ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
30/09/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
(ποσά σε χιλ. €)
1
2
3
4
5
6

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1(CET1
Capital ratio)
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) μέσων κεφαλαίου κοινών
μετοχών της κατηγορίας 1 [ Surplus(+)/Deficit(-) of CET1
capital]
Δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1(T1 Capital ratio)
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) μέσων κεφαλαίου της
κατηγορίας 1 [Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital]
Συνολικός δείκτης κεφαλαίου (Total capital ratio)
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) του συνόλου των ιδίων
κεφαλαίων (Surplus(+)/Deficit(-) of total capital)

24%
1.403,21
24%
1.295,62
24%
1.152,16

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (CA1) / OWN FUNDS (CA1)
(ποσά σε χιλ. €)
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2*
1.1.1.1.3
1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.1
1.1.1.1.4.2
1.1.1.1.4.3
1.1.1.1.5
1.1.1.2

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(OWN FUNDS)
ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1 CAPITAL)
ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
(COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL)
ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (Capital instruments eligible as CET1 Capital)
Καταβεβλημένα μέσα κεφαλαίου (Paid up capital instruments)

1.726,00
1.726,00
1.726,00
2.857,00
2.857,00

Πληροφοριακό στοιχείο Memorandum item): Μέσα κεφαλαίου που δεν
πληρούν της προυποθέσεις ως μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1 (Capital instruments not eligible)
Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share premium)
(-) Own CET1 instruments / Ιδιοκατεχόμενα μέσα κεφαλαίου κοινών
μετοχών της κατηγορίας 1

0,00

(-) Direct holdings of CET1 instruments/Άμεσες συμμετοχές των μέσων
κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1
(-) Indirect holdings of CET1 instruments /Έμμεσες συμμετοχές των
μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments / Σύνθετες συμμετοχές των
μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments /
Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις αγοράς ιδίων μέσων
κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1
Retained earnings /Κέρδη εις νέον

-2.803,00

1

1.1.1.2.1

Previous years retained earnings /Κέρδη εις νέον προηγούμενων ετών

-3.535,00

1.1.1.2.2

Profit or loss eligible / Κέρδος ή Ζημία (εποπτικά αναγνωριζόμενα)
Profit or loss attributable to owners of the parent / Κέρδος ή ζημία που
αποδίδεται στη μητρική εταιρεία
(-) Part of interim or year-end profit not eligible / Μέρος των
προσωρινών κερδών ή κέρδων στο τέλος της χρήσης που δεν
συμπεριλαμβάνονται στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1
Accumulated other comprehensive income /Λοιπά συσωρευμένα
εισοδήματα

732,00

1.1.1.2.2.1
1.1.1.2.2.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.9.1

1.1.1.9.2

1.1.1.9.3

1.1.1.9.4

Other reserves / Λοιπά αποθεματικά
Funds for general banking risk /Κεφάλαια για γενικούς
Τραπεζικούς κινδύνους
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital
instruments /Μεταβατικές προσαρμογές που οφείλονται σε
προϋφιστάμενα στοιχεία κεφαλαίων κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1
Minority interest given recognition in CET1 capital / Δικαιώματα
μειοψηφίας που αναγνωρίζονται ως μέσα κεφαλαίου κοινων
μετοχών της κατηγορίας 1
Transitional adjustments due to additional minority interests /
Μεταβατικές προσαρμογές που οφείλονται σε πρόσθετα
δικαιώματα μειοψηφίας
Adjustments to CET1 due to prudential filters/ Προσαρμογές στα
μέσα κεφαλαίου κοινων μετοχών της κατηγορίας 1 που οφείλονται
στα εποπτικά φίλτρα
(-) Increases in equity resulting from securitised assets / Αυξήσεις του
μετοχικού κεφαλαίου που οφείλονται σε τιτλοποιημένα περιουσιακά
στοιχεία

732,00

2.159,00

0,00

Cash flow hedge reserve / Αποθεματικά από αντιστάθμιση Ταμειακών
ροών
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair
valued liabilities / Συσσωρευμένα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν
από αλλαγή στην πιστωτική διαβάθμιση του ίδιου του ιδρύματος και
αφορούν υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk
related to derivative liabilities/ Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας που
προκύπτουν από αλλαγή στην πιστωτική διαβάθμιση του ίδιου του
ιδρύματος και αφορούν υποχρεώσεις σε παράγωγα

1.1.1.9.5

(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
/Προσαρμογές της αξίας που οφείλονται στις απαιτήσεις συνετής
αποτίμησης

