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ΣΥΝΟΨΗ
Η παρούσα εργασία µελετά τις πρακτικές και διαδικασίες που εφαρµόζονται στην Ελλάδα, όσον αφορά
στα προσφερόµενα προϊόντα χρηµατοδοτήσεων από τις Τράπεζες.

Ο διαχωρισµός των επιχειρήσεων σε α) µεγάλες, β) µικροµεσαίες και γ) λοιπές επιχειρήσεις είναι αυτός
που θα δώσει την επιθυµητή δοµή στη µελέτη.

Ανάλογα µε την επικαιρότητα, διαιρέθηκαν οι τρεις ανωτέρω βασικές κατηγορίες σε υποκατηγορίες και
αναπτύσσονται στο κύριο µέρος. Στην ανάπτυξη αυτή επισηµαίνονται και στοιχεία απου αφορούν στις
τιµολογήσεις των προϊόντων αυτών καθώς και στα επιτόκια που ισχύουν.

Ακολουθεί αναφορά στα απαραίτητα έντυπα που πρέπει να προσκοµίσει κάθε επιχείρηση στην τράπεζα
µε την οποία επιδιώκει συνεργασία και στην πορεία αναφέρουµε τις σύγχρονες πρακτικές
καταχώρησης και αξιολόγησης αυτών των στοιχείων από τις Τράπεζας για την έγκριση και
πραγµατοποίηση ή µη των χρηµατοδοτήσεων.

Αναφερόµαστε στην πιστωτική πολιτική και στους κινδύνους που υπάρχουν στις χρηµατοδοτήσεις και
µε ποιες πρακτικές και διαδικασίες φροντίζουν οι Τράπεζες εξαρχής, πριν τη διενέργεια των
χρηµατοδοτήσεων αλλά και κατά την ανανέωση ενός πιστοδοτικού ορίου, να τις περιορίσουν ή να τις
εκµηδενίσουν, λαµβάνοντας υπόψη πολλαπλά κριτήρια.

Επίσης στα επίπεδα των εγκρίσεων που υπάρχουν σε έναν τραπεζικό οργανισµό για την έγκριση ή µη
των χρηµατοδοτήσεων.

Τέλος, αναφέρουµε από την πρακτική πλευρά και τη διαδικαστική τι προσέχουν και εξετάζουν οι
Τράπεζες σε ένα εισηγητικό Πιστοδοτήσεων, για τις χρηµατοδοτήσεις

ειδικά των µικροµεσαίων

επιχειρήσεων.
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η έννοια της χρηµατοδότησης και τα είδη αυτής που ισχύουν στην
Ελλάδα. Τις χρηµατοδοτήσεις, τις χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για να καλύπτουν εµπρόθεσµα τις
υποχρεώσεις τους και να µπορούν να διαπραγµατεύονται παραγγελίες εµπορευµάτων τους σε
καλύτερες τιµές, έχοντας τη δυνατότητα της προπληρωµής τους. Μπορούν να ρευστοποιούν επιταγές,
συναλλαγµατικές, απαιτήσεις τους από πιστωτικές κάρτες, νωρίτερα από τη λήξη τους καθώς επίσης
να διαπραγµατεύονται τα επιτόκια και τους όρους τρων χρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα µε το είδος της
χρηµατοδότησης που επιλέγουν.

Αναφέρεται επίσης και ποια είναι τα κριτήρια που µία Τράπεζα

ακολουθεί για να επιλέξει αν θα χρηµατοδοτήσει µία επιχείρηση ή όχι.

Καταγράφονται ποια τα

απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν στην τράπεζα, πριν τη διενέργεια της
χρηµατοδότησης.

Επειδή το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και οι
επιχειρήσεις

η µία µετά την άλλη µεταφέρουν τις έδρες τους στο εξωτερικό ή και κλείνουν, οι

Τράπεζες που χρηµατοδοτούν εταιρείες που έχουν χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα ή δεν παρέχουν
επαρκείς εξασφαλίσεις / έγγυήσεις, είναι οι «χαµένοι» της υπόθεσης, σύµφωνα µε τα όσα έχουν
αποφασισθεί στη Βασιλεία ΙΙ.

