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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας II/III, του
Ν. 4261/2014, ο οποίος αντικατέστησε τον Ν3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2655/16.3.2012 η
οποία κατήργησε τις υπ΄ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007 και 2632/29.10.10, υποχρεούνται
να δημοσιοποιούν πληροφορίες εποπτικής φύσεως για τη διάρθρωση των ιδίων
κεφαλαίων τους, την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τη διαχείριση των κινδύνων που
αναλαμβάνουν (Πυλώνας ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙ). Λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, της
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης που οφείλεται στην υπερβολική μόχλευση των
Τραπεζών αλλά και της αναγκαιότητας αναθεώρησης των απαιτήσεων της κεφαλαιακής
επάρκειας, από την 1η Ιανουαρίου 2014 άρχισε η σταδιακή εφαρμογή των κανόνων της
Βασιλείας ΙΙΙ, με την έκδοση του Κανονισμού 575/2013 και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Οι
διατάξεις του νέου Κανονιστικού πλαισίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2019. Η σημαντικότερη τροποποίηση αφορά τον ορισμό των εποπτικών ιδίων
κεφαλαίων.
Οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης εποπτικής φύσης πληροφοριών στα πλαίσια του
νέου εποπτικού πλαισίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, αναλύονται στα άρθρα 431-455 του
Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.
Σκοπός της παρούσας δημοσιοποίησης είναι η πληροφόρηση σχετικά με τη
διαχείριση των κινδύνων, τον τρόπο και τις μεθόδους υπολογισμού τους, τα ίδια κεφάλαια
και την κεφαλαιακή επάρκεια με στοιχεία της 31/12/2016.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ακολουθώντας την ΠΔ/ΤΕ 2655/16.03.2012 και
τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013, δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση μέσω του ιστοχώρου της στο
διαδίκτυο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που κρίνει ως ουσιώδεις για την εκτίμηση ή
λήψη ανάλογης οικονομικής απόφασης εκ μέρους χρηστών των πληροφοριών αυτών που
βασίζονται στις εν λόγω πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Μέχρι σήμερα δεν κρίνεται
σκόπιμη η συχνότερη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, διότι η Τράπεζα διαθέτει τα
κεφάλαια της με τη μορφή δανείων αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της
Ηπείρου και όχι σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου, πρακτική που συνεπάγεται χαμηλότερο,
λόγω της μεγάλης διασποράς κίνδυνο.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ιδρύθηκε σύμφωνα με την ΕΣ
33048/12.12.1978 Απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, αρχικά ως πιστωτικός συνεταιρισμός
και μετεξελίχθηκε σε Συνεταιριστική Τράπεζα βάσει της με αριθμό 535/02.11.1993
απόφασης της Ε.Ν.Π.Θ. της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά τη συγκέντρωση του
απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος της δημιουργίας
καταστημάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Ιωαννίνων με την
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 72/29.09.2008, μετονομάστηκε σε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Η Τράπεζα της Ελλάδος με την Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και
Πιστωτικών Θεμάτων με αριθμό 269/30.09.2008, ενέκρινε τη μεταβολή της Επωνυμίας.
Στις 31/12/2016 απασχολούσε 75 εργαζόμενους, είχε 6 καταστήματα (εκ των οποίων ένα
στην πόλη της Πρέβεζας, ένα στην πόλη της Ηγουμενίτσας και το άλλο στην πόλη της Άρτας)
καθώς και τρείς θυρίδες, μία επί της Λ. Γράμμου 49Β Ιωαννίνων, μία επί της Λ.
Πανεπιστημίου, Πεδινή Ιωαννίνων και μία επί της παλαιάς Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρεβέζης
(Θυρίδα Λούρου), 14ATMS σε όλη την περιφέρεια της Ηπείρου και συνολικό ενεργητικό €
203.008,73 χιλ. ευρώ.
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1) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1.1)

Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων

Η Τράπεζα εφαρμόζει τις οδηγίες της ΠΔΤΕ 2630/29.10.2010,
η οποία
αντικατέστησε την ΠΔΤΕ 2587/20.08.2007 και τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ.
2654/29.2.2012, 2661/03.07.2012 και την 13/28.03.2013 Πράξη της Εκτελεστικής
Επιτροπής ΤτΕ αλλά και τον Κανονισμό 575/2013 για τη διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων
της. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης αυτής τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας
Ηπείρου αποτελούνται από τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια.
Το σύνολο των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας περιλαμβάνει το
«Καταβλημένο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο», τη «Διαφορά από έκδοση μερίδων υπέρ το
άρτιο», τα «Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον» και ποσοστό 50% επί των
Κεφαλαίων της κατηγορίας 1 (TIER 1) του Ομολογιακού Δανείου:
ποσά σε χιλ. €
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (OWN FUNDS)
ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1 CAPITAL)
ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (COMMON EQUITY
TIER 1 CAPITAL)
Μέσα Κεφαλαίου αποδεκτά ως κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1
(Capital instruments eligible as CET1 Capital)
Καταβλημένα μέσα κεφαλαίου (Paid up capital instruments)
(+) Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share premium)
Κέρδη εις νέον (Retained earnings)
Λοιπά Αποθεματικά (Other reserves)
Λοιπά αϋλα πάγια (Other intangible assets)
TIER 2 CAPITAL/ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

1.2)

16.116,27
10.744,18
10.744,18
15.700,19
8.380,47
7.319,72
(6.717,19)
1.817,66
(56,48)
5.372,09

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ορίζεται ως ο λόγος των εποπτικών Ιδίων
Κεφαλαίων προς τα σταθμισμένα εντός και εκτός Ισολογισμού στοιχεία ή προς το σύνολο
των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Η Τράπεζα χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Προσέγγιση για τον υπολογισμό του
κεφαλαίου για σκοπούς πιστωτικού κινδύνου. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για
τον πιστωτικό κίνδυνο υπολογίζονται ανά κατηγορία ανοίγματος σύμφωνα με τις διατάξεις
της ΠΔΤΕ 2588/20.08.2007, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. ΠΔΤΕ
2631/29.10.2010, ΠΔΤΕ 2661/03.07.2012 και την 7/10.1.2013 Πράξη Εκτελεστικής
Επιτροπής ΤτΕ αλλά και τον κανονισμό 575/2013. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του
Λειτουργικού κινδύνου υπολογίζονται με την Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη, σύμφωνα
με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2590/20.08.2007, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. ΠΔΤΕ
2631/29.10.2010 και 2661/03.07.2012. Όσον αφορά τον Κίνδυνο Αγοράς η Τράπεζα δεν
είναι εκτεθειμένη προς το παρόν σ΄ αυτή την κατηγορία κινδύνου.
1.2Α) Κεφαλαιακή Απαίτηση έναντι πιστωτικού κινδύνου (Πυλώνας Ι)
Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας
υπολογίζονται σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, όπως ορίζεται στην ΠΔΤΕ
2588/20.08.2007, ΠΔΤΕ 2631/29.10.2010, ΠΔΤΕ 2661/03.07.2012, την 7/10.1.2013 Πράξη
Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ αλλά και τον Κανονισμό 575/2013.
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Για τον υπολογισμό των ποσών των κεφαλαιακών απαιτήσεων ως προς τα διάφορα
ανοίγματα, η Τράπεζα χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό (Systemic R.M. Risk Value: RV
Rating – RV Credit). Αναλυτικότερα:
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το συνολικό ποσό, για κάθε κατηγορία
ανοίγματος με ημερομηνία 31.12.2016, καθώς και τα αντίστοιχα σταθμισμένα ποσά.
Χρηματοδοτικό Άνοιγμα

