυράσο υν στην ΕΚΤ υψηλής πο ιό τητας

2

Emergency Liquidity Assistance

3
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4

καλύμματα, λόγω των συνεχών υποβαθμίσεων κρατικών και εταιρικών ομολογιών καθώς και της
συνεχώς επιδεινούμενης ποιότητας του επιχειρηματικού τους χαρτοφυλακίου.
Τέλος η συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων είχε
αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων οδηγώντας σε σημαντική
μείωση των ιδίων κεφαλαίων τους. Συγκεκριμένα ο Ομιλος για ανοίγματα ποσού 200 εκατ.ευρώ
σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, υπολόγισε ζημιά ύψους 142 εκατ.ευρώ η οποία οδήγησε σε
διαμόρφωση της ζημίας προ φόρων στο ποσό των 249.8 εκατ.ευρώ και του δείκτη Βασικών
Κεφαλαίων στο 8,7%.

3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ
Αναφορικά με την διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων του ο Όμιλος εφαρμόζει τις οδηγίες της
ΠΔΤΕ 2587/20.8.2007. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Πράξης τα ίδια κεφάλαια της
Τράπεζας αναλύονται στις εξής κατηγορίες:
-

Βασικά Ίδια Κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, το
αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, τα αποθεματικά, τα κέρδη περιόδου
καθώς και υβρικούς τίτλους οι οποίοι αφορούν την συμμετοχή του Ομίλου στο Νόμο
Ν. 3723/2008 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Από τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια αφαιρούνται διάφορες εποπτικές προσαρμογές.

Τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια αναλύονται περαιτέρω ως εξής:
(τα ποσά σε χιλ.ευρώ)
T1U - Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Upper Tier I Capital)
Μετοχικό Κεφάλαιο (κοινές μετοχές)
Ίδιες Μετοχές

85.709,95
0,00

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

362.112,78

Αποθεματικά

-56.286,07

Αποτελέσματα εις νέον
Αποθεματικό στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων
(αποθεματικό ομολόγων μείον αναβαλλόμενο φόρο)
Πρόβλεψη μερίσματος (30% του αποτελέσματος των θυγατρικών)
Αποθεματικό αποτίμησης παγίων περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους
Δικαιώματα μειοψηφίας
Υβριδικοί τίτλοι & λοιπά στοιχεία εξομοιούμενα με μετοχικό κεφάλαιο

-234.009,50
57.300,57
0,00
-1.635,81
1.395,47
100.200,00

Αφαιρετικά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Αναπόσβεστη αξία άϋλων παγίων στοιχείων

-19.560,98

Μετοχές πιστωτικών & χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ποσοστού άνω του 10% του
κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών

-10.564,15

T1 - Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I Capital)

284.662,26
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-

Τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν δανειακό κεφάλαιο
μειωμένης εξασφάλισης και προσαρμογές επανεκτίμησης.

Τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια αναλύονται περαιτέρω ως εξής:

(τα ποσά σε χιλ.ευρώ)

T2U - Κύρια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Upper Tier II Capital)
Αποθεματικό αποτίμησης παγίων περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους
(45% της αναπροσαρμογής)

736,11

Αναλογία (45%) υπεραξίας επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία
T2L - Πρόσθετα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Lower Tier II Capital)
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας

75.751,20

Αφαιρετικά στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχές πιστωτικών & χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ποσοστού άνω του 10% του
κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών
T2 - Σύνολο Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier II Capital)

-10.564,15
65.923,16

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώνεται ως εξής:
(τα ποσά σε χιλ.ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε.

350.585,42
284.662,26
65.923,16
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4.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο που επιβάλλεται από την Επιτροπή της Βασιλείας, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα της Ελλάδος, δημιο υργεί την ανάγκη για ενίσχυση των
συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό o Όμιλος
εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους προκειμένου να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται
αποτελεσματικά τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητές του, με βάση τη βέλτιστη διεθνή
πρακτική.
Στον Όμιλο έχουν θεσμοθετηθεί θεσμικά όργανα τα οποία εμπλέκονται ενεργά στο γενικότερο
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Αυτά περιλαμβάνουν την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και
Παθητικού (ALCO), την Επιτρο πή Ελέγχου, τις Επιτρο πές Διαχείρισης Καθυστερήσεων καθώς
και το Συμβούλιο Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα
•

•

•

•

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO) είναι επιφορτισμένη με τη
ρύθμιση της σχέσης και την διάρθρωση του Eνεργητικού και του Παθητικού του Ομίλου
σε συνάρτηση με τους κινδύνους του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος. Πέραν αυτού η
ALCO εμπλέκεται και σε ένα σύνολο επιπλέον διαδικασιών αναφορικά με την διαχείριση
κινδύνων
o Συμμετέχει στον προϊοντικό σχεδιασμό αξιολογώντας την σχέση κινδύνου –
απόδοσης κατά την τιμολόγηση.
o Είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων
Κρίσης Ρευστότητας και την τήρηση της εγκεκριμένης από το ΔΣ Πολιτικής
Ρευστότητας.
o Εμπλέκεται ενεργά στην πολιτική δαπανών του Ομίλου και στην προ σπάθεια
περιορισμού του λειτουργικού κόστους.
Οι Επιτροπές Διαχείρισης Καθυστερήσεων είναι αρμόδιες για την διαχείριση
λογαριασμών οι οποίοι βρίσκονται είτε σε στάδιο προσωρινής καθυστέρησης, είτε έχουν
τεθεί σε status ιδιαίτερης προσοχής (σωρεία δυσμενών, αιτήσεις για υπαγωγή στα άρθρα
99,107 κλπ) είτε βρίσκονται σε εμπλοκή.
Το Συμβούλιο Πιστοδοτήσεων είναι αρμόδιο για την τήρηση της πιστωτικής πολιτικής
της Τράπεζας η οποία ανταποκρίνεται αφενός στην υποχρέωση διασφάλισης του
καταθέτη και αφετέρου στο ρόλο της Τράπεζας στην διανομή των χρηματικών πόρων της
κοινωνίας.
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και την εποπτεία του πλαισίου
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και τη διασφάλιση της εφαρμογής όλων των
απαραίτητων μέτρων για την αναγνώριση, την εκτίμηση, την παρακολούθηση και τον
έλεγχο των κινδύνων πο υ αντιμετωπίζει ο Όμιλο ς. Επίσης στις αρμο διό τητες της
εμπίπτουν:
o Η επίβλεψη και η αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δημοσιευμένων
ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα
λογιστικά πρότυπα.
o Η επίβλεψη του διενεργούμενου από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και η σε τακτική
βάση συνεργασία μαζί τους.

Η Τράπεζα έχει συστήσει ανεξάρτητη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων η οποία οργανωτικά
αναφέρεται στον Διευθυντή Διαχείρισης και Ελέγχου Κινδύνων του οποίου είναι θεσμοθετημένη
η συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές (ALCO, Επιτροπή Διαχείρισης Καθυστερήσεων κλπ).
Βασικός της ρόλος είναι η παρακολούθηση όλων των κινδύνων στους οποίους μπορεί να
εμπλακεί ο Όμιλος μέσω των εξειδικευμένων τμημάτων της τα οποία είναι :
• Τμήμα παρακολούθησης και αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου.
• Τμήμα παρακολούθησης και αξιολόγησης Κινδύνου Αγοράς και Λειτουργικού Κινδύνου.

6

ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙCA BANK
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

Επιπλέον βασικό στόχο αποτελεί η διατήρηση του επιπέδου ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων
εντός των προκαθορισμένων ορίων όπως αυτά ορίζονται στα πλαίσια της γενικότερης
επιχειρησιακής στρατηγικής. Πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση έχει ως αποστολή:
•
•
•
•

Την ανάλυση, μέτρηση παρακολούθηση, έλεγχο και αναφορά προς την Διοίκηση των
αναλαμβανόμενων κινδύνων των στοιχείων του ισολογισμού του Ομίλου (Πιστωτικός
Κίνδυνος, Κίνδυνος Αγοράς, Λειτουργικός Κίνδυνος κ.α).
Τον υπολογισμού του κανονιστικού και εσωτερικού κεφαλαίου που απαιτείται για την
κάλυψη των ανωτέρω κινδύνων.
Τον καθορισμό του πλαισίου ευχέρειας ανάληψης κινδύνων από τα διοικητικά επίπεδα
του Ομίλου.
Το ν τακτικό χειρισμό , σχετικών με το ν κίνδυνο θεμάτων, στα πλαίσια των αποφάσεων
των θεσμικών οργάνων του Ομίλου.
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο Όμιλος για την εκτίμηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων που θεωρεί κατάλληλα για την
κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων πο υ αναλαμβάνει, εφαρμό ζει το ν Νό μο
Ν.3601/2007 της κυβέρνησης και τις διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.3601/2007 και των ΠΔΤΕ
2588/20.8.2007 & ΠΔΤΕ 2631/29.10.2010, ΠΔΤΕ 2646/9.9.2011 και ΠΔΤΕ 2590/20.8.2007
υπολογίζει ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Πιστωτικό Κίνδυνο, τον Κίνδυνο Αγοράς
και τον Λειτουργικό Κίνδυνο αντίστοιχα. Σημειώνεται επιπλέον ότι για τον Πιστωτικό Κίνδυνο
εφαρμόζεται η Τυποποιημένη Προσέγγιση ενώ για τον Λειτουργικό Κίνδυνο η Τράπεζα
εφαρμόζει την Μέθοδο του Βασικού Δείκτη.
Πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων ο Όμιλος κατ’ εφαρμογήν της ΠΔΤΕ
2595/2008.8.2007, της Εγκυκλίου Νο 18/26.8.2008 της ΤτΕ και του άρθρου 28 του Ν.3601/2007
διαθέτει αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες για την
αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των
ιδίων κεφαλαίων που θεωρούνται επαρκή για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των
κινδύνων που αναλαμβάνει (εσωτερικό κεφάλαιο).
Στα πλαίσια αυτής της Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ)
εξετάζονται από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς τα κάτωθι στοιχεία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Επίπεδο, δομή και σταθερότητα εποπτικών κεφαλαίων.
Κερδοφορία και διατηρησιμότητά της.
Πιστωτικός κίνδυνος περιλαμβανομένου του κινδύνου συγκέντρωσης.
Κίνδυνος αγοράς.
Κίνδυνος επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο.
Κίνδυνος ρευστότητας.
Λειτουργικός κίνδυνος.
Κίνδυνος συμμόρφωσης.
Επίπεδο και κατανομή του εσωτερικού κεφαλαίου.

Από την αξιολόγηση της διαχρονικής εξέλιξης των μεγεθών για τα ανωτέρω πεδία και
λαμβάνοντας υπόψη τις ποιοτικές απόψεις στελεχών προσδιορίζονται επιπλέον κεφαλαιακές
απαιτήσεις για την περαιτέρω κάλυψη των εξής:
-

Υποεκτίμηση Πιστωτικού Κινδύνου κατά την χρήση της τυποποιημένης μεθοδολογίας.
Υποεκτίμηση Κινδύνου Αγοράς κατ’ εφαρμογή της ΠΔΤΕ ΠΔΤΕ 2591/20.8.2007 και
ΠΔΤΕ 2634/29.10.2010.
Υποεκτίμηση Λειτουργικού Κινδύνου κατά την χρήση της μεθοδολογίας του Βασικού
Δείκτη.
Κίνδυνοι που δεν αναφέρονται στο άρθρο 27 του Ν.3601/2007 όπως ο κίνδυνος
επιτοκίου, κίνδυνος συγκέντρωσης, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος κερδοφορίας,
κίνδυνος κεφαλαίων και κίνδυνος φήμης.

Το εσωτερικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους αξιολογήσεων για την
κάλυψη κάθε μορφής κινδύνου.
Σημειώνεται επιπλέον ότι η ανωτέρω ΔΑΕΕΚ είναι σύμφωνη και με την Διαδικασία Εποπτικής
Αξιολόγησης (ΔΕΑ) που εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της μεθοδολογίας CAMELS.
Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 27 του Ν.3601/2007 ο Όμιλος υπολόγισε τις κάτωθι κεφαλαιακές
απαιτήσεις ανά μορφή κινδύνου:
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9

Πιστωτικός Κίνδυνος (ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007 και ΠΔΤΕ 2631/29.10.2010)
(τα ποσά σε χιλ.ευρώ)

-

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ,
ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

228.361,14

Τυποποιημένη Προσέγγιση

228.361,14

Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση εξαιρουμένων
των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων

228.361,14

Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες

0,00

Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές

457,05

Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις

970,59

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης

0,00

Διεθνείς οργανισμοί

0,00

Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα
Επιχειρήσεις

6.339,02
101.734,95

Λιανική Τραπεζική

23.101,48

Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία

40.428,08

Σε καθυστέρηση

24.023,21

Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου

19.254,61

Ομόλογα που καλύπτοναι με εξασφαλίσεις

0,00

Απαιτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα έναντι τραπεζών, χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων

0,00

Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ)

0,00

Λοιπά ανοίγματα

-

12.052,28

Κίνδυνος Αγοράς (ΠΔΤΕ 2646/9.9.2011)
(τα ποσά σε χιλ.ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΘΕΣΗΣ,
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Κίνδυνο θέσης, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο εμπορευμάτων με την
τυποποιημένη προσέγγιση
Εμπορεύσιμοι πιστωτικοί τίτλοι
Μετοχές
Συνάλλαγμα
Εμπορεύματα
Κίνδυνο θέσης, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο εμπορευμάτων με τη Μέθοδο
των Εσωτερικών Υποδειγμάτων

10.361,57
10.361,57
7.160,97
293,08
2,907,52
0,00
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Λειτουργικός Κίνδυνος (ΠΔΤΕ 2590/20.8.2007)
(τα ποσά σε χιλ.ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

22.310,98

Προσέγγιση Βασικού Δείκτη (BIA)

22.310,98

Η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση για τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 27 του
Ν.3601/2007 και για τους οποίους υπολογίζεται ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση σύμφωνα με τον
Πυλώνα Ι της Βασιλείας ΙΙ είναι το άθροισμα των ανωτέρω.
(τα ποσά σε χιλ.ευρώ)
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (άρθρο 27 του Ν.3601/2007)

261.033,69

Βασικοί Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας
Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων %
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας %

8,72
10,74
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6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
6.1 Ορισμός Πιστωτικού Κινδύνου
Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ο ενδεχόμενος κίνδυνος ζημιών που μπορεί να προκύψει από την
αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων προς τον Όμιλο. Ο
συγκεκριμένος κίνδυνος αποτελεί την πιο σημαντική πηγή κινδύνου και η συστηματική
παρακολούθηση καθώς και η αποτελεσματική διαχείρισή του θεωρείται πρωταρχικός στόχος του
Ομίλου.