Κερδισµένες στην περίπτωση αυτή είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που παρέχουν
υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, και οι αντισυµβαλλόµενοι οι οποίοι θα παρέχουν επαρκείς
εξασφαλίσεις/ εγγυήσεις στις τράπεζες.

Ο σκοπός της µελέτης αυτής να δώσει στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν µεταξύ ποιών µορφών
χρηµατοδότησης µπορούν να επιλέξουν την κατάλληλη για την περίπτωσή τους, ποια είναι τα έντυπα
που πρέπει να προσκοµίσουν για να αποκτήσουν ολοκληρωµένη άποψη για αυτές οι τράπεζες και ποια
σηµεία πρέπει να προσέξουν γιατί οι τράπεζες δίνουν ειδική βαρύτητα σε αυτά για το αν θα τους
χρηµατοδοτήσουν ή όχι.
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ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Ο σκοπός της πιστοδότησης είναι η χρηµατοδότηση του παραγωγικού και συναλλακτικού
κυκλώµατος της επιχείρησης µε τις µορφές που περιγράφονται στη συνέχεια

:

 Χρηµατοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης σε ΕΥΡΩ ή/και σε Ξ.Ν.
 Στην έννοια της χρηµατοδότησης περιλαµβάνεται η αγορά επιταγών πελατείας έναντι µετρητών, η
αγορά επιταγών για πίστωση σε λογαριασµό καταθέσεων ή/και χορηγήσεων µε αξία (valeur)
µικρότερη της προβλεποµένης στο Τιµολόγιο, καθώς και η ανάληψη από λογαριασµούς
καταθέσεων κεφαλαίων µη διαθεσίµων λόγω valeur.
 Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών σε ΕΥΡΩ ή/και Ξ.Ν. οποιασδήποτε µορφής, (συµµετοχής, καλής
εκτέλεσης,

λήψης

προκαταβολής,

αντικατάστασης

δεκάτων

εµπρόθεσµης

πληρωµής

υποχρεώσεων).
 Άνοιγµα ενέγγυων πιστώσεων όψεως ή προθεσµιακών.
Τα

συνήθη κριτήρια επιλογής της επιχείρησης που θα χρηµατοδοτηθεί και που

λαµβάνονται υπόψιν αθροιστικά, είναι τα παρακάτω:

 Καλή γνώση του φορέα της επιχείρησης.
 Καλή γνώση του αντικειµένου δραστηριότητας της επιχείρησης.
 Ικανοποιητικά οικονοµικά στοιχεία (καλή κεφαλαιακή διάρθρωση, ικανοποιητική ρευστότητα,
κερδοφορία, ύπαρξη λειτουργικής και µη πηγής αποπληρωµής).
 Τριετής (3), κατ΄ελάχιστον λειτουργία της επιχείρησης.
 Ικανοποιητικές πληροφορίες από την «αγορά» (προµηθευτές ή/και ανταγωνιστές).
 Μη ύπαρξη δυσµενών στοιχείων κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια.
 Προοπτική για µακροχρόνια και ευρύτερη συνεργασία.
 Κατάταξη (rating) της επιχείρησης από το σύστηµα πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρµόζει η
κάθε Τράπεζα και προκύπτει από τα οικονοµικά µεγέθη της επιχείρησης και της πολιτικής που
ακολουθούν οι φορείς της.
 Στα παραπάνω κριτήρια πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η αρχή του ενός οφειλέτη (που
αναλύεται στις ακόλουθες παραγράφους και σε επόµενο κεφάλαιο).
∆ιάρκεια πιστοδότησης: Η διάρκεια πιστοδότησης (χρηµατοδότηση, Ε/Ε και Ε/Π) καθορίζεται
ανάλογα µε το παραγωγικό-συναλλακτικό κύκλωµα της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 12 µήνες. Εγγυητικές Επιστολές που απευθύνονται προς το ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆.∆. επιτρέπεται να εκδίδονται χωρίς τακτή λήξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για διάρκεια
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ισχύος άνω του ενός έτους, λαµβάνεται έγκριση από τα ανώτερα κλιµάκια των Τραπεζών και συνήθως
από τις Γενικές ∆ιευθύνσεις αυτών.