1.1.1.10

(-) Goodwill / Υπεραξία
0,00

1.1.1.10.1
1.1.1.10.2

(-) Goodwill accounted for as intangible asset / Υπεραξία που αφορά
αϋλα πάγια
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
/Υπεραξία που περιλαμβάνεται στην αποτίμηση σημαντικών
επενδύσεων του ιδρύματος.
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1.1.1.10.3

Deferred tax liabilities associated to goodwill / Αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την υπεραξία

1.1.1.11

(-) Other intangible assets /Λοιπά αϋλα πάγια

1.1.1.11.1
1.1.1.11.2

1.1.1.12

1.1.1.13

1.1.1.14

0,00

(-) Other intangible assets gross amount / Μικτή αξία λοιπών αϋλων
παγίων
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets /
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που σχετίζεται με τα λοιπά αϋλα
πάγια
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not
arise from temporary differences net of associated tax liabilities /
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται στη
μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές
διαφορές καθαρές των φορολογικών υποχρεώσεων
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected
losses/Άνεπαρκεια των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου ΠΕΔ
που προκύπτει κατά τον υπολογισμό της αναμενόμενης ζημίας
(-)Defined benefit pension fund assets /Περιουσιακά στοιχεία του
συνταξιοδοτικού ταμείου προκαθορισμένων παροχών
0,00

1.1.1.14.1

1.1.1.14.2

1.1.1.14.3

1.1.1.15

1.1.1.16

1.1.1.17

1.1.1.18

(-)Defined benefit pension fund assets gross amount / Μικτή αξία των
περιουσιακών στοιχείων του συνταξιοδοτικού ταμείου
προκαθορισμένων παροχών
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
/ Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις των περιουσιακών
στοιχείων του συνταξιοδοτικού ταμείου προκαθορισμένων παροχών
Defined benefit pension fund assets which the institution has an
unrestricted ability to use /Ποσό των περιουσιακών στοιχείων του
συνταξιοδοτικού ταμείου προκαθορισμένων παροχών που το ίδρυμα
δύναται να χρησιμοποιεί απεριόριστα
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital / Αμοιβαίες
συμμετοχές στα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
/Υπερβάλλον ποσό αφαιρετικών στοιχείων των πρόσθετων μέσων
κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που υπερβαίνει τα πρόσθετα μέσα
κεφαλαίου της κατηγορίας 1
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can
alternatively be subject to a 1.250% risk weight / Ειδικές
συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα στις οποίες
εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης
1.250%
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a
1.250% risk weight / Τιτλοποιημένες θέσεις στις οποίες
εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης
1.250%

1.1.1.19

(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1.250%
risk weight / Ατελής συναλλαγές στις οποίες εναλλακτικά θα
μπορούσε να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1.250%

1.1.1.20

(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine
the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be
subject to a 1.250% risk weight / Θέσεις χαρτοφυλακίου για τις
οποίες το ίδρυμα δε μπορεί να προσδιορίσει το συντελεστή
στάθμισης κινδύνου δυνάμει της προσέγγισης ΠΕΔ και
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εναλλακτικά μπορεί να εφαρμόσει συντελεστή στάθμισης 1.250%

1.1.1.21

(-) Equity exposures under an internal models approach which can
alternatively be subject to a 1.250% risk weight / Ανοίγματα σε
μετοχές στο πλαίσιο της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων στις
οποίες εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί συντελεστής
στάθμισης 1.250%

1.1.1.22

(-) CET1 instruments of financial sector entites where the
institution does not have a significant investment / Αφαιρετικά
ποσά από τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινων μετοχών της
κατηγορίας 1 σε περιπτωσεις που το ίδρυμα δεν έχει σημαντική
επένδυση σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα

1.1.1.23

1.1.1.24

(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability
and arise from temporary differences / Αφαιρετικά ποσά
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε
μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές
διαφορές
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the
institution has a significant investment / Αφαιρετικά ποσά από
τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινων μετοχών της κατηγορίας
1 σε περιπτωσεις που το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση σε
οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα

1.1.1.25

(-) Amount exceeding the 17.65% threshold / Ποσό που υπερβαίνει
το όριο του 17.65%

1.1.1.26

Other transitional adjustments to CET1 Capital / Λοιπές
μεταβατικές προσαρμογές των μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1

1.1.1.27

1.1.1.28

(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR/
Πρόσθετα αφαιρετικά ποσά των μέσων κεφαλαίου κοινων
μετοχών της κατηγορίας 1 που οφείλονται στο άρθρο 3 του
Κανονισμού
CET1 capital elements or deductions - other / Λοιπά στοιχεία
κεφαλαίου κοινων μετοχών της κατηγορίας 1 ή αφαιρετικά
στοιχεία

1.1.2

ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL /ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