6.2 Παρακολούθηση και Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
Ο Όμιλος σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006 έχει δημιουργήσει ξεχωριστή Διεύθυνση
Διαχείρισης Κινδύνων η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των στόχων και της πολιτικής
διαχείρισης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζονται από την Διοίκηση.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων διαιρείται σε δύο τμήματα κάθε ένα από τα οποία
εξειδικεύεται σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο το πιστωτικό
ίδρυμα. Επιπλέο ν τα 2 επιμέρους τμήματα συνεργάζονται αναφο ρικά με κινδύνους που δεν
εμπίπτουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία καθώς και στον προσδιορισμό του εσωτερικού
κεφαλαίου της Τράπεζας για την κάλυψη των μη-αναμενόμενων ζημιών σύμφωνα με την ΠΔΤΕ
2595/20.8.2007 και την εγκύκλιο της ΤτΕ Νo.18/26.08.08.
Το αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου είναι το «ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ».
Το τμήμα αυτό ασχολείται με τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο συγκέντρωσης εξελίσσοντας
συστήματα αναφοράς και μέτρησης των κινδύνων και αναπτύσσοντας πολιτικές αντιστάθμισης
και μείωσής τους.
Πιο συγκεκριμένα για τον πιστωτικό κίνδυνο :
- Καθορίζει κριτήρια έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων (early warning system) για τον πιστωτικό
κίνδυνο σε ατομικά και συνολικά χαρτοφυλάκια και εισηγείται για τις κατάλληλες διαδικασίες
και μέτρα αυξημένης παρακο λούθησης διαρκώς ή και περιοδικά σε περιπτώσεις χαμηλού
κινδύνου.
- Ελέγχει και παρακολουθεί την ορθή λειτουργία των Συστημάτων Μέτρησης Πιστωτικού
κινδύνου για την Επιχειρηματική και την Καταναλωτική πίστη.
- Επεξεργάζεται και υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία που αφορούν στην
κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας για τον Πιστωτικό Κίνδυνο σύμφωνα με τις διατάξεις του
Συμφώνου Βασιλεία ΙΙ.
- Ελέγχει τη συνολική στατιστική σημαντικότητα των υποδειγμάτων μέτρησης της
πιστοληπτικής ικανότητας των εταιρικών πελατών και των πελατών καταναλωτικής πίστης.
- Αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους ελέγχου αποδοχής (validation tests) των υποδειγμάτων
μέτρησης πιστωτικού κινδύνου.
- Εντοπίζει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των πελατών, εξασφαλίζοντας τη
σταθερότητα πληθυσμών και απόδοσης κριτηρίων αποδοχής.
- Προτείνει τον επαναπροσδιορισμό των ορίων αποδοχής (κατώφλι διαφοροποίησης cut-off
strategy) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της πιστωτικής στρατηγικής.
- Παρέχει τακτική πληροφόρηση στη Διοίκηση και στα αρμόδια συμβούλια, εξειδικευμένων
αναλύσεων της έκθεσης σε κινδύνους που αναλαμβάνει η τράπεζα και σε ενοποιημένη βάση ο
Όμιλος, σχετικά με την κατηγοριοποίηση των πελατών σε ζώνες Πιστοληπτικής Ικανότητας
(credit ratings) και εκτίμησης της πιθανότητας ασυνέπειας (PD: Probability of Default), ανά
πελάτη, τύπο προϊόντος, τύπο εξασφάλισης, καθυστέρηση αποπληρωμής και ρυθμούς
απόδοσης σύμφωνα με τα διεθνή χρηματοοικονομικά πρότυπα (Basel II, CAD II & III).
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- Επεξεργάζεται και υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία που αφορούν στα
πληροφοριακά συστήματα μέτρησης και διαχείρισης πιστωτικού Κινδύνου.
- Επεξεργάζεται μεθοδολογίες και διαδικασίες για την εκτίμηση του εσωτερικού κεφαλαίου για
την κάλυψη τυχόν υποεκτίμησης του Πιστωτικού κινδύνου από τις διατάξεις της Βασιλείας ΙΙ.
- Σε συνεργασία με το «ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» δημιουργεί διαδικασίες ελέγχου του
Πιστωτικού Κινδύνου αντισυμβαλλομένου.
- Εκπονεί τεστ ακραίων καταστάσεων (stress-testing) για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον
πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
- Εφαρμόζει μεθοδολογίες προσδιορισμού του ύψους των προβλέψεων απομείωσης και των
προσαρμογών αξίας των ανοιγμάτων της Τράπεζας, σε σχέση με το υφιστάμενο κανονιστικό
πλαίσιο. Επιπλέον σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εμπλοκών και Επισφαλειών και
Διαχείρισης Καθυστερήσεων ασχολείται γενικότερα με την πολιτική προβλέψεων, το επίπεδο
κάλυψης καθυστερήσεων από προβλέψεις, ύψος προβλέψεων, ύψος καθυστερήσεων και
δυνατότητα ρευστοποίησης, την συχνότητα επισκόπησης των προβλέψεων για τις
καθυστερήσεις και την πολιτική διαγραφών.
- Προβαίνει σε διαχρονική ανάλυση ανοιγμάτων ανά χαρτοφυλάκιο για να διαπιστωθεί η
επιδείνωση ή μη της ποιότητας των ανο ιγμάτων και η παρο υσίαση καθυστερήσεων και
αθετήσεων. Επιπλέον αναλύει την ποιότητα των ανοιγμάτων με βάση το rating, την
ληκτότητα και την κάλυψή τους ανά τύπο και ύψος εξασφαλίσεων, των καθυστερήσεων ανά
διάστημα καθυστέρησης στο σύνολο του χαρτοφυλακίου και την ανάλυση συμπεριφοράς
νέων δανείων. Εξετάζει ακόμη την σχέση των καθυστερήσεων με τον PTI(Price-To-Income)
και τον LTV(Loan-To-Value).
- Εξελίσσει συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης πιστωτικού κινδύνου και πιο
συγκεκριμένα: Τις διαδικασίες και την περιοδικότητα ενημέρωσης των πιστωτικών φακέλων
και της εσωτερικής διαβάθμισης, την δυνατότητα παρακολούθησης και μέτρησης των
κινδύνων που αφορούν έναν αντισυμβαλλόμενο ή συνδεδεμένους αντισυμβαλλόμενους
(όμιλοι), την πληρότητα του συστήματος διαχείρισης εξασφαλίσεων.

6.3 Διαδικασίες διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των
πιστωτικών πολιτικών του Ομίλου και παρακολούθηση συμμόρφωσης των σχετικών
υπηρεσιακών μονάδων με τις πολιτικές αυτές.
Η Τράπεζα προσδίδει σημαντική προτεραιότητα στην ανάπτυξη εργαλείων εσωτερικής
αξιολόγησης των κινδύνων βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ανά είδος χρηματοδοτικού
ανοίγματος. Η προσπάθεια αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από
το εποπτικό πλαίσιο περί υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες (Βασιλεία ΙΙ).
Στις χορηγήσεις της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης εφαρμόζεται σύστημα
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών (credit scoring) που καλύπτει τις
πιστωτικές κάρτες και τα δανειακά προϊόντα.
Μεγάλη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων στον τομέα των
επιχειρηματικών δανείων και στον τομέα της καταναλωτικής-στεγαστικής πίστης. Με την χρήση
αναπτυγμένων συστημάτων για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και την αξιολόγηση των
πιστούχων με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια οι πιστωτικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν
διαπιστώνονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
Για τις επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις του Ε.Ο.Π.Α
«ICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ο ο πο οί ς έχει αναγνωριστεί από την ΤτΕ σύμφωνα με την από φαση
262/8/26.6.2008. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα αξιολόγησης κατατάσει τις εταιρείες σε βαθμίδες
πιστοληπτικής ικανότητας (rating) και βοηθά στην ορθολογιστική τιμολόγηση σύμφωνα με τον
αναλαμβανόμενο κίνδυνο.
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Η έγκριση των χορηγήσεων του Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου γίνεται από τις εξής Δ/νσεις: Δ/νση
Πίστης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, Δ/νση Πίστης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και
Δ/νση Πίστης Ιδιωτών οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές μονάδες εσόδων της
Τράπεζας. Για χορηγήσεις που ξεπερνουν τα εγκριτικά όρια των Δ/νσεων η έγκριση δίνεται από
το Συμβούλιο Πιστοδοτήσεων ή το ΔΣ της Τράπεζας. Η Δ/νση Διαχείρισης Κινδύνων
παρακολουθεί την εγκριτική διαδικασία και επεμβαίνει στις περιπτώσεις όπου αναλαμβάνονται
κίνδυνοι πέραν των ορίων ανοχής του Ομίλου.

6.4 Εφαρμογή της Τυποποιημένης μεθόδου
Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι για τον πιστωτικό κίνδυνο υπολογίζονται ανά
κατηγορία ανοίγματος ως το 8 % το υ σταθμισμένο υ ενεργητικο ύ σύμφωνα με τις ο δηγίες της
ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται για κάθε κατηγορία ανοίγματος το σταθμισμένο
ενεργητικό και η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση.
(τα ποσά σε χιλ ευρώ)
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2.854. 514,26

228.361,14

0,00

0,00

5.713,11

457,05

12.132,36

970,59

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης

0,00

0,00

Διεθνείς οργανισμοί

0,00

0,00

79.237,81

6.339,02

1.271.686,87

101.734,95

Λιανική Τραπεζική

288.768,48

23.101,48

Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία

505.350,98

40.428,08

Σε καθυστέρηση

300.290,14

24.023,21

Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες
υψηλού κινδύνου

240.682,66

19.254,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.651,84

12.052,15

Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την
Τυποποιημένη Προσέγγιση
Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές
κυβερνήσεις και τοπικές αρχές
Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις

Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα
Επιχειρήσεις

Ομόλογα που καλύπτοναι με εξασφαλίσεις
Απαιτήσεις βραχ. χαρακτήρα έναντι τραπεζών,
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ)
Λοιπά ανοίγματα
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6.5 Κίνδυνος απομείωσης αξίας
Το 2011 η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων προχώρησε στην περαιτέρω βελτίωση του
συστήματο ς για το ν υπολογισμό της πιθανής ζημιάς και των προβλέψεων, με απο τέλεσμα η
διαδικασία εκτίμησης επισφάλειας να στηρίζεται απόλυτα σε στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας.
Επίσης τηρούνται ιστορικά στοιχεία αθέτησης πληρωμής και διασφαλιστικής αξίας των
καλυμμάτων όπως προβλέπεται από τη Βασιλεία ΙΙ και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Ο Όμιλος διαχωρίζει για λογιστικούς σκοπούς τις απαιτήσεις και τα λοιπά ανοίγματα στις κάτωθι
κατηγορίες.
-

-

Ενήμερες Απαιτήσεις: Χορηγήσεις ενήμερες και σε προσωρινή καθυστέρηση. Οι εν λόγω
απαιτήσεις θεωρούνται σε αθέτηση όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κατά τη διενέργεια
ελέγχου απομείωσης (impairment test) που περιγράφεται κάτωθι.
Επισφάλεις απαιτήσεις: Χορηγήσεις για τις οποίες ο Όμιλος προσδιορίζει ότι είναι πιθανή
η μη-είσπραξη μέρο υς ή το υ συνολικού πο σού του κεφαλαίου και των ο φειλό μενων
τόκων με βάση τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της σχετικής συμφωνίας.

Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πιστούχους διενεργούνται όταν
υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ό τι καθίσταται αμφίβο λη η είσπραξη μέρους ή συνόλου των
οφειλομένων ποσών. Συμβάντα που αποτελούν το έναυσμα για τη διενέργεια ελέγχου απομείωσης
(trigger events) αποτελούν τα εξής:
-

Αθέτηση των όρων του δανείου από τους πελάτες.
Αναδιαπραγμάτευση του δανείου με βάση όρους τους οποίους ο Όμιλος δεν θα εξέταζε
υπό φυσιολογικές συνθήκες.
Γεγονότα που έχουν επίπτωση στην μη-ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων (επιδείνωση
χρηματοοικονομικής θέσης πιστούχου, κήρυξη σε πτώχευση, κ.α.)
Εξαφάνιση ενεργής αγοράς για το στοιχείο εξασφάλισης του δανείου.