Πιστοδοτήσεις µε καλύµµατα και εξασφαλίσεις είναι η πλειοψηφία των πιστοδοτήσεων προς τις
επιχειρήσεις.
Οι πιστοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζονται είτε αποκλειστικά µε καλύµµατα
κατηγορίας κινδύνου Ι είτε µε καλύµµατα και εξασφαλίσεις κατηγορίας κινδύνου ΙΙ,
συνδυασµό αυτών (Ανάλυση αυτών των κατηγοριών

είτε µε

γίνεται σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας

µελέτης).

Νόµισµα πιστοδοτήσεων

Οι πιστοδοτήσεις πρέπει να γίνονται κυρίως σε ΕΥΡΩ.

Τώρα τελευταία που οι τράπεζες προσπαθούν

να αυξήσουν τα έσοδά τους µε διαφορετικούς τρόπους, δίνονται πολλές χρηµατοδοτήσεις σε ξένα
νοµίσµατα και ιδιαίτερα σε ελβετικά φράγκα (CHF).
Σε περίπτωση που το νόµισµα της πιστοδότησης είναι διαφορετικό του νοµίσµατος του καλύµµατος,
τότε τα ποσοστά χρηµατοδοτήσεων επί των καλυµµάτων και των εξασφαλίσεων µειώνονται κατά
10%.
Χρησιµοποιούµενες Πρακτικές και ∆ιαδικασία έγκρισης Χρηµατοδοτήσεων από τις ελληνικές Τράπεζες
αναλύονται στα Κεφάλαια 2,3,4,5, της εργασίας αυτής.

1.3. ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι χρηµατοδοτήσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που διενεργούνται κατά κύριο λόγο από τις Εµπορικές
Τράπεζες, µπορούν να διακριθούν, ανάλογα µε τον κύκλο εργασιών (Κ.Ε.)τους και ανάλογα µε τις
πρακτικές και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, σε τρεις βασικές κατηγορίες, που είναι οι παρακάτω:
 Χρηµατοδοτήσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων -Κ.Ε. άνω των 2.500.000 €
 Χρηµατοδοτήσεις Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.) - Κ.Ε. µέχρι 2.500.000 €
 Χρηµατοδοτήσεις Λοιπών Επιχειρήσεων.
Στις Xρηµατοδοτήσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνονται τα :
. Οµολογιακά ∆άνεια
. Κοινοπρακτικά ∆άνεια
. Χρηµατοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης σε ΕΥΡΩ ή/και σε Ξ.Ν.
. Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών σε Ευρώ ή και Ξ.Ν. ή Stand By Letter of Credits
. Άνοιγµα Ενέγγυων Πιστώσεων
. Τοκοχρεολυτικά δάνεια
. Χρεολυτικά δάνεια κ.α.
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Στις Xρηµατοδοτήσεις Μ.Μ.Ε. περιλαµβάνονται:
.

Αναπτυξιακής µορφής χορηγήσεις
που περιλαµβάνουν
. Κεφάλαιο Κίνησης και

.

∆άνειο Στέγης και Εξοπλισµού κ.α.

. Χρηµατοδοτήσεις για τις άµεσες ανάγκες της επιχείρησης «Επιχειρείν»
που µπορεί να εµπεριέχουν κατηγορίες όπως τις κάτωθι :
Επαγγελµατικό ∆άνειο Στέγης και Εξοπλισµού
Ανοιχτό έναντι επιταγών (ή/και τιµολογίων)
"Fast Business"
Κεφάλαιο Κίνησης
Ανοιχτό
Κ/Κ για Προεξόφληση Απαιτήσεων Πιστωτικών Καρτών κ.α.

. Χρηµατοδοτήσεις σε διάφορους κλάδους «Κλαδικά προϊόντα», όπως για παράδειγµα:
Γιατρών/∆ιαγνωστικών Κέντρων
Κατασκευαστών
Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ
Φαρµακοποιών
∆ηµιουργία Φωτοβολταϊκών Σταθµών
Προϊόντα αγοράς λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ. κ.α.

. Χρηµατοδοτήσεις µε την Εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ που µπορεί να περιλαµβάνουν:
Κεφάλαιο Κίνησης µε εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ
∆άνεια Στέγης & Εξοπλισµού µε εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ & Επιδότηση Επιτοκίου
∆άνεια Στέγης & Εξοπλισµού µε εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ

. Χρηµατοδοτήσεις σε συνεργασία µε οµάδες επιχειρήσεων «Group Deals»
Εκταµιεύονται συνήθως Κεφάλαια Κίνησης για τις αγορές εµπορευµάτων ή δίνονται όψεως
λογαριασµοί µε δυνατότητα ορίου υπερανάληψης για χρήση σε περίπτωση που η επιχείρηση χρειασθεί
κεφάλαιο για να αγοράσει προϊόντα από την εταιρία προµηθευτή.