Έναντι Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Regional
governments or local authorities)
Έναντι Ιδρυμάτων Χρηματοπιστωτικού Τομέα
(Institutions)
Έναντι Επιχειρήσεων (Corporates)
Λιανικής Τραπεζικής (Retail)
Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία (Secured by
mortgages on immovable property)
Άλλα στοιχεία (Other items)
Από απαιτήσεις σε καθυστέρηση (Exposures in
default)
Ανοίγματα σε μετοχές (Equity Exposures)
Έναντι
Κεντρικών
Κυβερνήσεων-Κεντρικών
Τραπεζών (Central Governments or Central Banks)
Σύνολο Σταθμισμένου Πιστωτικού Κινδύνου
Σταθμισμένο ποσό ανοίγματος από Λειτουργικό
Κίνδυνο
(ΠΔΤΕ
2590/07-2631/20102661/2012)_Προσέγγιση Βασικού Δείκτη (BIA)
Σύνολο Σταθμισμένου Ανοίγματος

Ποσά
Ανοιγμάτων σε
χιλ. €
3.451,66

Σταθμισμένο
κατά
κίνδυνο
ποσό
ανοίγματος σε χιλ. €
578,24

7.316,53

1.463,31

11.125,75
26.389,05
57.571,39

5.010,67
8.733,44
19.778,14

23.237,30
142.402,92

20.475,85
86.207,92

308,40
1.616,48

308,40
0

273.419,48

142.555,97
18.572,50

161.128,47

Οι αξίες ανοιγμάτων κατά κατηγορία, πριν και μετά την επίδραση των τεχνικών
μείωσης πιστωτικού κινδύνου, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Οι αξίες πριν τη μείωση
του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν την αρχική αξία του ανοίγματος προ προβλέψεων. Οι
αξίες μετά την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση των
προβλέψεων, των αποδεκτών χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων και άλλων αποδεκτών
μη χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων.
Χρηματοδοτικό Άνοιγμα

Έναντι Κεντρικών Κυβερνήσεων –
Κεντρικών
Τραπεζών
(Central
Governments or Central Banks)
Έναντι
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(Regional governments or local
authorities)
Έναντι Ιδρυμάτων Χρηματοπιστωτικού
Τομέα (Institutions)
Έναντι Επιχειρήσεων (Corporates)
Λιανικής Τραπεζικής (Retail)
Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία
(Secured by mortgages on immovable

Ποσά Ανοιγμάτων πριν την
επίδραση τεχνικών μείωσης
πιστωτικού κινδύνου και πριν
την αφαίρεση προβλέψεων
1.616,48

Ποσά Ανοιγμάτων μετά
την επίδραση τεχνικών
μείωσης
πιστωτικού
κινδύνου και μετά την
αφαίρεση προβλέψεων
11.008,32

3.451,66

2.897,74

7.316,53

7.316,53

11.125,75
26.389,05
57.571,39

7.074,60
17.104,58
57.541,80
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property)
Από απαιτήσεις σε καθυστέρηση
(Exposures in default)
Ανοίγματα
σε
μετοχές
(Equity
Exposures)
Άλλα στοιχεία (Other items)
Σύνολα

142.402,92

86.207,92

308,40

308,40

23.237,30
273.419,48

23.237,30
212.697,19

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αξίες ανοίγματος πριν και μετά την
εφαρμογή τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου, που αντιστοιχούν στις βαθμίδες
πιστωτικής ποιότητας της ΠΔ/ΤΕ 2588/20.08.2007.
Βαθμίδες Πιστωτικής Ποιότητας

0%
20%
35%
50%
75%
100%
Σύνολα

Ποσά Ανοιγμάτων πριν την
επίδραση τεχνικών μείωσης
πιστωτικού κινδύνου και πριν
την αφαίρεση προβλέψεων

Ποσά Ανοιγμάτων μετά
την επίδραση τεχνικών
μείωσης
πιστωτικού
κινδύνου και μετά την
αφαίρεση προβλέψεων

3.712,95
11.599,41
19.693,08
37.878,31
26.389,05
174.146,68
273.419,48

13.104,79
11.045,49
19.693,08
37.848,72
17.104,58
113.900,53
212.697,19

Η Τράπεζα, πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων κατ΄ εφαρμογή της ΠΔΤΕ
2595/20.08.2007, διαθέτει αξιόπιστες 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).
1.2Β) Κεφαλαιακή Απαίτηση έναντι Λειτουργικού Κινδύνου (Πυλώνας Ι)
Η Τράπεζα Ηπείρου υπολογίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Λειτουργικό
κίνδυνο χρησιμοποιώντας την Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2590
/20.08.2007 (ΚΕΦ Α), η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 2631/29.10.2010 και
2661/03.07.2012. Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων γίνεται σε ετήσια βάση.
Για το 2016 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις δίνονται από των παρακάτω πίνακα:
(ποσά σε χιλ. ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
Προσέγγιση Βασικού Δείκτη (ΒΙΑ)

1.485,80
1.485,80

Οι αναλογούσες κεφαλαιακές απαιτήσεις θεωρούνται επαρκείς για την κάλυψη της
Τράπεζας έναντι του λειτουργικού κινδύνου δεδομένων της φύσης, των μεγεθών και του
υπάρχοντος δικτύου της.
1.2Γ)

Κεφαλαιακή Απαίτηση έναντι Κινδύνου Αγοράς (Πυλώνας Ι)

Ο Κίνδυνος Αγοράς αφορά την απώλεια της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων,
λόγω αλλαγών σε οικονομικές μεταβλητές όπως τα επιτόκια, οι χρηματιστηριακές αξίες και
οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.
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Με βάση τα προβλεπόμενα στην ΠΔΤΕ 2591/2007, η οποία τροποποιήθηκε με την
ΠΔΤΕ 2634/29.10.2010, η Τράπεζα δεν εμπίπτει στις διατάξεις υπολογισμού κεφαλαιακών
απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς, αλλά εντάσσει τους κινδύνους από την κατοχή των
χρηματοοικονομικών της μέσων στις διατάξεις της 2588/2007 περί πιστωτικού κινδύνου.
Τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας υπερκαλύπτουν το σύνολο των κεφαλαιακών
απαιτήσεων και δημιουργούν πλεόνασμα Ιδίων Κεφαλαίων. Αναλυτικά:
ποσά σε χιλ. €
Πλεόνασμα Ιδίων Κεφαλαίων
Συντελεστής Φερεγγυότητας %