Για το ν υπο λογισμό της απο μείωσης της αξίας των χο ρηγήσεων ο Όμιλος διενεργεί κάθε
ημερομηνία συντάξεως οικονομικών καταστάσεων έλεγχο απομείωσης (impairment test).
Εξετάζεται εάν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές ζημιές στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων σε
πελάτες, μεμονωμένα, για χορηγήσεις που θεωρούνται από μόνες τους σημαντικές με βάση το
υπόλοιπο της οφειλής. Η εισπραξιμότητα των χορηγήσεων αξιολογείται ανα πιστούχο για όλα τα
δάνεια που θεωρήθηκαν ως σημαντικά. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την οικονομική θέση του
πιστούχου, τις λειτουργικές πηγές εξυπηρέτησης, το ιστορικό αποπληρωμής, τη ρευστοποιήσιμη
αξία των εξασφαλίσεων και την πιθανότητα στήριξης από φερέγγυους εγγυητές.
Για χορηγήσεις οι οποίες από μεμονωμένη εξέταση δεν παρουσίασαν απομείωση καθώς και για
χορηγήσεις μικρότερης αξίας οι πιθανές ζημιές εξετάζονται και εκτιμώνται συνολικά. Για τις
χορηγήσεις αυτές γίνεται ομαδοποίηση των δανείων και απαιτήσεων σε ομάδες με παρόμοια
χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου οι οποίες αξιολογούνται για ύπαρξη απομείωσης με βάση
την εκτίμηση του Ομίλου σε ότι αφορά την ιστορική εμπειρία ζημιών που παρουσιάστηκαν από
τις ομάδες αυτές.
Διενεργείται επίσης πρόβλεψη απομείωσης στην αξία των επενδύσεων που κρατούνται ως την
λήξη τους και των διαθέσιμων προς πώληση στοιχείων εάν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις
ότι έχουν υποστεί ζημιές απομείωσης κατά την αποτίμηση τους σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Ο Όμιλος προβαίνει σε διαγραφές χορηγήσεων όταν διαπιστωθεί ότι δεν είναι εισπράξιμες. Η
απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη πληροφορίες όπως σημαντικές αλλαγές στην οικονομική
κατάσταση του οφειλέτη με αποτέλεσμα την αδυναμία του να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του
έναντι το υ Ομίλου ή περιπτώσεις πο υ ο ι εισπράξεις από την εξασφάλιση δεν επαρκο ύν για την
αποπληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού.
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Σε περίπτωση που μετά την αναγνώριση ζημιάς πρόβλεψης απομείωσης εισπραχθούν ποσά από
διαγραφείσες ή επισφαλείς χορηγήσεις τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
Τα συνολικά ποσά ανοιγμάτων μετά από τους λογιστικούς συμψηφισμούς αναλύονται στον
κάτωθι πίνακα:
(τα ποσά σε χιλ ευρώ)

Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την
Τυποποιημένη Προσέγγιση

ΑΞΙΑ ΠΡO
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ

5.937.415,44

5.680.613,38

336.153,14

336.153,14

3.847,46

3.847,46

79.396,34

79.396,34

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης

0,00

0,00

Διεθνείς οργανισμοί

0,00

0,00

233.614,18

233.614,18

2.023.818,31

2.023.818,31

583.637,75

583.637,75

1.183.576,11

1.183.576,11

Σε καθυστέρηση

571.172,15

335.766,43

Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες
υψηλού κινδύνου

225.755,62

204.359,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

696.444,40

696.444,40

Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές
κυβερνήσεις και τοπικές αρχές
Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις

Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα
Επιχειρήσεις
Λιανική Τραπεζική
Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία

Ομόλογα που καλύπτοναι με εξασφαλίσεις
Απαιτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα έναντι
τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και
Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ)
Λοιπά ανοίγματα

Ο Όμιλος σύμφωνα με τις ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007 και ΠΔΤΕ 2631/29.10.2010 κατατάσσει στην
κατηγορία των «Στοιχείων που υπάγονται επόπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου» ορισμένα
από τα δάνεια για τα οποία, λόγω κάποιας δυσμενούς αλλαγής στην οικονομική κατάσταση του
οφειλέτη, διαφαίνεται ότι είναι ευλόγως πιθανό να μην αποπληρωθούν σύμφωνα με τους αρχικούς
όρους της σύμβασης. Στα δάνεια αυτά ο Όμιλος προσφέρει ευνοϊκότερους όρους τους οποίους δεν
θα προσέφερε σε νέα δάνεια με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου. Η αναδιάρθρωση αυτή δεν
δικαιολογείται από βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου αλλά αποσκοπεί στην
διευκόλυνση της αποπληρωμής τουλάχιστον τμήματος των οφειλών.
Ο διαχωρισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων γίνεται σύμφωνα με την Εγκύκλιο
Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος 13. Τα ποσά (σε ευρώ) της συγκεκριμένης κατηγορίας
δανείων ανά χαρτοφυλάκιο απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα
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31/12/2011
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

202.088.163,23

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

185.364.536,85

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

9.551.603,20

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

7.172.023,18

Καταναλωτικά δάνεια

3.144.661,51

Ελεύθερα δάνεια

2.675.950,90

Πιστωτικές κάρτες

1.351.410,77

6.6 Μέσα υπόλοιπα ανοιγμάτων.
Τα μέσα συνολικά ποσά ανοιγμάτων μετά από τους λογιστικούς συμψηφισμούς αναλύονται στον
κάτωθι πίνακα:
(τα ποσά σε χιλ ευρώ)

Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη
Προσέγγιση
Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και
τοπικές αρχές
Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης
Διεθνείς οργανισμοί
Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα
Επιχειρήσεις
Λιανική Τραπεζική
Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
2011

5.814.923,13
357.669,62
3.994,80
79.989,89
5.956,90
0,00
344.248,95
2.187.960,57
650.820,28
1.263.822,01

Σε καθυστέρηση

260.875,94

Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού
κινδύνου

111.363,18

Ομόλογα που καλύπτοναι με εξασφαλίσεις

0,00
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ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
2010

Απαιτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα έναντι τραπεζών,
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων

0,00

Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών
(ΟΣΕΚΑ)

0,00

Λοιπά ανοίγματα

554.177,88

6.7 Γεωγραφική κατανομή ανοιγμάτων.
Η Τράπεζα έχει ταξινομήσει τα καταστήματα του δικτύου της σε 2 γεωγραφικές περιφέρειες:
-

Περιφέρεια Νοτίου Ελλάδος
Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος

Τα σημαντικά ανοίγματα του δικτύου της Τράπεζας, προ προβλέψεων απομείωσης κατά
γεωγραφική περιοχή απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα.
(τα ποσά σε ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

3.725.712.307,76

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

2.828.869.701,11

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

594.503.088,91

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

302.339.517,74

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

2.927.548.440,72

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

2.276.747.249,63

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

417.846.408,70

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

232.954.782,39

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

798.163.867,04

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

552.122.451,48

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

176.656.680,21

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

69.384.735,35
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Τα ποσά των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση, προ προβλέψεων απομείωσης, κατανεμημένα κατά
γεωγραφική περιοχή απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα.
(τα ποσά σε ευρώ)
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

571.822.663,95

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

404.803.913,95

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

73.657.357,92

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

93.361.392,08

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

393.759.989,76

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

276.880.803,80

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

46.154.459,16

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

70.724.726,80

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

178.062.674,19

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

127.923.110,15

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

27.502.898,76

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

22.636.665,28

Τα ποσά των ανοιγμάτων σε προσωρινή καθυστέρηση και επισφάλεια προ προβλέψεων
απομείωσης , κατανεμημένα ανά χαρτοφυλάκιο, απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα.
(τα ποσά σε ευρώ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ
ΚΑΘΥΣΤ.

ΕΠΙΣΦΑΛΗ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

3.725.712.307,76

192.209.102,48

379.613.561,47

256.802.064,89

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

2.828.869.701,11

116.400.337,17

288.403.576,78

169.403.472,48

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.107.050.151,94

7.458.985,16

52.461.525,93

40.061.452,12

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.011.911.321,98

48.354.027,41

110.350.020,59

68.162.957,25

709.828.227,19

60.587.324,60

125.592.030,26

61.179.063,11

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

594.503.088,91

33.499.895,09

40.157.462,83

25.780.075,27

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

302.339.517,74

42.308.870,22

51.052.521,86

61.618.517,14

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Τα ποσά των προσαρμογών αξίας και των προβλέψεων κατανεμημένα κατά γεωγραφική περιοχή
απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα.
(τα ποσά σε ευρώ)
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

256.802.064,89

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

169.403.472,48

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

25.780.075,27

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

61.618.517,14

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

185.781.400,81

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

123.107.042,49

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

16.314.628,16

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

46.359.730,17

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

71.020.664,08

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

46.296.429,99

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

9.465.447,11

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

15.258.786,97

Τέλος η κατανομή των ανοιγμάτων του Ομίλου σύμφωνα με την ληκτότητα τους παρουσιάζεται
στον κάτωθι πίνακα.
(τα ποσά σε ευρώ)
Περίοδοι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Έως 1 μήνα

151.115.831,32

29.237.882,43

24.452.200,02

204.805.913,77

Από 1 έως 3 μήνες

258.052.325,34

4.670.961,34

8.405.270,12

271.128.556,80

Από 3 μήνες έως 1 έτος

929.245.744,62

21.434.891,13

31.465.221,09

982.145.856,84

Από 1 έως 5 έτη

468.915.863,97

122.809.507,87

139.565.398,48

731.290.770,32

Πλέον των 5 ετών

852.136.463,38

390.569.770,87

36.832.910,89

1.279.539.145,14

2.659.466.228,63

568.723.013,64

240.721.000,60

3.468.910.242,87

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
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6.8 Ετήσια συμφωνία της κίνησης των προβλέψεων.
Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η ετήσια συμφωνία της κίνησης των προβλέψεων.

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010
Πρόβλεψη για απομείωση δανείων
Διαγραφές δανείων χρήσης

Αλληλόχρεα ιδιωτών

Πιστωτικές κάρτες

Δάνεια τακτής λήξης

Στεγαστικά Δάνεια

Επιχειρηματικά δάνεια

15.253.927,02

13.214.667,87

22.132.403,33

16.687.948,47

84.444.999,17

151.733.945,86

6.227.180,84

3.064.023,06

5.567.281,08

4.459.548,67

23.206.101,58

42.524.135,23

-2.239.965,05

-2.383.229,86

-2.982.952,92

-339.930,97

-3.990.837,83

-11.936.916,63

Αποπληρωμές διαγραμμένων δανείων στη χρήση

Σύνολο

0,00

Διαφορές συναλλάγματος
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2010

19.241.142,81

13.895.461,07

24.716.731,49

20.807.566,17

103.660.262,92

182.321.164,46

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2011

19.241.142,81

13.895.461,07

24.716.731,49

20.807.566,17

103.660.262,92

182.321.164,46

2.051.365.30

3.443.366,04

2.915.535,44

4.972.509,10

86.037.057,85

99.419.833,73

-2.539.633.46

-2.093.592,84

-11.858,71

0,00

-20.293.848,29

-24.938.933,30

Πρόβλεψη για απομείωση δανείων
Διαγραφές δανείων χρήσης
Αποπληρωμές διαγραμμένων δανείων στη χρήση

0,00

Διαφορές συναλλάγματος
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2011

18.752.874,65

15.245.234,27

27.620.408,22

25.780.075,27

169.403.472,48

256.802.064,89
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6.9 Πυλώνας 2 για τον Πιστωτικό Κίνδυνο
Πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον Πιστωτικό Κίνδυνο (Πυλώνας Ι) ό πως
υπολογίζονται σύμφωνα με την Τυποποιημένη προσέγγιση (ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007 και ΠΔΤΕ
2631/29.10.2010) ο Όμιλος, στα πλαίσια της Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού
Κεφαλαίου (Πυλώνας ΙΙ), υπολογίζει εσωτερικό κεφάλαιο για το ενδεχόμενο υποεκτίμησης του
Πιστωτικου Κινδύνου από τις διαδικασίες του Πυλώνα Ι.
Κατά την διαδικασία αυτή, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ2595/20.8.2007 και την εγκ.18/26.08.2008 της
ΤτΕ, αξιολογούνται ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη αναφορικά με την εξέλιξη της αποδοτικότητας
του κάθε χαρτοφυλακίου σε σχέση με την εξέλιξη του συνολικού κινδύνου ανά χαρτοφυλάκιο, τη
διαχρονική εξέλιξη της ποιότητας των ανοιγμάτων, την εξέλιξη των ανοιγμάτων που έχουν
χαρακτηριστεί αμφιβόλου είσπραξης, την πολιτική προβλέψεων-διαγραφών και τα αποτελέσματα
των stress test για τον πιστωτικό κίνδυνο.
Αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής είναι ο υπολογισμός του εσωτερικού κεφαλαίου (Πυλώνας
ΙΙ) για την κάλυψη της υποεκτίμησης των ελαχίστων κεφαλαίων για τον Πιστωτικό Κινδύνο από
τις διαδικασίες του Πυλώνα Ι.

ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙCA BANK 22
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

7. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Ο καθορισμός των ορίων στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο γίνεται με κριτήριο την ορθολογική
διασπορά των κεφαλαίων του Ομίλου και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε διάφορους τομείς
της οικονομίας, σε γεωγραφικές περιοχές ή σε συνδεδεμένα αντισυμβαλλόμενα μέρη.
Ο κίνδυνος συγκέντρωσης στο Τραπεζικό χαρτοφυλάκιο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων. Για τον κίνδυνο συγκέντρωσης το ανωτέρω τμήμα:
-

-

-

Εκπο ενί κλαδικές μελέτες αναφο ρικά με τον βαθμό πιστωτικής επικινδυνότητας
προκειμένου να εντοπιστούν επικίνδυνοι κλάδοι στους οποίους πρέπει να περιοριστεί η
πιστωτική επέκταση.
Αξιολογεί τον κίνδυνο συγκέντρωσης που μπο ρεί να προ κύψει από : ανο γί ματα σε
συγκεκριμένους πελάτες ή ομάδες συνδεδεμένων πελατών (group) και/ή ανοίγματα σε
ομάδες αντισυμβαλλόμενων των οποίων η πιθανότητα αθέτησης επηρεάζεται από κοινούς
παράγοντες όπως μακροοικονομικό περιβάλλον, γεωγραφική θέση, κλάδο
δραστηριότητας, νόμισμα, χρησιμοποίηση τεχνικών μείωσης κινδύνου.
Παρακολουθεί την επάρκεια του πλαισίου και των μέτρων που χρησιμοποιούνται, τα όρια
που έχουν τεθεί και τις μεθόδους παρακολούθησής τους, την διενέργεια stress test και τη
χρήση των αποτελεσμάτων τους στη διαμόρφωση συστήματος ορίων.

Επιπλέον σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ο κίνδυνος συγκέντρωσης παρακολουθείται
μέσω των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (ΜΧΑ) ανά ομάδα συνδεδεμένων πελάτών.
Ως χρηματο δο τικό άνοιγμα νο είται το σύνο λο των εντός και εκτό ς ισολογισμού στο ιχείων ενός
πιστωτικού ιδρύματος (δάνεια, εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις κλπ) που αφορούν σε
μια ομάδα συνδεδεμένων πελατων (Όμιλος).
Ο υπολογισμός των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο συγκέντρωσης γίνεται
στα πλαίσια της Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (Πυλώνας ΙΙ)
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΔΤΕ 2595/20.8.2007 και της εγκ.18/26.08.2008 της ΤτΕ. Βάσει
αυτού εξετάζονται δείκτες συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου σε επίπεδο κλάδου ή
χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και σε συνάρτηση με ποιοτικές απόψεις στελεχών υπολογίζεται το
εσωτερικό κεφάλαιο για την κάλυψη απωλειών εξαιτίας του κινδύνου συγκέντρωσης.
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8. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ο Όμιλος στα πλαίσια του κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ υπολογίζει τις Ελάχιστες
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007 και
ΠΔΤΕ 2631/29.10.2010 (Τυποποιημένη προσέγγιση).
Στα πλαίσια της πράξης αυτής το πιστωτικό ίδρυμα έχει επιλέξει ως Εξωτερικό Οργανισμό
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης την εταιρεία «ICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία έχει αναγνωριστεί από την ΤτΕ
σύμφωνα με την απόφαση 262/8/26.6.2008. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις του ΕΟΠΑ
χρησιμοποιούνται για τα ανοίγματα που υπάγονται στην κατηγορία «Ανοίγματα έναντι
Επιχειρήσεων» σύμφωνα με τα αναγραφόμενα του τμήματος Ε.8 της ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007. Η
μεταφορά των πιστοληπτικών αξιολογήσεων για στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Μέτρησης Πιστωτικού
Κινδύνου το οποίο έχει αναπτυχθεί και συνδέεται απευθείας με το πληροφοριακό σύστημα του ως
άνω αναφερόμενου ΕΟΠΑ.
Για τα ανοίγματα της κατηγορίας «Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων του Χρηματοπιστωτικού τομέα»
(τμήμα Ε.4 της ΠΔΤΕ 255/20.8.2007» η Τράπεζα χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες αξιολογήσεις των
αναγνωρισμένων ΕΟΠΑ Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s Rating Services και Fitch
Ratings οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από την ΤτΕ σύμφωνα με την απόφαση 250/4/25.9.2007. Οι
διαβαθμίσεις των ανωτέρω ΕΟΠΑ χρησιμο ποιούνται και για εκδό τες τίτλων οι ο πο οί ι δεν
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
Η πολιτική του Ομίλου είναι όπως το ύψος των παρεχόμενων πιστωτικών διευκολύνσεων να μην
ξεπερνά την ικανότητα αποπληρωμής των αντισυμβαλλομένων. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται
πο λιτικές για την αντιστάθμιση και μείωση των πιστωτικών κινδύνων μέσω της λήψης
εξασφαλίσεων. Οι πολιτικές αυτές καθορίζουν τα είδη των εξασφαλίσεων που αναγνωρίζονται ως
εμπράγματες εξασφαλίσεις και τις μεθόδους για την αποτίμησή τους.
Όσο ν αφορά στην χρήση τεχνικών μείωσης του πιστωτικο ύ κινδύνου η Τράπεζα εφαρμό ζει την
Αναλυτική Μέθοδο Χρηματοοικονομικών Εξασφαλίσεων (παρ ΣΤ.20 της ΠΔΤΕ
2588/20.8.2007). Οι αξίες ανοίγματος πριν και μετά την επίδραση των τεχνικών μείωσης του
πιστωτικού κινδύνου ανά κατηγορία ανοίγματος δίνονται από τον παρακάτω πίνακα. Οι αξίες
πριν την μείωση του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν την αρχική αξία του ανοίγματος
αφαιρουμένων των προβλέψεων. Οι αξίες μετά την μείωση του πιστωτικού κινδύνου,
παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση των αποδεκτών χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων και
άλλων αποδεκτών μη χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, αλλά πριν την μετατροπή των εκτός
ισολογισμού στοιχείων σε στοιχεία εντός ισολογισμού.
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(ποσά σε χιλ ευρώ)
Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την
Τυποποιημένη Προσέγγιση

ΑΞΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

5.680.613,38

5.567.791,79

336.153,14

450.825,57

3.847,46

3.847,46

79.396,34

55.469,06

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης

0,00

0,00

Διεθνείς οργανισμοί

0,00

0,00

233.614,18

267.270,00

2.023.818,31

1.857.384,44

583.637,75

512.849,06

1.183.576,11

1.183.576,11

Σε καθυστέρηση

335.766,43

335.766,43

Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες
υψηλού κινδύνου

204.359,27

204.359,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

696.444,40

696.444,40

Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές
κυβερνήσεις και τοπικές αρχές
Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις

Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα
Επιχειρήσεις
Λιανική Τραπεζική
Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία

Ομόλογα που καλύπτοναι με εξασφαλίσεις
Απαιτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα έναντι
τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και
Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ)
Λοιπά ανοίγματα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ανωτέρω αξίες ανοίγματος πριν και μετά την μείωση
του πιστωτικού κινδύνου που αντιστοιχούν στις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας της ΠΔΤΕ
2588/20.8.2007.
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(ποσά σε χιλ ευρώ)
Αξίες ανοιγμάτων σύμφωνα με τις βαθμίδες
πιστωτικής ποιότητας της ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007

ΑΞΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

5.680.613,38

5.567.791,79

414.476,41

529.148,85

10%

0,00

0,00

20%

228.072,64

204.533,79

35%

564.756,98

564.756,98

50%

1.199.760,38

1.226.062,64

75%

583.637,75

512.849,06

100%

2.297.223,92

2.157.692,54

150%

392.685,30

372.747,93

0%
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9. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΤΗΝ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ο Όμιλος κάνει χρήση της Τυποποιημένης Προσέγγισης για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο (ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007 και ΠΔΤΕ 2631/29.10.2010).
Σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη (Τμήμα ΣΤ.8.γ) η ΤτΕ δεν αναγνωρίζει ως χρηματοδοτούμενη
πιστωτική προστασία τον εντός ισολογισμού συμψηφισμό περιορίζοντας την δυνατότητα αυτή για
τον Όμιλο. Επιπλέον ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί εκτός ισολογισμού συμψηφισμό στοιχείων.
Η διαχείριση όλων των εξασφαλίσεων γίνεται από την Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου και
Διαχείρισης Εξασφαλίσεων σε συνεργασία με τα καταστήματα.
Αναφορικα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης των εξασφαλίσεων ισχύουν τα εξής
ανά κατηγορία.
-

-

-

Για τις χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις η αποτίμηση για κεφαλαιακούς σκοπούς
γίνεται με την χρήση της κατάλληλης προσαρμογής όπως προβλέπεται στην
παρ.ΣΤ.20.γ.xii της ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007.
Για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις (ακίνητα), όσον αφορά την τακτική αποτίμησή τους, ο
Όμιλος έως την 30/09/2011 έκανε χρήση της παρ.Ε.10.β.iv της ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007.
Από τις 31/12/2011 για τα εμπορικά ακίνητα των οποίων η ημερομηνία εκτίμησης τους
είναι παλαιότερη του ενός έτος και τις κατοικίες των οποίων οι ημερομηνίες εκτίμησης
είναι παλαιότερες των 3 ετών ο Όμιλος προσαρμόζει την αξία των εξασφαλίσεων
σύμφωνα με στατιστικές μεθόδους 3. Η αξία κάθε υποθήκης λογίζεται ως το μικρότερο
ποσό μεταξύ της καταναγκαστικής τιμής πώλησης του ακινήτου και του ποσού της
υποθήκης.
Για την μη-χρηματοδοτούμενη προστασία ισχύουν τα κάτωθι. Για τα επιχειρηματικά
δάνεια λαμβάνονται εταιρικές εγγυήσεις οι οποίες οδηγούν σε στάθμιση σύμφωνα με τις
πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των αναγνωρισμένων από την ΤτΕ ΕΟΠΑ(αποφάσεις
262/8/26.6.2008 και 250/4/25.9.2007). Δεν χρησιμοποιούνται σε πρώτη φάση από την
Τράπεζα ως τεχνική μείωσης πιστωτικού κινδύνου Πιστωτικά παράγωγα.

Τα κυριότερα είδη εξασφαλίσεων που ο Όμιλος αποδέχεται σύμφωνα με την πολιτική
πιστοδοτήσεων αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3

Συναλλαγματικές και επιταγές πελατείας.
Εκχωρημένα φορτωτικά έγγραφα εξαγωγών.
Μετρητά ή Καταθέσεις.
Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζών ή ΤΕΜΠΜΕ.
Υποθηκοπροσημειώσεις σε αστικά και εντός σχεδίου ακίνητα που να καλύπτουν το ύψος
των χρηματοδοτήσεων.
Ενεχύραση εμπορευμάτων με τίτλους Γενικών Αποθηκών .
Ενεχύραση γεγενημένων απαιτήσεων με βάση τιμολόγια-πιστοποιήσεις που προέρχονται
από Συμβάσεις με Δημόσιο, Δημόσιους Οργανισμούς ή και Ν.Π.Δ.Δ .
Ενεχύραση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
Ενεχύραση Χρεογράφων :
(α) Τραπεζικές μετοχές.
(β) Τραπεζικά Ομόλογα, Ομόλογα του Δημοσίου, Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου και
Ομόλογα ΔΕΗ, ΟΤΕ.

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος)
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(γ) Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, Ασφαλιστικών Εταιρειών και διαφόρων
μεγάλων Ανωνύμων Εταιρειών .
10. Ναυτικές υποθήκες.
Για τον Όμιλο η συνολική αξία ανοίγματος που καλύπτεται – μετά την εφαρμογή προσαρμογών
μεταβλητότητας - από αποδεκτές χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις και από εγγυήσεις δίνεται
από τον παρακάτω πίνακα.

(ποσά σε χιλ ευρώ)
Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την
Τυποποιημένη Προσέγγιση
Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ
ΜΕ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

112.821,59

152.316,60

388,43

23.538,86

1.409,34

0,00

Επιχειρήσεις

77.635,97

91.376,91

Λιανική Τραπεζική

33.387,85

37.400,84

Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα

Πολίτική του Ομίλου αποτελεί η επαρκής διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των καλυμμάτων
που λαμβάνει προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκεντρώσεις κινδύνου αγοράς ή πιστωτικού
κινδύνου στα χρησιμοποιούμενα μέσα πιστωτικού κινδύνου. Σημειώνεται ότι το σύνολο του
καλυμμένου χαρτοφυλακίου με χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου
από καταθέσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙCA BANK 28
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

10. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Τα ανοίγματα για τα οποία υπολογίζεται πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου προέρχονται
από συναλλαγές:
-

Εξω-χρηματιστηριακών πράξεων επί παραγώγων μέσων.
Πράξεων χρηματοδότησης τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων.
Πράξεων με μακριά προθεσμία διακανονισμού.