Στις Xρηµατοδοτήσεις προς λοιπές επιχειρήσεις εντάσσεται οποιαδήποτε κατηγορία επιχείρησης
δεν συγκαταλέγεται στις δύο ανωτέρω κατηγορίες.
Στην κατηγορία αυτή δίνονται συνήθως :
. Κεφάλαια Κίνησης για άµεση και διαρκή ρευστότητα
. Χρηµατοδοτήσεις για Πάγιο Εξοπλισµό.
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Τα Κεφάλαια Κίνησης διακρίνονται σε :
. Κεφάλαια Κίνησης (Κ.Κ.) µέσω Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασµού (Α.Α.Λ.) ή
. Κεφάλαια Κίνησης Τακτής Λήξης (Τ.Λ.)

Οι Χρηµατοδοτήσεις Πάγιου Εξοπλισµού διακρίνονται σε :
. ∆άνεια Επαγγελµατικής Στέγης
. ∆άνεια Παγίων Εγκαταστάσεων – εξοπλισµού

1.4. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Πριν από οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας και χρηµατοδότηση µιας επιχείρησης, απαιτείται η
προσκόµιση στην Τράπεζα συνεργασίας, των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη νοµιµοποίηση των
εκπροσώπων της επιχείρησης.
Νοµιµοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη νοµιµοποίηση των εταιριών
( Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. )

Τα έγγραφα αυτά είναι απαραίτητα για τις συνεργασίες που αφορούν εταιρίες-πελάτες και πρέπει να
προσκοµίζονται είτε από τους συνεργάτες (ασφαλιστές, εναλλακτικά δίκτυα, φοροτεχνικούς ή εταιρίες
συµβούλων επιχειρήσεων) της κάθε Τράπεζας είτε από την εταιρία-πελάτη .

Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να προσκοµίζονται νοµίµως επικυρωµένα ( εκτός από τα
ΦΕΚ για τα οποία αρκεί µια απλή φωτοτυπία).

1.4.1.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΩΝ(ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ

&

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ)

1. Επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας και των τροποποιήσεων του µε
πιστοποίηση του αρµόδιου Πρωτοδικείου περί καταχώρησης στα Βιβλία Εταιριών.
2. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρίας.

1.4.2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Επικυρωµένα αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρίας και των τυχόν τροποποιήσεών του, µε
πιστοποίηση του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι έχουν καταχωρηθεί στα Βιβλία Εταιριών.
2. Τα ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ στα οποία δηµοσιεύτηκαν οι περιλήψεις του Καταστατικού και τυχόν
τροποποιήσεις του.
3. Πιστοποιητικό για τις τροποποιήσεις του καταστατικού από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.
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1.4.3. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

1. Το ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ στο οποίο δηµοσιεύτηκε η άδεια σύστασης της εταιρίας και η έγκριση του
Καταστατικού της.
2. Ισχύον Καταστατικό ( αρχικό ή κωδικοποιηµένο µε σφραγίδα της Νοµαρχίας και πρόσφατη
ηµεροµηνία θεώρησης)
3. Πιστοποιητικό της Αρµόδιας Νοµαρχίας για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.
4. Τα ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ στα οποία δηµοσιεύτηκαν τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού της
Εταιρίας, εφόσον δεν προσκοµίζεται Κωδικοποιηµένο Καταστατικό.
5. Το ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ που δηµοσιεύονται τα ονόµατα των µελών του εν ενεργεία ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ προσκοµίζεται η σχετική Ανακοίνωση
της Νοµαρχίας.
6. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, κατά την
οποία εκλέχτηκαν τα µέλη του εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.
7. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο συγκροτήθηκε σε
σώµα και αποφασίστηκε ο τρόπος εκπροσώπησης της Εταιρίας.

1.5. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Προ πάσης χρηµατοδότησης, είναι απαραίτητη η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας του
πιστούχου.