1.1.2.1

Capital instruments eligible as AT1 Capital /Μέσα κεφαλαίου
αποδεκτά ως Πρόσθετα Μέσα Κεφαλαίου της κατηγορίας 1

1.1.2.1.1

Paid up capital instruments / Καταβεβλημένα μέσα κεφαλαίου

1.1.2.1.2*
1.1.2.1.3

-487,00

0,00
0,00

Πληροφοριακό στοιχείο: Mη αποδεκτά Μέσα Κεφαλαίων /Memorandum
item: Capital instruments not eligible/ Μέσα κεφαλαίου που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις ως πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1
Share premium /Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

1.1.2.1.4

(-) Own AT1 instruments / Ιδιοκατεχόμενα Πρόσθετα Μέσα Κεφαλαίου
της κατηγορίας 1

1.1.2.1.4.1

(-) Direct holdings of AT1 instruments /Άμεσες συμμετοχές των
πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1

0,00
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1.1.2.1.4.2
1.1.2.1.4.3
1.1.2.1.5

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

(-) Indirect holdings of AT1 instruments /Έμμεσες συμμετοχές των
πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments/ Σύνθετες συμμετοχές των
πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments /
Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις αγοράς ιδίων πρόσθετων
μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital
instruments / Μεταβατικές προσαρμογές που οφείλονται σε
προϋφιστάμενα στοιχεία πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της
κατηγορίας 1
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in
AT1 Capital / Μέσα κεφαλαίου που εκδίδονται από θυγατρικές και
αναγνωρίζονται ως στοιχεία πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της
κατηγορίας 1
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1
Capital of instruments issued by subsidiaries / Μεταβατικές
προσαρμογές που οφείλονται σε πρόσθετη αναγνώριση στα
πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1, μέσα κεφαλαίου
εκδόσεως των θυγατρικών
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital / Αμοιβαίες
συμμετοχές στα πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution
does not have a significant investment / Αφαιρετικά ποσά από
τοποθετήσεις σε πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 σε
περίπτωση που το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση σε
οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution
has a significant investment / Αφαιρετικά ποσά από τοποθετήσεις
σε πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 σε περίπτωση που
το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση σε οντότητα του
χρηματοπιστωτικού τομέα
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital Υπερβάλλον
ποσό αφαιρετικών στοιχείων που υπερβαίνει τα μέσα κεφαλαίου
της κατηγορίας 2
0,00

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

Other transitional adjustments to AT1 Capital / Λοιπές
προσαρμογές των πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in
CET1) / Υπερβάλλον ποσό αφαιρετικών στοιχείων που υπερβαίνει
τα πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (αφαιρετικό των
μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1)
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR /
Πρόσθετα αφαιρετικά ποσά των πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της
κατηγορίας 1 που οφείλονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού
AT1 capital elements or deductions - other / Πρόσθετα μέσα
κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ή αφαιρετικά ποσά- Λοιπά
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (OWN
FUNDS REQUIREMENTS (CA2))
(ποσά σε χιλ. €)
1

1*

1**

1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.01
1.1.1.1.02
1.1.1.1.03
1.1.1.1.04
1.1.1.1.05
1.1.1.1.06
1.1.1.1.07
1.1.1.1.08
1.1.1.1.09
1.1.1.1.10
1.1.1.1.11
1.1.1.1.12
1.1.1.1.13
1.1.1.1.14
1.1.1.1.15
1.1.1.1.16
1.1.1.2
1.1.1.2*
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.01
1.1.2.1.02
1.1.2.1.03
1.1.2.1.04
1.1.2.1.05

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and
Article 98 of CRR / Εκ των οποίων: Eπιχειρήσεων επενδύσεων
που υπόκεινται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 και άρθρο 98 του
Κανονισμού
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and
Article 97 of CRR / Εκ των οποίων: Eπιχειρήσεων επενδύσεων
που υπόκεινται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 και άρθρο 97 του
Κανονισμού
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τυποποιημένη Προσέγγιση
Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη
Προσέγγιση εξαιρουμένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις
απαιτήσεων
Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
Περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές
Public Sector Entities / Οντότητες του Δημοσίου τομέα
Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης
Διεθνείς οργανισμοί
Ιδρύματα (institutions)
Επιχειρήσεις
Λιανική Τραπεζική
Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία
Ανοίγματα Σε καθυστέρηση
Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου
Ομόλογα που καλύπτοναι με εξασφαλίσεις
Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη
πιστοληπτική αξιολόγηση
Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών
(ΟΣΕΚΑ)
Ανοίγματα σε Μετοχές
Λοιπά ανοίγματα
Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την Τυποποιημένη
Μέθοδο
εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις
Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (ΠΕΔ)
Προσεγγίσεις ΠΕΔ όταν δεν χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις για την
Ποσοστιαία Ζημία σε περίπτωση Αθέτησης (LGD) ή τους
Συντελεστές Μετατροπής
Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
Ιδρύματα (institutions)
Corporates - SME / Επιχειρήσεις - ΜΜΕ
Corporates - Specialised Lending / Επιχειρήσεις - Ειδικός
δανεισμός
Corporates - Other / Επιχειρήσεις -Λοιπά