Το πιστωτικό ίδρυμα προσδιορίζει την αξία ανοίγματος για τις ανωτέρω συναλλαγές με την χρήση
της μεθόδου Αποτίμησης με Βάση Τρέχουσες Τιμές Αγοράς(Mark to Market Method) όπως
καθορίζεται στο τμήμα Β της ΠΔΤΕ 2594/20.8.2007.
Σύμφωνα με την μεθοδολογία αυτή η αξία του ανοίγματος για κάθε σύμβαση υπολογίζεται ως το
άνοιγμα του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης, εφόσον είναι θετικό, και του δυνητικού
μελλοντικού ανοίγματος. Το τρέχον κόστος αντικατάστασης της σύμβασης είναι η τρέχουσα
αγοραία αξία της σύμβασης. Η αξία του δυνητικού μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος
υπολογίζεται ανεξάρτητα εάν το τρέχον κόστος αντικατάστασης είναι θετικό ή αρνητικό με την
χρήση πολλαπλασιαστών ανά κατηγορία και διάρκεια σύμβασης σύμφωνα με τους συντελεστές
που ορίζονται στην ΠΔΤΕ 2594/20.8.2007.
Ο υπολογισμός των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο
αντισυμβαλλομένου γίνεται σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007.
Ο Όμιλος έχει ορίσει εσωτερικές διαδικασίες για τα όρια διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Διαθεσίμων αναφορικά με τον έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου.
Τα όρια διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Τράπεζας παρακολουθούνται από
την Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων η οποία μετρά τον κίνδυνο και ενημερώνει αρμοδίως.
Για την συνομολόγηση πράξεων για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες
διαδικασίες της Τράπεζας απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Διαχείρισης Ενεργητικού
Παθητικού(ALCO).
H αξία των ανοίγματων του Ομίλου που υπόκεινται σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, ανά
κατηγορία ανοίγματος, εμφανίζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα

(ποσά σε χιλ ευρώ)

ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη
Προσέγγιση

3.096,42

Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις

1.789,06

Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα

752,37

Επιχειρήσεις

554,99
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11. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η τιτλοποίηση πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Τιτλοποίησης «STEGASIS
MORTGAGE FINANCE Plc». Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου έχει τον ρόλο του
«Μεταβιβάζοντος Πιστωτικού Ιδρύματος» όπως ορίζεται στην ΠΔΤΕ 2645/09.09.2011 καθώς και
τον ρόλο του επενδυτή στις «Θέσεις σε τιτλοποίηση», δηλαδή στους τίτλους που θα εκδόσει η
Ε.Ε.Σ.Τ. Η Τράπεζα επιπλέον είναι και o Servicer της τιτλοποίησης με stand-by Servicer το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα «E.F.G EUROBANK S.A».
Αναφο ρικά με τις μεθό δους υπο λογισμού των σταθμισμένων ανοιγμάτων και των αντίστο ιχων
κεφαλαιακών απαιτήσεων η Τράπεζα κάνει χρήση της παρ.12 Τμήμα Β της ΠΔΤΕ
2645/09.09.2011 κατά την οποία όταν το πιστωτικό ίδρυμα δεν μεταβιβάζει σημαντικό μέρος του
πιστωτικο ύ κινδύνου, σύμφωνα με το τμήμα Α της ίδιας πράξης, οφείλει να υπο λο γίσει τα
σταθμισμένα ανοίγματα ως να μην είχαν τιτλοποιηθεί, εφαρμόζοντας την Τυποποιημένη
Προσέγγιση (ΠΔΤΕ 2588/20.8.2007) .
Σε περίπτωση πώλησης των θέσεων σε Τιτλοποίηση έξω από την Τράπεζα σε μετέπειτα στάδιο,
τότε θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ.9 Τμήμα Β της ΠΔΤΕ 2645/9.9.20111.
Αναφορικά με τις λογιστικές παραδοχές και πρακτικές που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα
σχετικά με τις τιτλοποιήσεις ισχύουν τα εξής. Σε ενοποιημένο επίπεδο η διακράτηση όλων των
τίτλων από τον Όμιλο δεν οδηγεί σε μεταβολή στο σύνολο του Ενεργητικού και οπότε αυτοί
μπορούν να συνεχίσουν να τηρούνται στους λογαριασμούς απαιτήσεων.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΙAS 39), δεδομένου ότι ο
Όμιλος θα κρατήσει το 100% των κινδύνων και των κερδών της τιτλοποίησης μέσω της Ε.Ε.Σ.Τ
η τιτλοποίηση θα καταταγεί ως μέσο χρηματοδότησης (non-derecognition). Επομένως τα
στεγαστικά δάνεια θα παρακολουθούνται στους λογαριασμούς απαιτήσεων όπως και πριν
τιτλοποιηθούν.
Ο ΕΟΠΑ του οποίου οι αξιολογήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την τιτλοποίηση είναι η εταιρεία
FITCH RATINGS η οποία είναι αναγνωρισμένη από την ΤτΕ με την απόφαση 250/4/25.9.2007
της Επιτροπής Τραπεζικών Θεμάτων.
Συνοπτικά το συνολικό υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων που τιτλοποιήθηκαν από την Τράπεζα
στο σύνολο των δανείων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Το συνολικό ποσόστο των θέσεων σε τιτλοποίηση που διακρατήθηκαν από την Τράπεζα είναι
100% ενώ δεν έχουν εξαγοραστεί θέσεις σε τιτλοποίηση από τρίτα πιστωτικά ιδρύματα (πέραν
των θέσεων που αγοράστηκαν από την Ε.Ε.Σ.Τ).
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ATTICA BANK
τα ποσά είναι σε Ευρώ
Τιτλοποιημένα Στεγαστικά Δάνεια

31/12/2011
258.931.996

εκ των οποίων
Επισφαλή
Προβλέψεις απομείωσης

19.311.396
4.353.361
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12.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ,
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
12.1 Ορισμός Κινδύνου Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος απώλειας της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων
πο υ προ κύπτει από δυσμενείς αλλαγές στις μεταβλητές της αγο ράς ό πως αλλαγές στα επιτό κια,
στις χρηματιστηριακές αξίες και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Ο κίνδυνος αγοράς αναλύεται στα παρακάτω είδη κινδύνου:
-

-

Κίνδυνο ς επιτο κίου: Είναι ο κίνδυνος αυξο μειώσεων των κερδών ή της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού που προκύπτει από μετατοπίσεις της καμπύλης επιτοκίων
(yield curve) και ο οποίος πηγάζει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των
επιτοκίων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Ομίλου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από αλλαγές στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες και την επίπτωσή τους στα έσοδα του Ομίλου.
Κίνδυνος χρηματιστηριακών αξιών: Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από αλλαγές της
χρηματιστηριακής αξίας των χρηματοοικονομικών αξιών που κατέχει ο Όμιλος.

12.2 Ορισμός Κινδύνου Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος μείωσης των κερδών, των κεφαλαίων και του
ενεργητικού του Ομίλου που προκύπτει από την αδυναμία της Τράπεζας να καλύψει τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της λόγω έλλειψης ρευστών διαθεσίμων.

12.3 Ορισμός Λειτουργικού Κινδύνου
Ο Λειτουργικός Κίνδυνος είναι ο κινδυνος που απορρέει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες
ή παραβιάσεις των διαδικασιών αυτών, ανθρώπινη συμπεριφορά, συστήματα ή από εξωτερικούς
παράγοντες. Στο πεδίο των λειτουργικών κινδύνων εμπίπτει και ο Νομικός Κίνδυνος.

12.4 Παρακολούθηση και Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς και Λειτουργικού Κινδύνου
Το ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων ασχολείται με τον κίνδυνο
αγοράς, τον κίνδυνο επιτοκίου, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον λειτουργικό κίνδυνο. Εξελίσσει
συστήματα για την αντιστάθμιση και μείωση των κινδύνων αυτών και παρακο λουθεί την
αποτελεσματικότητα των αντισταθμίσεων και των τεχνικών μείωσης κινδύνου στα πλαίσια της
πολιτικής και της διαχείρισης των ορίων που έχουν καθορισθεί από το Συμβούλιο Διαχείρισης
Ενεργητικού Παθητικού.
Πιο συγκεκριμένα:
Για τον κίνδυνο αγοράς :
-

Καθορίζει τις βασικές αρχές αποτίμησης θέσεων.
Συσχετίζει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο με την απαιτούμενη απόδοση.
Παρακολουθεί την ορθότητα των μεθόδων λογιστικοποίησης των πραγματοποιούμενων
συναλλαγών από τη διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων.
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-

-

-

-

Επεξεργάζεται και υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία που αφορούν στην
κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας για τον Κίνδυνο αγοράς.
Παρακολουθεί και ελέγχει καθημερινά την τήρηση των εγκεκριμένων από το «Συμβούλιο
Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού και χάραξης Στρατηγικής και Πολιτικής» ορίων,
που αφορούν τις Διευθύνσεις Χρηματαγορών και Διαχείρισης Διαθεσίμων και
πληροφορεί τις αρμόδιες Διευθύνσεις για ενδεχόμενες υπερβάσεις.
Εξειδικεύει (με τη συνεργασία των αρμόδιων εκτελεστικών μονάδων) τα όρια ανάληψης
κινδύνων κατά είδος κινδύνου και ανά αντισυμβαλλόμενο, κλάδο, χώρα, νόμισμα, είδος
πιστοδοτήσεων, μορφή χρηματοπιστωτικών τίτλων, παραγώγων κλπ και παρακολουθεί
την τήρησή τους, διατηρώντας το συνολικό επίπεδο κινδύνων σταθερό, ανάλογα με τις
συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες της Τράπεζας.
Προτείνει τον επαναπροσδιορισμό των ορίων ανάλογα με τις ανάγκες της Τράπεζας και
τη συμπεριφορά της αγοράς.
Εντο πίζει τυχό ν συγκέντρωση κινδύνων και κάνει προ τάσεις για τον επιμερισμό το υς,
μέσω διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων (diversification effect) ή αντιστάθμισής
(hedging, risk mitigation) τους με στόχο τη μείωση του συνολικού κινδύνου της
Τράπεζας.
Επεξεργάζεται μεθοδολογίες και διαδικασίες για την εκτίμηση του εσωτερικού
κεφαλαίου για την κάλυψη τυχόν υποεκτίμησης του Κινδύνου Αγοράς από τις διατάξεις
της Βασιλείας ΙΙ.

Για τον κίνδυνο ρευστότητας :
-

-

Επεξεργάζεται, παρακολουθεί και υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία που
αφορούν στους υποχρεωτικούς δείκτες ρευστότητας με τη μορφή ελάχιστων ορίων.
Aναπτύσει μεθόδους μέτρησης και παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας και
ειδικότερα παρακολουθεί την μεταβλητότητα των καταθέσεων και ιδίως των μεγάλων
καταθετών, την σχέση των καταθέσεων προς το σύνολο του ενεργητικού παθητικού και
δανείων, την μέτρηση και παρακολούθηση του κόστους κάλυψης των ανοιχτών θέσεων
(repricing gap), την διασπορά των πηγών χρηματοδότησης κατά αντισυμβαλλόμενο και
οικονομικό κέντρο.
Επιλαμβάνεται θεμάτων στρατηγικής για τον κίνδυνο ρευστότητας όπως την ρεαλιστική
πολιτική του ιδρύματος σε σχέση με την κάλυψη έκτακτων αναγκών ρευστότητας από το
Ευρωσύστημα και το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων προβλημάτων ρευστότητας.

Για τον κίνδυνο επιτοκίου :
-

Χρησιμοποιεί μεθόδους μέτρησης του κινδύνου επιτοκίου που σχετίζονται με τον κίνδυνο
επανατιμολόγησης (repricing risk), τον κίνδυνο καμπυλών απόδοσης (yield curve risk),
τον κίνδυνο βάσης (basis risk) και τον κίνδυνο προαίρεσης (optionality).

Για τον λειτουργικό κίνδυνο :
-

Επεξεργάζεται και υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία που αφορούν στην
κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας για τον Λειτουργικό Κίνδυνο.
Δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση σημείων ελέγχου στις εσωτερικές διαδικασίες που
καλύπτουν την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου..

12.5 Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς
Ο Όμιλος έχει ορίσει εσωτερικές διαδικασίες για τα όρια διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Διαθεσίμων αναφορικά με τον έλεγχο του κινδύνου αγοράς. Στα πλαίσια της
διαχείρισης του κινδύνου αγοράς αναπτύσσονται τεχνικές για την αντιστάθμιση των κινδύνων

ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙCA BANK 32
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

αυτών και παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των αντισταθμίσεων και των τεχνικών
μείωσης κινδύνου στα πλαίσια της πολιτικής και της διαχείρισης των ορίων που έχουν καθορισθεί
από το Συμβούλιο Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού. Επιπλέον για την συνομολόγηση
πράξεων για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες διαδικασίες της Τράπεζας,
απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO).
Στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε στοιχεία που κατέχονται για
εμπορία. Αυτά τα στοιχεία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν με σκοπό την άμεση
απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των τιμών. Στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο
περιλαμβάνονται οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. Η Τράπεζα δημιουργεί σχετικά μικρές
θέσεις στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και ως εκ τούτου ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος αγοράς
είναι μικρός.