3.225,99
10,00%

2) Πυλώνας ΙΙ και Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ)
Η Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) αποτελεί
αναπόσταστο κομμάτι του Πυλώνα ΙΙ του κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ. Έχει
δημιουργηθεί σε συμφωνία με τις οδηγίες της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και
αξιολόγησης (SREP) καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της
Τράπεζας της Ελλάδος και υπό του πλαισίου του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας των
τραπεζών (SSM). Η ΔΑΕΕΚ έχει ως κύριο στόχο να διασφαλίσει ότι η Τράπεζα διαθέτει
επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη όλων των αναλαμβανόμενων κινδύνων σύμφωνα με τις
τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές δραστηριότητες της.
Στα πλαίσια των νέων εποπτικών απαιτήσεων αναφορικά με τη ΔΑΕΕΚ, η Τράπεζα έχει
εγκαθιδρύσει ένα μηχανισμό διαρκούς καταγραφής, σχεδιασμού και κλιμάκωσης στα
αρμόδια διοικητικά όργανα διαδικασιών που αφορούν την παρακολούθηση της
κεφαλαιακής επάρκειας και των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τόσο για τον Πυλώνα Ι όσο και
για τη Δ.Α.Ε.Ε.Κ. Ο εν λόγω μηχανισμός περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες, ρόλους
και αρμοδιότητες για την εκπόνηση, σύνταξη, επισκόπηση και έγκριση της Δ.Α.Ε.Ε.Κ.
Η Δ.Α.Ε.Ε.Κ. έχει υποβληθεί και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας
με την υπ΄ αριθμ. 8/20.04.2017 απόφασή του και εν συνεχεία, έχει υποβληθεί στην ΤτΕ με
την υπ΄ αριθμ. 401 (Εμπ. Πρ.)/20.04.2017 επιστολή του.
Κατόπιν απόφασης της ΕΠΑΘ 212.22/12/2016, καθορίστηκαν νέες εποπτικές
απαιτήσεις για την Τράπεζα, βάσει της Εποπτικής Διαδικασίας Εξέτασης και Αξιολόγησης
(ΕΔΕΑ). Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, η Τράπεζα, κατά το τρέχον έτος, υπέβαλλε
Σχέδιο Αποκατάστασης Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Plan), Σχέδιο Άντλησης
Κεφαλαίων (Capital Plan) και Σχέδιο Ανάκαμψης.
Το Σχέδιο Ανάκαμψης αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας σειράς μέτρων ανάκαμψης
για την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης της Τράπεζας, για ανάγκες
κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, μετά από μια πιθανή σημαντική επιδείνωση της
οικονομικής της κατάστασης. Για το λόγο αυτό το ΣΧ.ΑΝ. θέτει το πλαίσιο Διακυβέρνησης
ώστε οι εν λόγω απειλές επιδείνωσης να εντοπίζονται άμεσα και κατ΄ επέκταση να
διαχειρίζονται καταλλήλως. Η Τράπεζα προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες εποπτικές
απαιτήσεις δημιούργησε ένα μηχανισμό σύμφωνο με τις βασικές αρχές και το μοντέλο
Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος προσδιορίζει τις διαδικασίες, ρόλους και αρμοδιότητες
για την προετοιμασία, σύνταξη, επισκόπηση αλλά και έγκριση του ΣΧ. ΑΝ. Το παρόν ΣΧ. ΑΝ.
εγκρίθηκε από το Δ.Σ. και την Επιτροπή Risk Management και αποτελεί αναπόσταστο μέρος
του πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας.
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3) ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
3.1) Γενικές υποχρεώσεις: πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων, οργανωτική δομή και
λοιπά στοιχεία
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων βασίζεται στα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ
2577/2006, προσαρμοσμένη στη φύση, στα ειδικά χαρακτηριστικά της Τράπεζας και
σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το σε ισχύ επιχειρηματικό σχέδιό της.
Η Τράπεζα έχει καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες αφορούν στην
επιχειρησιακή της στρατηγική σχετικά με την ανάληψη, παρακολούθηση, μέτρηση και
διαχείριση των κινδύνων. Οι εν λόγω είναι εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο και
εξειδικεύονται εγγράφως μέσω ειδικών εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή τους από τα
αρμόδια εντεταλμένα όργανα σε επίπεδο Διοίκησης.
Με την από 6/26.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, εγκρίθηκε Κανονισμός
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με τον οποίο η Τράπεζα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις
ισχύουσες απαιτήσεις αναφορικά με το μηχανισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τα περιουσιακά
στοιχεία και τα συμφέροντά της, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία και τα προσωπικά
δεδομένα των πελατών της. Καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιούνται οι
εργασίες που αφορούν στον Εσωτερικό Έλεγχο, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι
οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες της Τράπεζας. Καταδεικνύεται η ανάγκη
συμμόρφωσης με τις πολιτικές και διαδικασίες της Τράπεζας και ενημερώνεται η Διοίκηση
και το προσωπικό για τις αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, με την ίδια
απόφαση εγκρίθηκε Διαδικασία Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με αντικείμενο
την επεξήγηση των απαραίτητων ενεργειών στις οποίες θα πρέπει να προβούν όλα τα
στελέχη της εν λόγω Μονάδας της Τράπεζας, με σκοπό την εφαρμογή ενός κατάλληλου
πλαισίου δράσης, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του αναληφθέντος έργου με την
απαιτούμενη ποιότητα και το μικρότερο δυνατό κόστος. Το κυριότερο έργο της είναι η
αξιολόγηση της επάρκειας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Τράπεζας και σκοπός η διόρθωση τυχόν αδυναμιών και η
παροχή διαρκούς και έγκυρης ενημέρωσης στη Διοίκηση της Τράπεζας και στην Επιτροπή
Ελέγχου, σχετικά με την επίτευξη των στόχων του ΣΕΕ.
Η ανεξαρτησία τόσο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου όσο και αυτής της
Διαχείρισης Κινδύνων διασφαλίζεται επαρκώς αφού δε συμμετέχουν στην εκτέλεση
επιχειρησιακών αποφάσεων αλλά και τα μέλη τους δε διατηρούν οποιουδήποτε είδους
σχέσεις με άλλα μέλη της Διοίκησης του οργανισμού.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται για θέματα της αρμοδιότητας της στην
Επιτροπή Ελέγχου και διαμέσου αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Μονάδας ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
➢
Διενεργεί κάθε έτος τακτικούς ελέγχους στα καταστήματα και τις θυρίδες της
Τράπεζας καθώς και στις Μονάδες της Διοίκησης.
➢
Διενεργεί κατά περίπτωση έκτακτους ελέγχους σε καταστήματα της Τράπεζας
προκειμένου να ενισχυθούν οι διαδικασίες αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών και
επανέλεγχοι (follow up) επί των ευρημάτων προγενέστερων ελέγχων, για τα οποία
(ευρήματα) έχει αναληφθεί υποχρέωση τακτοποίησης εντός συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος. Οι έλεγχοι των καταστημάτων καλύπτουν τον κύριο όγκο
πληροφόρησης της Διοίκησης, όσον αφορά την τήρηση των υπαρχόντων κανονισμών και

8

των εσωτερικών εγκυκλίων που συντάσσονται σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Τράπεζας της
Ελλάδος.
➢
Για κάθε ελεγχόμενη Μονάδα συντάσσεται έκθεση με τα ευρήματα και
αποστέλλεται στον Επικεφαλής της, για τυχόν διευκρινήσεις-απαντήσεις. Στη συνέχεια η
έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου με τις απαντήσεις της Μονάδας, υποβάλλονται στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και στην
Διευθύνουσα Σύμβουλο της Τράπεζας. Για την κατάρτιση του ελεγκτικού προγράμματος,
λαμβάνονται υπόψη το είδος των απαιτούμενων ελέγχων (τακτικοί, έκτακτοι, ειδικοί), οι
προς έλεγχο Μονάδες (Κεντρικές Διευθύνσεις, Καταστήματα), καθώς και οι διαθέσιμοι
πόροι του τμήματος.
Επιπλέον έχει ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται:
•

Για τη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών του τμήματος.

•
Για τη σύνταξη των προβλεπόμενων ετήσιων Εκθέσεων προς την Τράπεζα της
Ελλάδος.
Για την επιλογή των προς έλεγχο Μονάδων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
➢
H διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου έναντι των
εποπτικών αρχών, για τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων που προβλέπει το υφιστάμενο
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (ΠΔ/ΤΕ 2577/2006).
➢
Οι απαιτήσεις που δημιουργούνται στις Μονάδες της Τράπεζας (Κεντρικές
Διευθύνσεις και Καταστήματα), στα πλαίσια της υλοποίησης της επιχειρησιακής
στρατηγικής, που έχει καθορίσει η Διοίκηση.
➢
Το εύρος καθώς και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των Μονάδων της
Τράπεζας (Κεντρικών Διευθύνσεων και Καταστημάτων), τα νέα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι
νέες διαδικασίες που αναπτύχθηκαν ή αναπτύσσονται καθώς και οι μεταβολές στις
Πληροφοριακές Υποδομές.
➢

Η ύπαρξη και η πληρότητα καταγεγραμμένων διαδικασιών.