7.173,00

4.916,00
4.916,00
4.916,00

2.063,00

2.229,00
624,00

0,00
0,00
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1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.02
1.1.2.2.03
1.1.2.2.04
1.1.2.2.05
1.1.2.2.06
1.1.2.2.07
1.1.2.2.08
1.1.2.2.09
1.1.2.2.10
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.4*
1.1.2.5
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

Προσεγγίσεις ΠΕΔ όταν χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις για την
Ποσοστιαία Ζημία σε περίπτωση Αθέτησης (LGD) ή τους
Συντελεστές Μετατροπής
Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
Ιδρύματα (institutions)
Corporates - SME / Επιχειρήσεις - ΜΜΕ
Corporates - Specialised Lending / Επιχειρήσεις - Ειδικός
δανεισμός
Corporates - Other / Επιχειρήσεις -Λοιπά
Retail - Secured by real estate SME /Λιανική ΤραπεζικήΕξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία –δάνεια σε ΜΜΕ
Retail - Secured by real estate non-SME/Λιανική ΤραπεζικήΕξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία – λοιπά δάνεια (εκτός
δανείων σε ΜΜΕ)
Retail - Qualifying revolving /Λιανική Τραπεζική –Ανακυκλούμενες
πιστώσεις
Retail - Other SME /Λιανική Τραπεζική- Δάνεια σε ΜΜΕ
Retail - Other non-SME /Λιανική Τραπεζική- Λοιπά δάνεια (εκτός
δανείων σε ΜΜΕ)
Μετοχές με την ΠΕΔ
Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την ΠΕΔ
εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις
Άλλα στοιχεία του ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές
υποχρεώσεις
Σταθμισμένο ποσό ανοίγματος για συνεισφορές στο κεφάλαιο
εκκαθάρισης κεντρικού αντισυμβαλλομένου (Risk exposure
amount for contributions to the default fund of a CCP)
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
για
τον
Κίνδυνος
Διακανονισμού / Παράδοσης
Κίνδυνος Διακανονισμού / Παράδοσης στο Επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο
Κίνδυνος Διακανονισμού / Παράδοσης στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΘΕΣΗΣ,
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
για Κίνδυνο θέσης,
συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο εμπορευμάτων με την
τυποποιημένη προσέγγιση
Εμπορεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι
Μετοχές
Συνάλλαγμα
Εμπορεύματα
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για Κίνδυνο θέσης,
συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο εμπορευμάτων με τη Μέθοδο
των Εσωτερικών Υποδειγμάτων
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
Προσέγγιση Βασικού Δείκτη (BIA)
Τυποποιημένη (STA) / Εναλλακτική Τυποποιημένη Προσέγγιση
(ASA)
Εξελιγμένη προσέγγιση ( AMA)
(ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED
OVERHEADS) / ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

0,00

0,00

2.257,00
2.257,00

2.257,00

0,00

7

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7

1.8
1.8.2
1.8.2*

1.8.2**

1.8.2***
1.8.3

1.8.4

TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION
ADJUSTMENT/ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
Advanced method /Εξελιγμένη προσέγγιση
Standardised method /Τυποποιημένη προσέγγιση
Based on OEM / Μέθοδος Αρχικού Ανοίγματος
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE
EXPOSURES IN THE TRADING BOOK /ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΧΑ ΣΤΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
OTHER
RISK
EXPOSURE
AMOUNTS
/ΛΟΙΠΑ
ΠΟΣΑ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art
458 / Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 458
Of which: requirements for large exposures / Εκ των οποίων
απαιτήσεις για τα ΜΧΑ
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles
in the residential and commercial property/ Εκ των οποίων: που
οφείλονται σε προσαρμοσμένους συντλεστές στάθμισης για τη
στάθμιση κινδύνου με στόχο τις φούσκες κερδοσκοπίας στον
τομέα των ακινήτων κατοικίας και των εμπορικών ακινήτων
Of which: due to intra financial sector exposures / Εκ των οποίων:
που οφείλονται σε ανοίγματα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art
459 / Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 459
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR /
Εκ των οποίων: Πρόσθετο ποσό σταθμισμένου ανοίγματος
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού

0,00
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