12.6 Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς-Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών (Trading Book)
Το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί και ελέγχει σε καθημερινή
βάση τα χαρτοφυλάκια συναλλαγών αναφορικά με το αναλαμβανόμενο ποσό κινδύνου και την
συμμόρφωσή τους προ ς τους πο ιο τικο ύς περιο ρισμο ύς και τα ό ρια που έχουν έγκριθεί από την
ALCO.
Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, του επιτοκιακού κινδύνου και του κινδύνου
χρηματιστηριακών τιμών για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
γίνεται από την Τράπεζα σε συνεργασία με την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ATTICA
WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΕ. Για την διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου
όπως και των υπόλοιπων κινδύνων αγοράς έχει ορισθεί ένα πλαίσιο ορίων που έχει εγκριθεί από
την ALCO. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει ονομαστικά όρια (ανά νόμισμα, συνολικά, intraday,
end-of-day) και όρια κέρδους-ζημιάς.
Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται ενιαία τόσο για το χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών όσο και για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Για την διαχείριση του συναλλαγματικού
κινδύνου έχει ορισθεί ένα πλαίσιο ορίων που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Διαχείρισης
Ενεργητικού Παθητικού. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει όρια κέρδους-ζημιάς και ονομαστικά
όρια (ανά νόμισμα, συνολικά, ημερήσια, ενδοημερήσια κα).
Για τον επιτοκιακό κίνδυνο χρησιμοποιούνται μέθοδοι μέτρησης του κινδύνου επιτοκίου που
σχετίζονται με τον κίνδυνο επανατιμολόγησης (repricing risk), τον κίνδυνο καμπυλών απόδοσης
(yield curve risk), τον κίνδυνο βάσης (basis risk) και τον κίνδυνο προαίρεσης (optionality risk).
Επιπλέον η Τράπεζα σε τακτά χρονικά διαστήματα, προβαίνει σε αναλύσεις σεναρίων ακραίων
καταστάσεων και ανάλυση ευαισθησίας για την αλλαγή της οικονομικής αξίας των
χαρτοφυλακίων που θα επέλθει σε διάφορα σενάρια αλλαγών της καμπύλης επιτοκίων. Η
ανάλυση αυτή λαμβάνει υπόψη τον επιτοκιακό χρονικό ορίζοντα καθώς και αν τα στοιχεία του
χαρτοφυλακίου διαπραγματεύονται σε ανεπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές. Στο Γράφημα 2
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ακραίων καταστάσεων για τον κίνδυνο αγοράς
με στοιχεία 31/12/2011.
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Γράφημα 2 : Αποτελέσματα stress-test για τον Κίνδυνο Αγοράς-Τράπεζα (ποσά χιλ).

Το ανωτέρω γράφημα παρουσιάζει το αναμενόμενο κέρδος ή ζημιά σύμφωνα με τα σενάρια τα
οποία περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα
Σενάρια για τον κίνδυνο αγοράς στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (trading)

ΣΕΝΑΡΙΟ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1
ΣΕΝΑΡΙΟ 2
ΣΕΝΑΡΙΟ 3

Επιτόκια

ΣΕΝΑΡΙΟ 4
ΣΕΝΑΡΙΟ 5
ΣΕΝΑΡΙΟ 6
ΣΕΝΑΡΙΟ 7

Τιμές Μετοχών
Συναλλαγ.
ισοτιμίες

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ <1ετους

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1-4ετη

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ >4ετη

+200 μ.β.

+200 μ.β.

+200 μ.β.

-200 μ.β.

-200 μ.β.

-200 μ.β.

+150 μ.β.

+100 μ.β.

+50 μ.β.

-150 μ.β.

-100 μ.β.

-50 μ.β.

-30%
Υποτίμηση -10%
Ανατίμηση +10%

Σημειώνεται επιπλέον ότι τα αποτελέσματα των σεναρίων ακραίων καταστάσεων λαμβάνονται
υπό ψη κατά την ΔΑΕΕΚ για το ν υπολο γισμό του εσωτερικού κεφαλαίο υ για την κάλυψη του
κινδύνου το υ χαρτοφυλακίο υ συναλλαγών (Πυλώνας ΙΙ) σύμφωνα με τα προ βλεπό μενα στις
ΠΔΤΕ 2595/20.8.2007 και την εγκ.18/26.08.2008.
Ο Όμιλος στα πλαίσια του άρθρου 27 του Νόμου 3601/2007 εφαρμόζει την τυποποιημένη μέθοδο
για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΠΔΤΕ 2646/9.9.2011).
Οι ανωτέρω απαιτήσεις χωριστά για κάθε έναν από τους κινδύνους που αναφέρονται στην ΠΔΤΕ
2646/9.9.2011 εμφανίζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.
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(ποσά σε χιλ.ευρώ)
Περιγραφή Κινδύνου

Κεφαλαιακή Απαίτηση

Ειδικός κίνδυνος θέσης σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους
Γενικός κίνδυνος θέσης σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους
σε συνάρτηση με την ληκτότητα
Γενικός κίνδυνος θέσης σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους
σε συνάρτηση με τον μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας

0,39
123,78
0,00

Γενικός κίνδυνος θέσης σε μετοχές

146,54

Ειδικός κίνδυνος θέσης σε μετοχές

146,54

Κίνδυνος θέσης σε ΟΣΕ, Hedge Funds & δομημένα προϊόντα, Gamma
&Vega και περιθώρια εγγύησης σε παράγωγα.

7.036,80

Κίνδυνος διακανονισμού-παράδοσης για τις ατελείς συναλλαγές

0,00

Κίνδυνος διακανονισμού-παράδοσης για χρεωστικούς τίτλους, μετοχές,
ξένα νομίσματα, βασικά εμπορεύματα.

0,00

Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
Κίνδυνος τιμών συναλλάγματος

85,06
2.907,52

Κίνδυνος βασικού εμπορεύματος-προσέγγιση πίνακα ληκτοτήτων

0,00

Κίνδυνος βασικού εμπορεύματος-διευρυμένη προσέγγιση πίνακα
ληκτοτήτων

0,00

Κίνδυνος βασικού εμπορεύματος-απλουστευμένη προσέγγιση

0,00

Κίνδυνος από υπερβάσεις ορίων ΜΧΑ

0,00

Γενικός & Ειδικός κίνδυνος θέσης & τιμών κίνδυνος τιμών συν/τος,
κίνδυνος εμπορεύματος-υπολογισμένος με εσωτ.υπόδειγμα.

0,00

Σύνολο κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς:

10.446,63

12.7 Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς-Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο (Banking Book)
Στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται τα στοιχεία που δεν αγοράστηκαν με σκοπό την
άμεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των τιμών.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο αγοράς του τραπεζικού χαρτοφυλακίου μέσω πολιτικών και
διαδικασιών παρακολούθησης ορίων όπως και για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
Το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αγοράς στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο είναι ο επιτοκιακός
κίνδυνος ο οποίος πηγάζει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων στα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Ομίλου. Επιπλέον σημειώνεται ότι ο συναλλαγματικός
κίνδυνος για το Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο δεν είναι σημαντικός. Οι μεταβολές τιμών των
επιτο κίων μπο ρούν να επηρεάσουν την ο κονο
ι
μική θέση το υ Ομίλου, αφο ύ δύνανται να
μεταβάλουν και:
• Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα.
• Την αξία εσόδων και εξόδων, ευαίσθητων σε μεταβολές επιτοκίων.
• Την αξία στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού, αφού η παρούσα αξία μελλοντικών
χρηματοροών (και, συχνά, των ιδίων χρηματοροών) μεταβάλλεται καθώς τα επιτόκια
αλλάζουν.
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Η μέτρηση του επιτοκιακού κινδύνου πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Οι δυο
βασικές μέθοδοι με τις οποίες ο Όμιλος διαχειρίζεται τον επιτοκιακό κίνδυνο στο τραπεζικό
χαρτοφυλάκιο είναι οι κάτωθι :
-

Επιτοκιακό Άνοιγμα (Interest Rate Gap): Ο Όμιλος παρακολουθεί τα επιτοκιακά
ανοίγματα ανά χρονικά διαστήματα και συνολικά. Τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού κατατάσσονται σε διαφορετικές περιό οδ ςυ ανάλογα με το διάστημα
αναπροσαρμογής του επιτοκίου. Το επιτοκιακό άνοιγμα ανά χρονική περίοδο είναι η
διαφορά των στοιχείων του ενεργητικού από τα στοιχεία του παθητικού στο
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

-

Ανάλυση ευαισθησίας μεταβολής στα καθαρά έσοδα από μεταβολές των επιτοκίων: Ο
Όμιλος παρακολουθεί τον επιτοκιακό κίνδυνο μέσω της ευαισθησίας των καθαρών
εσόδων του από τόκους υπό συνθήκες διαφορετικών σεναρίων αλλαγής επιτοκίων.

Επιπλέον ο Όμιλος σε τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνει σε αναλύσεις σεναρίων ακραίων
καταστάσεων και ανάλυση ευαισθησίας για την αλλαγή της οικονομικής αξίας των
χαρτοφυλακίων που θα επέλθει σε διάφορα σενάρια αλλαγών της καμπύλης επιτοκίων. Στο
Γράφημα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ακραίων καταστάσεων για τον
επιτοκιακό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με στοιχεία 31/12/2011.
Γράφημα 3 : Αποτελέσματα stress-test για τον Κίνδυνο Επιτοκίου (ποσά χιλ).

Το ανωτέρο γράφημα παρουσιάζει το αναμενό μενο κέρδο ς ή ζημιά σύμφωνα με τα σενάρια τα
οποία περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα

Σενάρια για τον κίνδυνο αγοράς στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (banking)

ΕΙΔΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ <6Μ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6Μ-1ΕΤΟΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ >1ΕΤΟΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1

+50 μ.β.

+100 μ.β.

+150 μ.β.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2

+200 μ.β.

+200 μ.β.

+200 μ.β.

ΣΕΝΑΡΙΟ 3

-100 μ.β.

-150 μ.β.

-200 μ.β.

ΣΕΝΑΡΙΟ 4

-200 μ.β.

-150 μ.β.

-100 μ.β.
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Σημειώνεται επιπλέον ότι τα αποτελέσματα των εναλλακτικών σεναρίων λαμβάνονται υπόψη
κατά την ΔΑΕΕΚ για τον υπολογισμό του εσωτερικού κεφαλαίου για την κάλυψη του κινδύνου
του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (Πυλώνας ΙΙ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΠΔΤΕ
2595/20.8.2007 και την εγκ.18/26.08.2008.

12.8 Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας
Ο σκοπός του Ομίλου κατά την διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η εξασφάλιση, στον
καλύτερο δυνατό βαθμό, της ύπαρξης ικανοποιητικής ρευστότητας με σκοπό την ικανοποίηση
των υποχρεώσεών του, τόσο υπό φυσιολογικές όσο και υπο ακραίες καταστάσεις, χωρίς
δυσανάλογο επιπρόσθετο κόστος. Ο Όμιλος δίνει έμφαση στις πελατειακές καταθέσεις και
προ σπαθεί μέσα από τις πολιτικές του να τις διατηρήσει ως πρωτεύουσα πηγή χρηματο δό τησής
του.
Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται από την Δ/νση Διαχείρισης Διαθεσίμων με βάση πολιτικές
και διαδικασίες οι οποίες εξετάζονται και εγκρίνονται από την ALCO. Επίσης περιοδικά
υποβάλλονται προς την ALCO εκθέσεις για την κατάσταση ρευστότητας του Ομίλου, πιθανά
μέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς και εισηγήσεις για βελτίωση της παρακολούθησης.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας γίνεται από το ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της Δ/νσης Διαχείρισης Κινδύνων
με βάση ποιοτικά κριτήρια (όπως ορίζονται στο Παράρτημα της ΠΔΤΕ 2614/7.4.2009 και στο
κείμενο «Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations») και ποσοτικά
δεδομένα.
Στο πλαίσιο της εξέτασης των ποσοτικών δεδομένων αξιολογούνται σε επίπεδο Τράπεζας και
Ομίλου:
-

Η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των καταθέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στους
μεγάλους καταθέτες.
Η σχέση των καταθέσεων προς το σύνολο του ενεργητικού-παθητικού και δανείων.
Η μέτρηση και παρακολούθηση του κόστους κάλυψης ανοιχτών θέσεων.
Η διασπορά των πηγών χρηματοδότησης.
Η εξέλιξη των δεικτών άμεσης ρευστότητας και ασυμφωνίας ληκτότητας των στοιχείων
ενεργητικού-παθητικού.
Το ποσοστό των τιτλοποιηθέντων δανείων ανά χαρτοφυλάκιο.