➢
Οι μεταβολές, μέσα στο έτος, στο στελεχιακό δυναμικό, σε επίπεδο Διεύθυνσης ή
Καταστήματος της Τράπεζας.
➢
Τα αποτελέσματα προγενέστερων έκτακτων ή τακτικών
διενεργήθηκαν από στελέχη του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

ελέγχων

που

➢
Η κατάταξη των προς έλεγχο περιοχών (Κεντρικές Διευθύνσεις, Καταστήματα της
Τράπεζας, Πληροφοριακά Συστήματα της Τράπεζας), σύμφωνα με την εκτίμηση των
κινδύνων, που προκύπτουν από την συχνότητα των ελέγχων, καθώς και από το πλήθος
αλλά και την σημαντικότητα των διορθωτικών μέτρων που-κατά περίπτωση-έπρεπε να
ληφθούν. Σε ότι αφορά την εκτίμηση κινδύνων, χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη 4βαθμια
κλίμακα για την κατάταξη τους:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
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• ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως στόχο:
•
Τον έλεγχο όλων των Καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου
τουλάχιστον 1 φορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών περίπου.
•
Τον επανέλεγχο ορισμένων καταστημάτων που σε έλεγχο του προηγούμενου έτους
παρουσίασαν μεγάλο πλήθος ευρημάτων και κατά συνέπεια υψηλό βαθμό
επικινδυνότητας.
•

Τον έλεγχο επιλεγμένων Μονάδων της Διοίκησης

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ) αναφέρεται για θέματα της αρμοδιότητάς
της στη Διοίκηση και στην Επιτροπή Risk Management ή και μέσω αυτής στο Δ.Σ. και
υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Η ΜΔΚ:
•
Υποβάλει τις εισηγήσεις της προς τη Διοίκηση και τα Εγκριτικά Κλιμάκια για
υφιστάμενα και νέα χρηματοδοτικά ανοίγματα.
•
Χρησιμοποιεί το εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
(Systemic R.M. Risk Value: RV Rating & RV Credit) με το οποίο πραγματοποιούνται, μεταξύ
άλλων, οι διαβαθμίσεις ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο των προς δανειοδότηση
επιχειρήσεων.
•
Υποβάλλει στην ΤτΕ αναφορές σχετικά με τον πιστωτικό και τον λειτουργικό
κίνδυνο καθώς και το Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας.
•
Υποβάλλει προς τη Διοίκηση της Τράπεζας τις απαιτούμενες από την ΠΔ/ΤΕ
2577/09.03.2006 αναφορές (ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τριμηνιαίες αναφορές
αποτελεσμάτων κ.λ.π.).
•
Συνεργάζεται με τις λοιπές Δ/νσεις και Μονάδες της Διοίκησης σε θέματα που
αφορούν στη διαχείριση κινδύνων.
Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΜΚΣ) είναι διοικητικά ανεξάρτητη,
διασφαλίζει την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της και έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της. Υπόκειται στον
έλεγχο της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ως προς την επάρκεια και την
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της.
Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο «κεφάλαιο» ανάπτυξης της Τράπεζας
Ηπείρου και για το λόγο αυτό η Τράπεζα επενδύει συστηματικά στην επιλογή, εκπαίδευση,
αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Η συνεχής βελτίωση
των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων μέσω της συμμετοχής τους
σε πλήθος σεμιναρίων που διοργανώνει η Τράπεζα, αλλά και άλλοι τραπεζικοί φορείς, η
διαρκής ενημέρωσής τους για τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές εξελίξεις σε συνδυασμό
με την προώθηση της αυτοεκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, αποτελούν
προτεραιότητες νευραλγικής σημασίας για την Τράπεζα και υποστηρίζονται από αυτή μέσω
προγράμματος χρηματοδότησης του κόστους σπουδών.
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3.2) Πιστωτικός Κίνδυνος
Πιστωτικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας που προκύπτει από την
αθέτηση των υποχρεώσεων των δανειοληπτών. Ο κίνδυνος αυτός αποτελεί σημαντική
πηγή κινδύνου και η συστηματική παρακολούθηση και διαχείρισή του, θεωρείται
πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας. Η συνολική έκθεση της Τράπεζας στον πιστωτικό
κίνδυνο προέρχεται κυρίως από τα εγκεκριμένα δάνεια της επιχειρηματικής και ιδιωτικής
πίστης.
• Παρακολούθηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
Στην Τράπεζα Ηπείρου η αξιολόγηση των χορηγήσεων βασίζεται σε ένα πλήθος
οικονομικών και ποιοτικών κριτηρίων.
Στα οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης του πελάτη σημαντικό στοιχείο αποτελεί
εκτός από το ύψος των εισοδημάτων και η συνολική δανειακή επιβάρυνση των πελατών σε
όλες τις τράπεζες. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η μηνιαία επιβάρυνση του πιστούχου καθώς
και η σχέση του εισοδήματος με το συνολικό ύψος των δανείων του.
Βασικό κριτήριο – αναλόγως βεβαίως του είδους του δανείου - αποτελεί ο δείκτης
LTV (ύψος χορήγησης προς αξία ακινήτων). Δίνεται μεγάλη έμφαση στις διασφαλίσεις και
στην εκτίμηση των ακινήτων.
Για την αξιολόγηση των χορηγήσεων λαμβάνονται υπόψη εκτός από τα οικονομικά
στοιχεία και ποιοτικά, όπως η συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη, η βιωσιμότητα της
επιχείρησης (εάν πρόκειται για επιχείρηση), η φήμη του στη αγορά, ο κλάδος που ανήκει
κ.λ.π.
Από το 2012 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου
(ΣΜΠΚ) σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό εισηγητικό Καταναλωτικής – Επιχειρηματικής Πίστης
της ICAP (πιστοποιημένο από την ΤτΕ Ε.Ο.Π.Α.). Με το νέο σύστημα, συστηματοποιήθηκαν
και αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες εισήγησης – έγκρισης των δανείων της Τράπεζας
καθώς επίσης και οι διαδικασίες αξιολόγησης του συνόλου του ενήμερου χαρτοφυλακίου
της Τράπεζας, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και του χρόνου για την εξέταση και
έγκριση των αιτημάτων των καταστημάτων (ενήμερα – καθυστερημένα δάνεια).
Η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε
σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους, βασίζεται
στην ανάλυση εμπορικών και οικονομικών στοιχείων καθώς και στοιχείων συναλλακτικής
συμπεριφοράς από δημοσιευμένα στοιχεία.
•

Όρια Πιστωτικού Κινδύνου

Η Τράπεζα εφαρμόζοντας σύστημα πιστοδοτικών ορίων διαχειρίζεται και περιορίζει
το ύψος του πιστωτικού κινδύνου. Τα πιστοδοτικά όρια προσδιορίζουν τη μέγιστη
αποδεκτή ανάληψη κινδύνου έναντι ανοιγμάτων. Για να καθοριστούν τα όρια πελατών,
λαμβάνονται υπόψη οι εξασφαλίσεις ή τα καλύμματα τα οποία μειώνουν το ύψος του
αναλαμβανόμενου κινδύνου, κατατάσσοντας τον κίνδυνο των ανοιγμάτων σε κατηγορίες
κινδύνου, ανάλογα με το είδος των εξασφαλίσεων ή καλυμμάτων και τη δυνατότητα
ρευστοποίησής τους. Για την έγκριση των πιστοδοτήσεων έχουν οριστεί εγκριτικά κλιμάκια
ανάλογα με το ύψος του ανοίγματος, ο ρόλος των οποίων για την ποιότητα του
χαρτοφυλακίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
•

Τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου
Περιγραφή των κυριότερων ειδών εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Τράπεζα:
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Η Τράπεζα λαμβάνει καλύμματα και εξασφαλίσεις έναντι πιστοδοτήσεων σε
πελάτες, μειώνοντας το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο και διασφαλίζοντας την αποπληρωμή
των δανείων. Όσον αφορά τη χρήση τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου η Τράπεζα
εφαρμόζει την Απλή Μέθοδο Χρηματοοικονομικών Εξασφαλίσεων (τμήμα ΣΤ. παρ. 19, της
ΠΔΤΕ 2588/20.08.2007 κ΄ ΠΔ 2631/29.10.2010).
Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα ενσωματώνει στην πολιτική της εξασφαλίσεις, οι
κυριότερες των οποίων ορίζονται οι παρακάτω:
• Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου
• Ενέχυρα επί καταθέσεων
• Προσημειώσεις / υποθήκες ακινήτων
• Εγγυήσεις ΤΕΜΠΜΕ
• Ενέχυρα επί επιταγών
• Ενεχύραση γεγενημένων απαιτήσεων με βάση τιμολόγια – πιστοποιήσεις που
προέρχονται από Συμβάσεις με Δημόσιο, Δημόσιους Οργανισμούς ή και Ν.Π.Δ.Δ.
Διαδικασίες αποτίμησης εξασφαλίσεων
Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών και εμπράγματων εξασφαλίσεων
πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.
Για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις (ακίνητα), όσον αφορά την τακτική αποτίμησής
τους, η Τράπεζα, σε πρώτη φάση, κάνει χρήση της παρ. Ε.10.δ.iv της ΠΔΤΕ 2588/20.08.2007.
Η αξία κάθε Προσημείωσης λογίζεται ως το μικρότερο ποσό μεταξύ της εμπορικής τιμής
πώλησης και του ποσού της Προσημείωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλες οι
χορηγήσεις έχουν ενοχική εγγύηση από τουλάχιστον 2 εγγυητές.
Για την μη – χρηματοδοτούμενη προστασία, η Τράπεζα σήμερα χρησιμοποιεί μόνο
εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα ως τεχνική
μείωσης πιστωτικού κινδύνου Πιστωτικά Παράγωγα.
Ενήμερες απαιτήσεις: χορηγήσεις ενήμερες ή με προσωρινή καθυστέρηση
μικρότερη των 90 ημερών. Οι απαιτήσεις θεωρούνται σε αθέτηση όταν υπάρχουν ενδείξεις
κατά τη διενέργεια ελέγχου απομείωσης.
Επισφαλείς απαιτήσεις: χορηγήσεις για τις οποίες η Τράπεζα προσδιορίζει ότι είναι
πιθανή η μη είσπραξη μέρους ή του συνολικού ποσού του κεφαλαίου και των οφειλόμενων
τόκων με βάση τους συμβατικούς όρους δανείου.
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού που τηρείται στο αποσβεσμένο κόστος, έχει υποστεί απομείωση
αξίας και η οικονομική οντότητα επιβαρύνεται με ζημίες απομείωσης, όταν και μόνο όταν,
υπάρχει αντικειμενική απόδειξη απομείωσης αξίας ως αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων
γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου ενεργητικού (ένα
ζημιογόνο γεγονός) και εκείνο το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση που μπορεί
να εκτιμηθεί αξιόπιστα στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή της ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού. Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά
δάνεια και απαιτήσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της
ζημίας επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού
και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένες
με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου θα μειώνεται είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης ενός
λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Η Τράπεζα προβαίνει σε διαγραφές χορηγήσεων όταν διαπιστωθεί ότι δεν είναι
εισπράξιμες και αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι νόμιμες ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης.
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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 της Τράπεζας ή περιπτώσεις που οι εισπράξεις από την
εξασφάλιση δεν επαρκούν για την αποπληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Σε
περίπτωση που μετά από τη διαγραφή των απαιτήσεων, εισπραχθούν ποσά αυτά
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
Η Τράπεζα προβαίνει σε ρυθμίσεις οφειλών συνεργάσιμων και βιώσιμων
δανειοληπτών υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι μακροπρόθεσμα αποτελεσματικές και
βιώσιμες λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνιση οικονομικών
δυσκολιών όσο και τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη. Οι ρυθμίσεις οφειλών
που εφαρμόζει η Τράπεζα διακρίνονται σε α) βραχυπρόθεσμες με διάρκεια μικρότερη των
δύο ετών σε περιπτώσεις που οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται βάσιμα προσωρινές
και β) μακροπρόθεσμες με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών με στόχο τη μείωση της
τοκοχρεωλυτικής δόσης ή / και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη
συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του
δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής. Αναλυτικά οι τύποι των
ρυθμίσεων που δύναται να εφαρμόσει η Τράπεζα καθορίζονται από τον Κανονισμό
Διαχείρισης Καθυστερήσεων, που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 5/18.03.2015 απόφαση του
Δ.Σ.
Η Τράπεζα για την κάλυψη πιθανής ζημίας του δανειακού της χαρτοφυλακίου
σχηματίζει λογιστικές προβλέψεις, οι οποίες εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις της.
Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 1, του Ν.4308/2011, η Τράπεζα από
την 1Η Ιανουαρίου του 2015, συντάσσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό επέφερε σημαντικές μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της
Τράπεζας καθώς η Τράπεζα υιοθέτησε διαφορετική πολιτική για την απομείωση των
επισφαλών δανείων και αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επί των
προβλέψεων.
Οι χορηγήσεις σε οριστική καθυστέρηση με 31.12.2016 ανήλθαν σε ποσοστό
43,06% επί του συνόλου των χορηγήσεων, αυξημένες τόσο λόγω των επιπτώσεων της
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης όσο και λόγω της εφαρμογής πολιτικής διαχείρισης των
καθυστερήσεων με στόχο την οριστική διευθέτησή τους. Για τις καθυστερήσεις των
δανείων η Τράπεζα πραγματοποίησε επιπλέον προβλέψεις για το 2016, ποσού €3.605χιλ.
ανεβάζοντας τις συνολικά σχηματισμένες προβλέψεις στο ποσό των €54.413χιλ. Το ποσό
των προβλέψεων σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες εμπράγματες εξασφαλίσεις των
δανείων, καλύπτει σε ποσοστό 95,88% τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμής των χορηγήσεων
βελτιωμένος κατά 3,03% σε σχέση με το 2015.
Η εξέλιξη των προβλέψεων από το 2011 μέχρι σήμερα, απεικονίζεται στο παρακάτω
διάγραμμα:
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Οι απαιτούμενες εποπτικές προβλέψεις με 31.12.2016 (σύμφωνα με την ΠΔΤΕ2442)
έχουν ως ακολούθως:
Εποπτικές Προβλέψεις
Εποπτικές Προβλέψεις από Ενήμερες Απαιτήσεις
Εποπτικές Προβλέψεις από Απαιτήσεις με τμήματα σε προσωρινή
καθυστέρηση από 3-6 μήνες
Εποπτικές Προβλέψεις από Απαιτήσεις με τμήματα σε προσωρινή
καθυστέρηση από 6-12 μήνες
Εποπτικές Προβλέψεις από Απαιτήσεις με τμήματα σε προσωρινή
καθυστέρηση άνω των 12 μηνών
Εποπτικές Προβλέψεις από Απαιτήσεις με τμήματα σε οριστική
καθυστέρηση
Εποπτικές Προβλέψεις από Απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν της τριετίας
Εποπτικές Προβλέψεις από Απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων (αρνητική
καθαρή θέση)
Εποπτικές Προβλέψεις από Απαιτήσεις από ρυθμισθείσες οφειλές για τις
οποίες δεν έχει συμπληρωθεί 12μηνο από την έναρξη εξυπηρέτησης