Ειδικότερα ο Όμιλος σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2614/07.04.2009 ανέπτυξε καταγεγραμμένη
Πολιτική Ρευστότητας την οποία και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον ανέπτυξε
προϋπολογισμό ρευστότητας (funding plan), εσωτερικά όρια ρευστότητας και σχέδιο
αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας (contingency funding plan) προκειμένου να
ανταπεξέλθει στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται σε σχέση με τα
μακροοικονομικά δεδομένα στην Ελληνική Οικονομία και το οποίο έχει οδηγήσει σε απώλεια
πηγών χρηματοδότησης εν μέρει λόγω της πτώσης των διαθεσίμων νοικοκυριών και επιχειρήσεων
καθώς επίσης λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας αναφορικά με τις προοπτικές εξέλιξης του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Στα πλαίσια αυτά ο Όμιλος, κατ’εφαρμογή της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας,
ενεργοποίησε μέσα στο 2011 το τρίτο στάδιο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσης
Ρευστότητας. Συμπληρωματικά ο Όμιλος ενεργοποίησε και τον ELA (Emergency Liquidity
Assistance).
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12.9 Διαδικασίες Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου
Υπεύθυνο για την αναγνώριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων είναι
το ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ της Δ/νσης Διαχείρισης Κινδύνων.
Ο Όμιλος κατ εφαρμογή του Άρθρου 27 του Νόμου 3601/2007 υπολογίζει κεφαλαιακές
απαιτήσεις για το ν λειτουργικό κίνδυνο χρησιμο πο ιώντας σε πρώτη φάση την Προσέγγιση του
Βασικού Δείκτη σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2590/20.08.2007 (ΚΕΦ Α). Ο υπολογισμός των
κεφαλαιακών απαιτήσεων για το ν λειτουργικό κίνδυνο γίνεται σε ετήσια βάση. Για το 2 011 οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις δίνονται από τον παρακάτω πίνακα.
(ποσά σε
χιλ.ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

22.310,98

Προσέγγιση Βασικού Δείκτη (BIA)

22.310,98

Σε μετέπειτα φάση και με την σύμφωνη γνώμη της ΤτΕ σύμφωνα με τις επιταγές της ΠΔΤΕ
2590/20.08.2007 ο Όμιλος θα εφαρμόσει την Τυποποιημένη Προσέγγιση για τον υπολογισμό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον Λειτουργικό Κίνδυνο (Κεφ Β ΠΔΤΕ2590/20.08.2007).
Στα πλαίσια της εφαρμογής πιο εξελιγμένων προσεγγίσεων για την μέτρηση, αναγνώριση και
διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου, ο Όμιλος αναπτύσσει διαδικασίες που αφορούν την
χρήση από τις επιχειρησιακές μονάδες του Ομίλου και της Δ/νσης Διαχείρισης Κινδύνων:
-

Εκθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
Βασικούς Δείκτες Λειτουργικού Κινδύνου.
Βάση δεδομένων καταγραφής και παρακολούθησης κινδύνων.

Τα δεδομένα γεγονότων λειτουργικού κινδύνου μέσω των ανωτέρω διαδικασιών θα
συμπεριλαμβάνονται σε ετήσιες αναφορές οι οποίες θα συμβάλλουν στην αναγνώριση, εντοπισμό,
μέτρηση, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχο, μείωση και αναφορά των λειτουργικών κινδύνων
τους οποίους ο Όμιλος αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει και να αντιμετωπίσει.
Πέραν του μελλοντικού σχεδιασμού για τον λειτουργικό κίνδυνο, στην παρούσα φάση μεγάλη
σημασία δίνεται επίσης στη διαχείριση των διαδικασιών, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην
δημιουργία ορίων και στη δημιουργία σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
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13. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙ
H Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων επιπλέον επιλαμβάνεται θεμάτων τα οποία αφορούν στους
κινδύνους οι οποίοι εξετάζονται στα πλαίσια της Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας
Εσωτερικού Κεφαλαίου (Πυλώνας ΙΙ της Βασιλείας ΙΙ).
Πιο συγκεκριμένα,
Για τον κίνδυνο κεφαλαίων:
- Διακριβώνει το επιπέδο, τη δομή και την σταθερότητα των εποπτικών κεφαλαίων.
- Αναλύει την σύνθεση κεφαλαίων, ποιότητα βασικών ίδιων κεφαλαίων (TIER 1)
συμπεριλαμβανομένων του ποσοστού συμμετοχής των καινοτόμων τίτλων, των
δικαιωμάτων μειοψηφίας και των υβριδικών κεφαλαίων.
- Ελέγχει την επάρκεια και την σταθερότητα των λειτουργικών κερδών (σε ατομική και
ενοποιημένη βάση), προκειμένου να καλύπτουν μεταξύ άλλων και ενδεχόμενη αυξημένη
ανάγκη για σχηματισμό αποθεματικών ή διενέργεια προβλέψεων λόγω απομείωσης
στοιχείων ενεργητικού.
- Παρακολουθεί την Πολιτική και τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης εφόσον μπορεί να
αποδυναμώσει την κεφαλαιακή επάρκεια μέσω μείωσης στοιχείων εποπτικών κεφαλαίων
ή μέσω της αύξησης των σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού έναντι του
πιστωτικού κινδύνου.
- Ελέγχει το τρέχον επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με τον αντίστοιχο
δείκτη άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.
- Αναλύει την δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων με εύλογους όρους (έγκυρη
άντληση και κόστος), όπως προσδιορίζεται από την ανάλυση της κεφαλαιακής δομής, της
δομής του ενεργητικού και την πρόσβαση του ιδρύματος στις αγορές.
Για τον κίνδυνο κερδοφορίας:
- Παρακολουθεί δυναμικά και στατικά τους βασικούς δείκτες κερδοφορίας της Τράπεζας
προβαίνοντας σε συγκριτικές και διαχρονικές αναλύσεις.
Για τον κίνδυνο συμμόρφωσης:
-

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης παρακολουθεί τον κίνδυνο συμμόρφωσης
όπως νοείται ο κίνδυνος νομικών ή εποπτικών κυρώσεων, οικονομικής ζημίας ή
επιπτώσεων στη φήμη του πιστωτικού ιδρύματος ως αποτέλεσμα μη συμμορφώσεως με
τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κώδικες δεοντολογίας. Οι ζημίες από μη
συμμόρφωση στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνονται στον
λειτουργικό κίνδυνο. Οι ζημίες όμως από μη ουσιαστική συμμόρφωση επεκτείνονται και
στην φήμη του ιδρύματος με σοβαρές συνέπειες στην κερδοφορία του, την αξία της
μετοχής του κλπ.

Οι ανωτέρω κίνδυνο ι δεν δημιουργο ύν κεφαλαιακή υπο χρέωση για σκο πούς το υ Πυλώνα Ι. Η
Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων επιλαμβάνεται των μεθοδολογιών για την εκτίμηση του
εσωτερικο ύ κεφαλαίο υ, για την κάλυψη τυχό ν απωλειών από τους ανωτέρω κινδύνους στους
οποίους συνολικά υπόκειται το πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2595/20.8.2007 και την
εγκύκλιο της ΤτΕ Νo.18/26.08.08 (Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού ΚεφαλαίουΠυλώνας ΙΙ).
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14. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Επιχειρησιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος μη αναμενόμενων ζημιών από στρατηγικές ή άλλες
επιχειρησιακές αποφάσεις του Ομίλου όπως επέκταση σε άλλες αγορές, εξαγορές, εξάρτηση από
ορισμένες πηγές δραστηριοτήτων.
Οι οποιεσδήποτε στρατηγικές αποφάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου,
μετά από ενδελεχή μελέτη.
Η πρόοδος της υλοποίησης των αποφάσεων αυτών παρακολουθείται στενά από το Διοικητικό
Συμβούλιο μέσω ετήσιων προϋπολογισμών και μηνιαίων αναφορών καθώς και επίσης ανεξάρτητα
από την Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων.
Ο ανωτέρω κίνδυνος δεν δημιουργεί κεφαλαιακή υποχρέωση για σκοπούς του Πυλώνα Ι. H
Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων επιλαμβάνεται των μεθοδολογιών για την εκτίμηση του
εσωτερικού κεφαλαίου, για την κάλυψη τυχόν απωλειών από τον επιχειρησιακό κίνδυνο σύμφωνα
με την ΠΔΤΕ 2595/20.8.2007 και την εγκύκλιο της ΤτΕ Νo.18/26.08.08 (Διαδικασία
Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου-Πυλώνας ΙΙ).

15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Η τελική ευθύνη για την υιοθέτηση, επιβλεψη εφαρμογής και την τελική αναθεώρηση της
Πολιτικής Αποδοχών ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Για να επιτύχει τον σκοπό
του το ΔΣ αναθέτει στην Διοίκηση την εξατομικευμένη διαπραγμάτευση των αποδοχών των
Στελεχών, στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού την φροντίδα για την πιστή και
αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών και στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου να
ελέγχει και να αξιολογεί την πιστή εφαρμογή της Πολιτικής στον Όμιλο σε ετήσια βάση και να
εισηγείται μέσω της Επιτροπής Ελέγχου τυχόν διορθωτικές ενέργειες. Επιπλέον η Διεύθυνση
Κανονιστικής Συμμόρφωσης υποβάλλει αντίγραφο της Πολιτικής Αποδοχών στις Εποπτικές
Αρχές. Σημειώνεται τέλος ότι δεν υπήρξε συμμετοχή εξωτερικού συμβούλου στην διαμόρφωση
της Πολιτικής Αποδοχών.
Η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα
οποία τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, περιλαμβανομένου του Προέδρου της, είναι
ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α’ 110). Τα καθήκοντα της
Επιτροπής Αποδοχών περιγράφονται αναλυτικότερα κάτωθι
•
•
•
•
•
•

Προετοιμάζει τις αποφάσεις, σχετικά με τις αποδοχές, οι οποίες λαμβάνονται από το ΔΣ
και έχουν επίπτωση στους αναλαβανόμενους κινδύνους και στη διαχείρισή τους
Εισηγείται διορθωτικές ενέργειες στην Πολιτική Αποδοχών, εφόσον διαπιστώσει
αδυναμίες στην υλοποίηση ή αποκλίσεις στην εφαρμογή της.
Επικουρεί τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και εφαρμογή
της Πολιτικής Αποδοχών.
Μεριμνά ώστε κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για τη
συμβατότητα της Πολιτικής Απο δο χών με το προ φίλ κινδύνου να λαμβάνο νται υπό ψη
όλα τα είδη κινδύνων.
Υποβάλλει προτάσεις στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τις αποδοχές της Διοίκησης
& των υψηλά αμοιβόμενων υπαλλήλων.
Εποπτεύει τις αποδοχές των ανωτέρων στελεχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων
και της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
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•
•
•

Συνεργάζεται με άλλες Επιτρο πές του ΔΣ ή της Διο κί ησης σε περίπτωση που ο ι
δραστηριότητές τους ενδέχεται να επηρεάσουν το σχεδιασμό και την ορθή λειτουργία της
Πολιτικής και πρακτικής Αποδοχών.
Διασφαλίζει τη συμβολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, της Διεύθυνσης
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου στη διαμόρφωση,
αναθεώρηση και συνεπή εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.
Προτείνει μέσω του Προέδρου στο ΔΣ τις αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του, των
Μελών και των Επιτροπών του ΔΣ, των Γενικών Διευθυντών, των Στελεχών του Νόμου
3016/2002, των Στελεχών των Θυγατρικών Εταιρειών, των Στελεχών
Πωλήσεων/Κέντρων Εσόδων, των Στελεχών των Κεντρικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών και τέλος των Στελεχών των Μονάδων Πελατείας/Καταστημάτων.

Η Πολιτική Αποδοχών επαναξιολογείται τακτικά τον Νοέμβριο εκάστου έτους και εκτάκτως
όποτε κρίνεται σκόπιμο. Κατά την επαναξιολόγηση/επικαιροποίηση λαμβάνονται υπόψη οι
εκθέσεις /αναφορές της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και διασφαλίζεται η προσήκουσα
συμβουλευτική συμβολή των αρμόδιων Μονάδων της Τράπεζας (Μονάδων Διαχείρισης
Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Προσωπικού, Στρατηγικού Σχεδιασμού) στη
διαμόρφωση, αναθεώρηση και συνεπή εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών, καθώς και των
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, όταν κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι αποδοχές που χορηγούνται στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας διακρίνονται σε Σταθερές
και μεταβλητές. Σταθερές είναι οι αποδοχές του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας οι οποίες
προσδιορίζονται από:
•
•
•
•
•
•

τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΟΤΟΕ – Τραπεζών
τις οικείες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις
τις Διαιτητικές Αποφάσεις
τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού
τα πρακτικά συμφωνίας
τις ειδικές αποφάσεις τις Τράπεζας

καταβάλλονται σε τακτική βάση και αποτελούν τις κύριες αποδοχές.
Μεταβλητές αποδοχές είναι αυτές που συνδέονται με επιδόσεις, αποτελέσματα και καινοτομίες.
Καταβάλλονται μόνο με απόφαση του ΔΣ και εφόσον διασφαλίζονται οι αρχές της μη ανάληψης
υπερβολικών κινδύνων και της εναρμόνισης με το εκάστοτε Νομοκανονιστικό πλαίσιο. Οι
έκτακτες αποδοχές καταβάλλονται πέραν των σταθερών και διαμορφώνονται με την
καταλληλό τερη κάθε φο ρά αναλο γία τους σε σχέση με τις σταθερές αποδοχές. Επιπλέον
καταβάλλονται σαν κίνητρο ενεργοποίησης του Προσωπικού για την επίτευξη στόχων και την
πρόταση καινοτομιών. Πιο συγκεκριμένα καταβάλλονται μετά την διαπίστωση ότι εκτός των
ποσοτικών στόχων επετεύχθησαν και οι αντίστοιχοι ποιοτικοί και ότι τηρήθηκε ο Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας ης Τράπεζας. Τέλος αναστέλλεται προσωρινά η καταβολή τους σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ανάληψη κινδύνων πέραν των εγκεκριμένων, παροχή
υποβαθμισμένων προσφερόμενων υπηρεσιών ή παραβίαση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας της Τράπεζας ή και οριστικά εφόσον ο δικαιούχος δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του
στον Όμιλο την ημερομηνία καταβολής τους. Στις περιπτώσεις αυτές το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει
ακόμη και την επιστροφή των σχετικών έκτακτων αποδοχών.
Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών μειώνεται σημαντικά όταν η Τράπεζα παρουσιάζει
φθίνουσες ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη
τόσο οι τρέχουσες αποδοχές όσο και οι μειώσεις στις πληρωμές αποδοχών που είχαν κατοχυρωθεί
στο παρελθόν, μεταξύ άλλων μέσω ρυθμίσεων malu s, επιστρο φής αμοιβών (clawb ack ) ή μέσω
άλλων ρυθμίσεων.
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Για τον καθορισμό και την κατανομή των έκτακτων αποδοχών του προσωπικού λαμβάνονται
υπόψη οι αναλαμβανόμενοι κατά περίπτωση κίνδυνοι και, ειδικότερα, τόσο οι ήδη αναληφθέντες
όσο και οι μελλοντικοί. Επίσης λαμβάνονται υπόψη και άλλες κατηγορίες κινδύνων πέραν του
Πιστωτικού κινδύνου, όπως για παράδειγμα ο Κίνδυνος ρευστότητας και ο Κίνδυνος
συγκέντρωσης. Πιο συγκεκριμένα η ροή εργασιών που ακολουθείται για τον υπολογισμό και την
καταβολή των πρόσθετων-έκτακτων αμοιβών παρουσιάζεται σχηματικά στο κάτωθι διάγραμμα

Για τις ανάγκες ταξινόμησης των Διευθύνσεων και Μονάδων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους
και την επιρροή τους στα χαρακτηριστικά κινδύνου της Τράπεζας και του Ομίλου, η Τράπεζα και
ο Όμιλος τηρεί πίνακα ταξινόμησης, ανάλογα και με την εκάστοτε ισχύουσα οργανογραμματική
δομή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι κατηγορίες:
• Επιχειρηματικές Μονάδες πχ κέντρα εσόδων, που σχετίζονται με τις αποφάσεις
ανάληψης κινδύνων.
• Υποστηρικτικές Διευθύνσεις.
• Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής
Συμμόρφωσης.
Η επιφορτισμένη με τα καθήκοντα προϋπολογισμού-απολογισμού Διεύθυνση εισηγείται τα
κριτήρια για την κινητροδότηση των Επιχειρησιακών Μονάδων του Ομίλου. Τα κριτήρια αυτά, τα
οποία γνωστοποιούνται στο προσωπικό με εγκύκλιο της Διοίκησης, αποτελούν την βάση για την
αρχική κατάταξη των Επιχειρησιακών Μο νάδων το υ Ομίλου σύμφωνα με την ετήσια επίτευξη
των στόχων του προϋπολογισμού οι οποίοι είχαν τεθεί. Η κατάταξη γίνεται ετήσια με βάση
προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία τέλους έτους προκειμένου η αξιολόγηση των
επιδόσεων που συνδέονται με την καταβολή πρόσθετων αμοιβών να αφορά σε χρονική περίοδο
ικανή για να καταγραφεί η πραγματική απόδοση της αμειβόμενης επίδοσης.
Τα κριτήρια κατάταξης δύναται να μεταβληθούν λαμβανομένου υπόψη των συνθηκών που
επικρατούν στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό
προγραμματισμό του Ομίλου. Επιπλέον η κατάταξη συνεκτιμά παράγοντες πέραν των
οικονομικών μετρήσιμων παραμέτρων, ώστε η αξιολόγηση της επίδοσης για τον καθορισμό της
πρόσθετης αμοιβής να μην βασίζεται σε αυτοματοποιημένη διαδικασία, αλλά να υπόκειται σε
κρίση που να λαμβάνει υπόψη και ποιοτικά κριτήρια. Κατά την αξιολόγηση αυτή οι επιδόσεις που
αφορούν σε οικονομικά μεγέθη δεν αντισταθμίζουν τυχόν διαπιστωμένες ελλείψεις που αφορούν
σε θέματα μη συμμόρφωσης προς τις διαδικασίες και την πολιτική του Ομίλου. Τέλος γίνεται
συνεκτίμηση των ατομικών και συλλογικών επιδόσεων των επιχειρησιακών μονάδων.
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται και οι παράγοντες που μετέχουν στο μηχανισμό υπολογισμού,
εφαρμό ζο νται σε σχέση και με την ως άνω αναφερό μενη ταξινόμηση των Μονάδων, βάση της
επιρροής τους στα χαρακτηριστικά κινδύνου της Τράπεζας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι κριτήρια ανά κατηγορία κινδύνου
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•
•
•

Πιστωτικός Κίνδυνος - Δείκτης Καθυστερήσεις > 90 ημέρες προς Σύνολο Χορηγήσεων.
Κόστος Κεφαλαίου - Επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς, Κόστος Χρήματος.
Κίνδυνος Ρευστότητας - Δείκτης Σύνολο Καταθέσεων προς Σύνολο Χορηγήσεων και
Δείκτης Σύνολο Καταθέσεων προς Σύνολο Παθητικού.

Τα ανωτέρω μεγέθη δύναται να αντικατασταθούν μόνο από μεγέθη παρόμοιας χρηστικότητας και
αντιπροσωπευτικότητας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει η βαθμολόγηση και η κατάταξη των Επιχειρησιακών
Μονάδων και γίνεται ο υπολογισμός της έκτακτης αμοιβής η οποία της αντιστοιχεί. Παράλληλα
όμως διασφαλίζεται η δυνατότητα του Ομίλου να αναβάλλει, πλήρως ή εν μέρει, την καταβολή
πρόσθετων αποδοχών, ιδίως όταν η αντίστοιχη μονάδα ή η Τράπεζα δεν ικανοποιεί
συγκεκριμένους δείκτες (κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας κλπ) ή όταν η οικονομική της
κατάσταση επιδεινώνεται σημαντικά, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται
αβέβαιη η ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνολικά οι αποδοχές του προσωπικού σύμφωνα με την
ΠΔΤΕ 2650/19.1.2012. Σημειώνεται ότι για το 2011 ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά
στην λιανική τραπεζική ενώ επίσης δεν παρείχε ούτε μεταβλητές ούτε αναβαλόμενες αποδοχές
στο προσωπικό του.
(ποσά σε
χιλ.ευρώ)

Συνολικός αριθμός προσωπικού εκ των
οποίων:

i. Ανώτερα
διοικητικά
στελέχη

ii. πρόσωπα
τα οποία
αναλαμβάνουν
κινδύνους

iii.πρόσωπα
που ασκούν
καθήκοντα
ελέγχου

iv. κάθε
εργαζόμενος
οι συνολικές
αποδοχές του
οποίου τον
εντάσσουν
στο ίδιο
επίπεδο
αμοιβών με
τα υπό i) και
ii) πρόσωπα

(2)

(3)

(4)

(5)

v. πρόσωπα
των οποίων οι
επαγγελματικές
δραστηριότητες
έχουν ουσιώδη
αντίκτυπο στο
προφίλ
κινδύνου του
πιστωτικού
ιδρύματος

Λοιπό
προσωπικό
(εκτός των
κατηγορίων iv)

(6)

(7)

17

11

4

103

87

892

1.020,82

1.639,57

434,54

11.410,65

5.379,64

35.745,17

Αριθμός προσωπικού που εμπίπτει στις
διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2650/19.1.2012

17

11

4

37

0

-

Σύνολο ετήσιων σταθερών αποδοχών
(συμπεριλαμβανομένων των παροχών)

907,66

1.390,84

434,54

3.830,60

0,00

-

1

2

0

16

0

-

113,16

248,73

0,00

1.564,15

0,00

-

Σύνολο ετήσιων αποδοχών

Αριθμός προσωπικού που έλαβε αποζημίωση
λόγω αποχώρησης εντός του έτους
Σύνολο αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης
καταβληθείσες εντός του έτους

Τέλος αναφέρουμε ότι το υψηλότερο ποσό αποζημίωσης λόγω αποχώρησης για το έτος 2011 ήταν
165 χιλ ευρώ ενώ μέσα στο έτος πραγματοποιήθηκε μόνο μια πρόσληψη με συνολικές ετήσιες
αποδοχές 112 χιλ ευρώ
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16. ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι παραλείπονται οι κάτωθι δημοσιοποιήσεις λόγω του ότι είναι μη ουσιώδεις και η
παράληψη τους δεν επηρεάζει την λήψη οικονομικής απόφασης εκ μέρους των χρηστών της
παρούσας έκθεσης. Επιπλέον δεν υπάρχουν δημοσιοποιήσεις οι οποίες παραλείπονται για
σκοπούς εμπιστευτικότητας ή εσωτερικής χρήσης.
Δεδομένης της μη χρήσης εσωτερικών μοντέλων για την μέτρηση του κινδύνου αγοράς λόγω των
σχετικά μικρών θέσεων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία που
απαιτεί η ενότητα Γ.3.2 Κεφ.Ι της πράξης 2592/20.08.2007.
Σχετικά με τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου δεν δημοσιοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία που
απαιτεί η ενότητα Γ.2.6 Κεφ.Ι της πράξης 2592/20.08.2007.
•
•
•
•
•

•

περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την κατανομή του εσωτερικού
κεφαλαίου και τον καθορισμό πιστωτικών ορίων για τα ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο
αντισυμβαλλομένου.
περιγραφή της πολιτικής που εφαρμόζεται για τη λήψη εξασφαλίσεων και τα ανοίγματα
που υπόκεινται σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης(wrong-way risk)
περιγραφή της επίπτωσης του ποσού εξασφαλίσεων που θα πρέπει να παράσχει το
πιστωτικό ίδρυμα σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής του αξιολόγησης.
η ακαθάριστη θετική εύλο γη αξία των συμβάσεων, το ό φελος από συμψηφισμο ύς, το
τρέχον πιστωτικό άνοιγμα μετά το συμψηφισμό, οι ληφθείσες εξασφαλίσεις και το
καθαρό πιστωτικό άνοιγμα σε παράγωγα μέσα 4
μέτρα για τον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος βάσει των μεθόδων που ορίζονται στην
ΠΔ/ΤΕ 2594/20.08.2007, ανεξαρτήτως της μεθόδου καθώς και εκτιμήσεις αναφορικά με
τον συντελεστή «άλφα» σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στο Τμήμα Ε της
ΠΔ/ΤΕ2594/20.08.2007
η ονομαστική αξία αντισταθμίσεων πιστωτικών παραγώγων, η κατανομή του τρέχοντος
πιστωτικού ανοίγματος ανά τύπο πιστωτικού ανοίγματος καθώς και συναλλαγές σε
πιστωτικά παράγωγα(ονομαστική αξία).

Σχετικά με τις τεχνικές μείωσης κινδύνο υ δεν δημο σιο πο ιούνται τα παρακάτω στο ιχεία που
απαιτεί η ενότητα Γ.2.5. του Κεφ.Ι της πράξης 2592/20.08.2007.
•
•

πολιτικές και διαδικασίες συμψηφισμού των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων
τα κυριότερα είδη εγγυητών και αντισυμβαλλομένων σε πράξεις πιστωτικών παραγώγων
καθώς και την πιστοληπτική κατάταξή τους.

Δεδομένης της μη ύπαρξης μετοχών εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν δημοσιοποιούνται
οι ακόλουθες πληροφορίες σύμφωνα με την ενότητα Γ.5 του Κεφ.Ι της πράξης 2592/20.08.2007.
•

4

κατάταξη των συγκεκριμένων ανοιγμάτων με βάση το σκοπό κατοχής τους καθώς και η
αξία ισολογισμού και η εύλογη αξία τους

Καθαρό πιστωτικό άνοιγμα είναι το πιστωτικό άνοιγμα σε συναλλαγές παραγώγων, αφού ληφθούν υπόψη τόσο
τα κέρδη από (νομικά ισχυρές) συμφωνίες συμψηφισμού καθώς και οι εξασφαλίσεις
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•
•
•

τα είδη, τη φύση και τα ποσά των ανοιγμάτων σε μετοχές διαπραγματεύσιμες σε
χρηματιστήριο, των ανοιγμάτων σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο, σε
επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και των λοιπών ανοιγμάτων.
το σύνολο των πραγματο οπ ηθέντων
ι
κερδών ή ζημιών από πωλήσεις και τις
ρευστοποιήσεις της περιόδου αναφοράς.
το συνολικό καθαρό ποσό των μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών και των κερδών
ή ζημιών από αναπροσαρμογές αξίας καθώς και κάθε παρόμοιο ποσό που
περιλαμβάνεται στα βασικά ή τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια του πιστωτικού
ιδρύματος.

Δεδο μένου ό τι η Τράπεζα κάνει χρήση της παρ. 12 Τμήμα Β της ΠΔΤΕ 2645/09.09.2011 οπότε
και δεν έχει μεταφέρει τον πιστωτικό κίνδυνο των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, δεν
δημοσιοποιούνται όλες οι πληροφορίες της ενότητας Γ.2.7 του Κεφ.Ι της ΠΔΤΕ 2655/16.03.2012
καθώς και οι πληροφορίες αναφορικά με τον ειδικό κίνδυνο επιτοκίου που απορέει από θέσεις σε
τιτλοποιήσεις απαιτήσεων (ΠΔΤΕ 2655/16.03.201 ενότητα Γ.3.1 Κεφ Ι).
Τέλος λόγω του ότι ο Όμιλος εφαρμόζει την μέθοδο του Βασικού Δείκτη για τον υπολογισμό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον Λειτουργικό Κίνδυνο δεν δημοσιοποιούνται πληροφορίες
σχετικές με Εξελιγμένες Προσεγγίσεις Μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου ((ΠΔΤΕ
2655/16.03.201 ενότητα Γ.4 Κεφ Ι).