66.201,00
513,00
387,00
1.272,00
7.432,00
35.592,00
11.291,00
2.914,00
6.800,00

Οι σχηματισθείσες προβλέψεις μέχρι σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό 83% των
εποπτικών.
3.3) Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος Ρευστότητας είναι ο κίνδυνος μείωσης των κερδών, των κεφαλαίων και
του ενεργητικού της Τράπεζας που προκύπτει από την αδυναμία της να καλύψει τις
τρέχουσες υποχρεώσεις της λόγω έλλειψης ρευστών διαθεσίμων.
Η Τράπεζα Ηπείρου διαθέτει πολιτική διαχείρισης του Κινδύνου Ρευστότητας. Η
πολιτική περιέχει εννοιολογικούς προσδιορισμούς του κινδύνου Ρευστότητας, μεθόδους
υπολογισμού και αποτίμησης του κινδύνου και σκοπεύει στον καθορισμό και την
παρακολούθηση των ορίων συγκέντρωσης των καταθέσεων, της σχέσης δανείων προς
καταθέσεις, καθορίζοντας την επιθυμητή διάρθρωση των καταθέσεων. Ορίζει με σαφήνεια
τους Δείκτες και τα επιθυμητά όρια του κινδύνου Ρευστότητας, τα οποία καθορίζονται με
βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, τα βασικά μεγέθη και τη φύση των δραστηριοτήτων της
Τράπεζας.
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Η Τράπεζα δίνει έμφαση στις πελατειακές καταθέσεις και προσπαθεί μέσα από τις
πολιτικές της να τις διατηρήσει ως πρωτεύουσα πηγή χρηματοδότησής της.
Στο πλαίσιο της εξέτασης των ποσοτικών δεδομένων αξιολογούνται σε επίπεδο
Τράπεζας:
- 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.
Με την υπ΄ αριθμ. 1/20.02.2017 απόφαση της επιτροπής Risk Management και του
Δ.Σ. της Τράπεζας εγκρίθηκε το Σχέδιο Ανάκαμψης το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με την
οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των Τραπεζών (2014/59/EU-BRRD) και με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1075. Το Σχέδιο Ανάκαμψης αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας σειράς
μέτρων ανάκαμψης για την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης της Τράπεζας,
για ανάγκες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, μετά από μια πιθανή σημαντική
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Για το λόγο αυτό το Σχέδιο θέτει το πλαίσιο
Διακυβέρνησης ώστε οι εν λόγω απειλές επιδείνωσης να εντοπίζονται άμεσα και κατ΄
επέκταση να διαχειρίζονται καταλλήλως.
Με την από 6/26.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, εγκρίθηκε Πολιτική
Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας, Στρατηγική Κινδύνου Ρευστότητας και Σχέδιο
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας σε εφαρμογή του Ν4261/2014 και του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.575/2013.
Η διαχείριση του κινδύνου Ρευστότητας αφορά την ικανότητα της Τράπεζας να
διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Για τη μέτρηση και
διαχείριση του κινδύνου αυτού εκτιμούνται οι μελλοντικές εισροές και οι μελλοντικές
εκροές. Γίνεται σχεδιασμός της σύνθεσης του Ενεργητικού, παρακολουθούνται οι
μελλοντικές απαιτήσεις σε ρευστότητα και οι ανάγκες δανεισμού ανάλογα με τη λήξη των
υποχρεώσεων.
Η διαχείριση του κινδύνου Ρευστότητας για την Τράπεζα είναι πρωταρχικής
σημασίας. Για την αποτελεσματική διαχείρισή του επιλαμβάνεται η Επιτροπή Διαχείρισης
Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO), ενώ η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών παρέχει
ημερησία ενημέρωση για τη ρευστότητα στη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη της.
Η Διεύθυνση Οικονομικών επεξεργάζεται, παρακολουθεί και υποβάλλει στην
Τράπεζα της Ελλάδος αναφορά υπολογισμού του Δείκτη Ρευστότητας.
Την 31/12/2016, η κατάσταση ρευστότητας της Τράπεζας αποτυπώνεται στον
παρακάτω Πίνακα (όπως υποβλήθηκε και στην Τράπεζα Ελλάδος).

Ρευστά διαθέσιμα (0-30 ημέρες) προς δανειακά κεφάλαια
Απαιτήσεις μείον υποχρεώσεις (0-30 ημέρες) προς δανειακά
κεφάλαια

Δείκτες Ρευστότητας
6,95%
(4,35)%

Όρια
Min 18%
Μεγαλύτερο
του
-20%

Σημειώσεις:
Ρευστά διαθέσιμα
= Ταμείο + απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων + άμεσα
ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού
Δανειακά κεφάλαια
= Υποχρεώσεις 0-12 μήνες + καταθέσεις όψεως, τρεχούμενων
λογαριασμών και ταμιευτηρίου που έχουν κατατεθεί στη ζώνη άνω του έτους
Στις 31.12.2016, ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις ανήλθε σε 1,28%.
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Οι δυσμενείς συνθήκες που είχαν επικρατήσει στις αρχές του 2015 υποχώρησαν και
καταγράφηκε επιστροφή καταθέσεων και αποκλιμάκωση των τραπεζικών επιτοκίων,
εξελίξεις οι οποίες συνεχίστηκαν το 2016. Ωστόσο, η πιστοδοτική δραστηριότητα παρέμεινε
υποτονική, κυρίως υπό την αρνητική επίδραση που ασκεί το πλήθος των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, πολλά από τα οποία αντανακλούν δυσκολίες στην
εξυπηρέτηση άνω της διετίας.
Στις
09.12.2015,
υπογράφηκε
Σύμβαση
Παροχής
Βραχυπρόθεσμης
Χρηματοδότησης Μέσω Πράξεων Βραχυπρόθεσμου Διατραπεζικού Δανεισμού (Money
Market) με την Εθνική Τράπεζα, ποσού €17.000.000, με ενεχυρίαση δανειακού
χαρτοφυλακίου. Από το όριο ύψους € 17εκ. που έχει εγκριθεί, η Τράπεζα, στις 31.12.2016
είχε αντλήσει € 8 εκ., με αποτέλεσμα η χρήση μέρους του υπολειπόμενου ποσού να
αποτελεί επιλογή ανάκαμψης για τόνωση της ρευστότητας της Τράπεζας.
3.4) Κεφαλαιακός Κίνδυνος ή Κίνδυνος Φερεγγυότητας
Ο κίνδυνος αυτός αφορά το επίπεδο, τη δομή και τη σταθερότητα των Ιδίων
Κεφαλαίων καθώς τα ίδια κεφάλαια αφενός προσδιορίζουν τη δυνατότητα ανάληψης
κινδύνων και αφετέρου αποτελούν τη βάση υπολογισμού διαφόρων εποπτικών δεικτών.
Η ποιότητα των Ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας χαρακτηρίζεται παραπάνω από
ικανοποιητική αφού στο μεγαλύτερο μέρος τους πρόκειται για συνεταιριστικό κεφάλαιο
υπό μορφή κατατεθειμένων μετρητών.
Για τον κίνδυνο κεφαλαίων η Τράπεζα:
- Διακριβώνει το επίπεδο, τη δομή και τη σταθερότητα των εποπτικών κεφαλαίων.
- Παρακολουθεί την πολιτική και τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης εφόσον μπορεί
να αποδυναμώσει την κεφαλαιακή επάρκεια μέσω μείωσης στοιχείων εποπτικών
κεφαλαίων ή μέσω αύξησης των σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού έναντι του
πιστωτικού κινδύνου.
- Αναλύει τη 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.
Παρακάτω αναφέρεται η εξέλιξη του δείκτη φερεγγυότητας την τελευταία διετία:
Δείκτης Φερεγγυότητας

2015
9,29%

2016
10,00%

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη του κεφαλαίου την τελευταία
διετία:
Εξέλιξη
Κεφαλαίου
–
Αποθεματικών (εκατ. €)
Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Σύνολο
*σύμφωνα με ΔΛΠ 1.9 (c) , IG 6

31.12.2015

31.12.2016

8.220,35
2.736,97
10.957,32

8.380,47
2.420,19
10.800,66

Με την ψήφιση του Ν4340/2015 για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, η
οποία θα έπρεπε να ολοκληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα του 2015, η Τράπεζα αναζήτησε
επενδυτές, αφού ήταν εμφανές ότι η τοπική αγορά δεν είχε τη δυνατότητα να
ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας νέας αύξησης κεφαλαίου, ύψους €7.000,00χιλ. που
χρειαζόταν για την αποκατάσταση της νέας απαίτησης για κεφαλαιακή επάρκεια.. Στις
26.04.2016 υπεγράφη σύμβαση συνέργειας και συνεργασίας, , με το Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης – Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών

16

Επιχειρήσεων, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ΄αριθμ 6/26.04.2016 απόφαση του
Δ.Σ. της Τράπεζας. Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ συμμετείχε στην αύξηση των κεφαλαίων της Τράπεζας
με το ποσό των €3.500,00 χιλ., για αγορά συνεταιριστικών μερίδων και με το ποσό των
€3.500,00χιλ., για αγορά ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης διαμορφώνοντας στο 38% τη
συμμετοχή του στο κεφάλαιο της Τράπεζας. Το ΤΕΑ- ΕΑΠΑΕ αποτελεί υπόδειγμα
ασφαλιστικού ταμείου ιδιωτικού δικαίου και διαθέτει κεφάλαια που προσεγγίζουν τα
€600.000,00χιλ.
Στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας συνέβαλε, επίσης και το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με το ποσό των €600,00χιλ., για αγορά συνεταιριστικών
μερίδων και με το ποσό των €600,00χιλ, για αγορά ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.
Το Φθινόπωρο του 2016, η διοίκηση σύμφωνα με το Νόμο, προκήρυξε εκλογές για
την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Στο νέο Δ.Σ. της Τράπεζας, συμμετέχουν
πλέον 2 εκτελεστικά μέλη με ιδιαίτερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αξιολογημένα
από την ΤτΕ, τα οποία διευθύνουν την Τράπεζα. Το υφιστάμενο ΔΣ συγκροτήθηκε σε
σώμα με την υπ’ αριθμόν απόφαση 1.31/10/2016, με θητεία για 4 έτη μέχρι 31/10/2020.
Κατά το τρέχον έτος, η νέα διοίκηση της Τράπεζας ολοκλήρωσε ένα νέο αναπτυξιακό
επιχειρηματικό σχέδιο αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας,
βελτιώνοντας όλες τις αδυναμίες της, καθιστώντας βεβαία και ασφαλή την συνέχιση της
απόλυτα πετυχημένης πορείας της.
3.5) Λειτουργικός Κίνδυνος
Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος 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.
Ένα σημαντικό υποσύνολο του λειτουργικού κινδύνου είναι τα ενδεχόμενα
προβλήματα και οι αστοχίες που αφορούν τα μηχανογραφικά συστήματα και τις σχετικές
διαδικασίες. Η μηχανογράφηση πλέον σε όλες τις Τράπεζες έχει κεντρικό ρόλο, επομένως
απαιτείται να διασφαλιστεί η Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και η Διαθεσιμότητα των
πληροφοριών που διακινούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.
Στην προσπάθεια απομείωσης του λειτουργικού κινδύνου από τα πληροφοριακά
συστήματα, κατά το έτος 2016 η Διεύθυνση Πληροφορικής και Οργάνωσης υλοποίησε τα
κάτωθι έργα:
➢ Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δοκιμές για Συνέχιση Λειτουργίας Εργασιών από
καταστροφή την 2/7/2016
➢ Πρόσθετη αναβάθμιση του ιστοτόπου της Τράπεζας
➢ Βελτίωση υποδομών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής e-Banking, π.χ. High availability (2
Rooter, 2 Firewalls).
➢ Βελτίωση – προσθήκες υπηρεσιών στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής eBanking π.χ. ερωτήσεις ασφαλείας και O.T.P. (One time password).
➢ Βελτίωση – προσθήκες υπηρεσιών στο Intranet
➢ Εγκατάσταση τελευταίας βελτιωμένης έκδοσης του κεντρικού πληροφοριακού
συστήματος σε ολόκληρο το δίκτυο.
➢ Ειδική παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων λόγω Capital Controls
➢ Τέθηκε σε λειτουργία η νέα υπηρεσία Video Customer Service, μέσω της οποίας οι
πελάτες, χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής, μπορούν να επικοινωνήσουν με
ασφάλεια με τη τράπεζα και να εξυπηρετηθούν σε θέματα που άπτονται της
ηλεκτρονικής τραπεζικής.
➢ Δημιουργήθηκε και λειτουργεί νέο κανάλι εξυπηρέτησης μέσω P.O.S.
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➢ Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα EFS της εταιρίας EXUS, που αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης καθυστερήσεων,
δίνοντας τη δυνατότητα κατάτμησης χαρτοφυλακίου, σχεδίασης και
παρακολούθησης διαδικασιών διαχείρισης λογαριασμών.
Η Τράπεζα έχει προχωρήσει στη δημιουργία εσωτερικών κανονισμών για όλες τις
βασικές θέσεις ευθύνης και τις τραπεζικές διαδικασίες. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην
εκπαίδευση του προσωπικού ειδικά για τα θέματα της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
3.6) Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο Συναλλαγματικός Κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αλλαγής των
συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας δεν έχει χαρακτήρα «χαρτοφυλακίου συναλλαγών»
αλλά «τραπεζικού χαρτοφυλακίου» και κατά συνέπεια ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται.
3.7) Κίνδυνος Επιτοκίου
Ο Κίνδυνος Επιτοκίου αφορά την ενδεχόμενη μείωση των κερδών ή της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού που προκύπτει από μετατοπίσεις της καμπύλης των επιτοκίων
και ο οποίος πηγάζει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας.
Η πολιτική της Τράπεζας προβλέπει την ισορροπία αυτών των μεγεθών, όρος ο
οποίος έχει τηρηθεί σε όλες τις προηγούμενες χρήσεις. Επίσης έμφαση δίνεται στη
δυνατότητα βραχυχρόνιας ανταπόκρισης στις μεταβολές των επιτοκίων, με την πρόβλεψη
αποδοχής καταθέσεων προθεσμίας το πολύ ετήσιας διάρκειας και την προώθηση ακόμη
πιο βραχυχρόνιων μορφών κατάθεσης. Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας
παρακολουθεί και αναλύει την μακροχρόνια τάση εξέλιξης των επιτοκίων χορηγήσεων και
καταθέσεων.
Η έκθεση της Τράπεζας στον κίνδυνο επιτοκίου είναι η ελάχιστη δυνατή, αφενός
επειδή το σύνολο των χορηγήσεων αφορά προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου και αφετέρου
λόγω της μη – ύπαρξης ειδικών προϊόντων.
3.8) Κίνδυνος Φήμης
Το στοιχείο της φήμης της Τράπεζας είναι κεντρικό για τη Διοίκηση και όλο το
ανθρώπινο δυναμικό της. Δίνεται έμφαση στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση, τη δίκαιη
μεταχείριση και στη διαφάνεια των συναλλαγών.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Τράπεζας δεν υπάρχουν διοικητικές ή δικαστικές
διαδικασίες, οι οποίες να επιφέρουν ή να έχουν επιφέρει, κατά τη διάρκεια του έτους,
σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική της θέση ή την κερδοφορία της.
Η συνεταιριστική ιδέα πάνω στις αρχές της οποίας δομήθηκε και λειτουργεί η
Τράπεζα, είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της ευθύνης απέναντι στην τοπική
κοινωνία που δημιούργησε και στηρίζει την Τράπεζα.
Επιπρόσθετα η Τράπεζα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Επιχειρηματικού Σχεδίου,
πραγματοποίησε έρευνα πελατείας, τα αποτελέσματα της οποίας θα είναι διαθέσιμα στο
τέλος του Α΄εξαμ. 2017
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3.9) Εταιρική Κοινωνική ευθύνη
Η συνεταιριστική ιδέα πάνω στις αρχές της οποίας δομήθηκε και λειτουργεί
η Τράπεζα είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της ευθύνης απέναντι στην
τοπική κοινωνία, που δημιούργησε και στηρίζει την Τράπεζα.
Η έμπρακτη και με υπευθυνότητα στήριξη των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών, είναι στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα
Ηπείρου είναι η «δική τους Τράπεζα», η Τράπεζα που προσφέρει στον τόπο και τους
ανθρώπους του.
Η Τράπεζα δημιουργεί κοινωνικό προϊόν που αποδίδεται στην πολιτεία ή στους
πολίτες και για το 2016 υπερέβη τα €4.051χιλ.
Ενδεικτικά το μέγεθος της κοινωνικής συνεισφοράς της Τράπεζας απεικονίζεται
στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2016
Δημόσιο (φόροι, εισφορές κλπ)
Ασφαλιστικά Ταμεία
Προσωπικό
Χορηγίες
ΣΥΝΟΛΟ (ποσά σε χιλ. ευρώ)

1.519
866
1.637
29
4.051

Παράλληλα, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των Ηπειρωτών και με αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης, παρά την ανάγκη για περιορισμό των δαπανών της, συνεχίζει να
στηρίζει αναπτυξιακές, κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες των φορέων του τόπου
μας, καθώς και το έργο καταξιωμένων τοπικών κοινωνικών συλλόγων.
Η συμπαράσταση της Τράπεζας έχει πολλές φορές αποδεχθεί καθοριστική για την
πραγματοποίηση και την επιτυχία σημαντικών δράσεων.
3.10) Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Ο Κίνδυνος συγκέντρωσης μπορεί να δημιουργηθεί από ανοίγματα σε
συγκεκριμένους πελάτες ή ομάδες συνδεδεμένων πελατών ή σε ανοίγματα σε
συγκεκριμένες ομάδες αντισυμβαλλομένων των οποίων η πιθανότητα αθέτησης
επηρεάζεται από κοινούς παράγοντες όπως ο κλάδος, το μακροοικονομικό περιβάλλον, η
γεωγραφική θέση, το νόμισμα κ.λ.π.
Η Τράπεζά μας ανά τρίμηνο εξετάζει τον κίνδυνο συγκέντρωσης που προέρχεται
από τα Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα, δηλαδή τα ανοίγματα που σε επίπεδο ομίλου
ξεπερνούν το 5% των Ιδίων κεφαλαίων της και τους πιστούχους με υπόλοιπα άνω του 1 εκ.
ευρώ και αποστέλλει τις αντίστοιχες καταστάσεις στην ΤτΕ.
Ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει την κατά κλάδο δραστηριότητα και
εναπομένουσας ληκτότητας κατηγοριοποίηση των ανοιγμάτων της Τράπεζας, όπως
εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις την 31.12.2016.

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1.Γεωργία
2. Μεταποίηση
3. Κατασκευές
4. Εμπόριο

Χορηγήσεις κατά κλάδο και ληκτότητα (Ποσά σε χιλ. €)
Σύνολο
<1 έτος
1-5 έτη
> 5 έτη
168.931
101.081
19.232
48.618
6.786
2.885
465
3.436
24.051
18.293
1.887
3.871
19.660
13.532
2.868
3.260
35.435
28.169
2.097
5.169

19

5. Τουρισμός
6. Μεταφορές
7. Ορυχεία – Λατομεία
8. Ηλεκτρισμός - Ύδρευση
9.Ενημέρωση-Επικοινωνία
10. Διαχείριση Ακίνητης
Περιουσίας
11. Επαγγελματικές –
Επιστημονικές Δραστ.
12.Λοιπές Χορηγήσεις

28.984
4.141
934
2.810
611
4.585

8.689
1.731
340
372
491
1.866

3.608
829
456
2.719

16.687
1.581
594
1.982
120
-

1.708

1.406

78

224

695

587

81

27

26

-

-

13. Επενδυτικοί
Οργανισμοί πλην των
26
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Χρηματαγοράς
14. Ελεύθεροι
Επαγγελματίες, αγρότες,
38.505
ατομικές επιχ.
Β. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
47.265
1. Προσωπικά δάνεια
12.336
2. Στεγαστικά δάνεια
34.929
Γ.ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
3.806
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)
220.002
*ποσά προ προβλέψεων και προ τόκων

22.694

4.144

11.667

17.933
4.134
13.799
119.014

2.428
1.805
623
37
21.697

26.904
6.397
20.507
3.769
79.291

Από την ανάλυση του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το 77% των χορηγήσεων
αφορά επιχειρήσεις, το 21% νοικοκυριά και το 2% το Δημόσιο Τομέα.
Σχετικά με τις επιχειρήσεις υφίσταται διασπορά των χρηματοδοτήσεων ανά κλάδο,
όπου το μεγαλύτερο ποσοστό του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου αφορά τους
ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λ.π.) με ποσοστό
22%, εμπόριο με ποσοστό 21%, τουρισμός με ποσοστό 17%, μεταποίηση με ποσοστό 14%,
κατασκευές 11%, γεωργία 4% και ακολουθούν οι υπόλοιποι κλάδοι με μικρά ποσοστά. Στα
επιχειρηματικά δάνεια δίνεται έμφαση σε χρηματοδοτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα
(60% των επιχειρηματικών δανείων), ακολουθούν οι μακροπρόθεσμες με ποσοστό 29% και
τέλος οι μεσοπρόθεσμες με ποσοστό 11%.
Όσον αφορά τις καταθέσεις, υφίσταται ικανοποιητική διασπορά μεταξύ των
πελατών, όπου με στοιχεία 31.12.2016 οι καταθέσεις των 20 μεγαλύτερων πελατών
αντιστοιχούν στο 15% του συνόλου των καταθέσεων της Τράπεζας.
3.11) Κίνδυνος Συμμόρφωσης
Ως Κίνδυνος Συμμόρφωσης νοείται ο κίνδυνος νομικών ή εποπτικών κυρώσεων,
οικονομικής ζημιάς ή επιπτώσεων στη φήμη του πιστωτικού ιδρύματος ως αποτέλεσμα της
έλλειψης συμμόρφωσής του με τους νόμους, τους κανονισμούς ή και τους κώδικες
δεοντολογίας.
Η Μονάδα 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 ζημιές από μη
συμμόρφωση στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνονται στον λειτουργικό
κίνδυνο. Οι ζημιές όμως από μη ουσιαστική συμμόρφωση επεκτείνονται και στην φήμη του
ιδρύματος με σοβαρές συνέπειες στην κερδοφορία του.
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4) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Η Τράπεζα εφαρμόζει τις οδηγίες της ΠΔ/ΤΕ 2650/19.01.2012 με θέμα «Πολιτική
Αποδοχών που εφαρμόζεται από τα πιστωτικά ιδρύματα – τροποποίηση των ΠΔ/ΤΕ
2577/09.03.2006 και 2592/20.08.2007».
Με την από 11/30.01.2013 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, τέθηκε σε εφαρμογή ο
Κανονισμός Πολιτικής Αποδοχών με σκοπό να περιγράψει τις βασικές αρχές του πλαισίου
αμοιβών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Οι αρχές της πολιτικής αποδοχών,
βασίζονται στην επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, την ανοχή κινδύνων, τις αξίες
και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας. Αναθεωρείται σε ετήσια βάση για να
συμπεριλάβει οποιαδήποτε πρόσθετα σχέδια υιοθετηθούν.
Οι αποδοχές του προσωπικού της Τράπεζας, σε αντάλλαγμα των παρεχόμενων
επαγγελματικών υπηρεσιών του, αφορούν στο σύνολό τους σταθερές αποδοχές, δηλαδή
πληρωμές και παροχές οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις του προσωπικού. Τη
χρήση του 2016 δεν καταβλήθηκαν στο προσωπικό μεταβλητές αποδοχές όπως πρόσθετες
πληρωμές ή παροχές οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις του προσωπικού ή από
συμβατικούς όρους.
To συνολικό ποσό των μεικτών αποδοχών του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου
του συνολικού κόστους για το πιστωτικό ίδρυμα, εκτός από τις υποχρεωτικές εισφορές σε
κοινωνική ασφάλιση και σε παρόμοια σχήματα, που έχουν καταχωρηθεί στους επιμέρους
τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, για το έτος 2016 ανήλθε σε €2.244,07 χιλ., εκ των
οποίων:
Κατηγορίες Υπαλλήλων
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Λιανική Τραπεζική
Υποστηρικτικές Λειτουργίες
Ανεξάρτητες Λειτουργίες Ελέγχου
Λοιπό Προσωπικό
Σύνολα

Άτομα
2
30
6
7
31
76

Συν. Αποδ(σε χιλ. €)
€32,50
€671,03
€205,02
€475,39
€860,13
€2.244,07

Εν κατακλείδι, η Τράπεζα Ηπείρου δεν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη
λειτουργία της μέσα στο σημερινό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Η Διαχείριση των
Κινδύνων στην Τράπεζά μας γίνεται με σύνεση και πάντα προς το συμφέρον των μελών
μας.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
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