Η διάρκειά της είναι συνήθως από 6-12 µήνες, πρέπει να αναγράφει ότι ισχύει για

δανειοδοτήσεις και σε περίπτωση που ο πιστούχος είναι σε ρύθµιση και έχει ποσοστό παρακράτησης
επί του ποσού της χρηµατοδότησης, η Τράπεζα υποχρεούται να το παρακρατήσει και να εκδώσει
Τραπεζική Επιταγή σε ∆ιαταγή Ταµείου Εσόδων Ι.Κ.Α. και να αποδώσει την επιταγή αυτή για τη
µείωση της οφειλής του πιστούχου.
Η ασφαλιστική ενηµερότητα εκδίδεται και µέσω του internet από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. αλλά και οι
Τράπεζες µπορούν να ζητούν ασφαλιστική ενηµερότητα για κάποιον πιστούχο µέσω διαδικτύου ή
µέσω fax.

1.6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκοµισθούν στην Τράπεζα είναι τα παρακάτω:
1. Απόφαση Υπαγωγής από την αρµόδια αρχή διαχείρισης του προγράµµατος.
2. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
3. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
4. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).
5. Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
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6. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
7. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (καθώς και τα Ε9).
8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
9. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄ κατηγορίας:
1. Απόφαση Υπαγωγής από την αρµόδια αρχή διαχείρισης του προγράµµατος.
2. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
3. Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους τους εταίρους (ατοµικών)
την τελευταία οικονοµική χρήση.
4. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (καθώς και τα Ε9).
5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
6. Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του τρέχοντος έτους, πλέον συγκεντρωτική προηγούµενου έτους.
7. Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
8. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
9. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες .

1.7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν τα είδη των προσφερόµενων χρηµατοδοτήσεων για επιχειρήσεις στην
Ελλάδα, τα συνήθης κριτήρια επιλογής της επιχείρησης που θα χρηµατοδοτηθεί και που δίνεται
ιδιαίτερη βαρύτητα από την πλευρά των τραπεζών και ποια τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να
προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος πελάτης στις τράπεζες για να αποκτήσουν συνολική εικόνα της
επιχείρησης και να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η χρηµατοδότηση.
Το επόµενο Κεφάλαιο παρουσιάζει τις Χρηµατοδοτήσεις των Μεγάλων, των Μικροµεσαίων και των
Λοιπών Επιχειρήσεων, µε µεγάλη ποικιλία προσφερόµενων ανά κατηγορία προϊόντων στην Ελληνική
Αγορά και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αυτών, ώστε να µπορεί η κάθε επιχείρηση να επιλέξει την
κατάλληλη και συµφερότερη για αυτή µορφή χρηµατοδότησης.
Τέλος, το όγδοο κεφάλαιο, περιέχει µία περίληψη όλης της µελέτης, τα κυριότερα συµπεράσµατα και
προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι µορφές των προσφερόµενων χρηµατοδοτήσεων
ανάλογα µε τον Κύκλο Εργασιών των Επιχειρήσεων, οι πρακτικές και οι διαδικασίες που ακολουθούνται
για την ολοκλήρωσή τους.

Ο διαχωρισµός των προσφερόµενων προϊόντων της Ελληνικής Αγοράς

γίνεται σε προϊόντα που προσφέρονται σε Μεγάλες , Μικροµεσαίες και Λοιπές Επιχειρήσεις.
Αναφέρονται τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους έτσι ώστε ο επιχειρηµατίας να µπορεί να επιλέξει την
κατάλληλη µορφή χρηµατοδότησης για τη δική του επιχείρηση.

2.1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται πολλά είδη χρηµατοδοτήσεων, που το ένα δεν απαγορεύει το
άλλο και απευθύνονται σε επιχειρήσεις µε Κύκλο Εργασίών (κ.Ε.) άνω των 2.500.000.- €.
Θα αναπτύξουµε στη συνέχεια αναλυτικά την ειδική κατηγορία των Οµολογιακών ∆ανείων γιατί είναι
αυτή που χρησιµοποιείται τώρα τελευταία (µε έτη από το 2001 µέχρι

σήµερα) κατά κόρον στη

χρηµατοδότηση των µεγάλων επιχειρήσεων.

2.1.1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ
2.1.1.α. Ορισµός οµολογιακού δανείου

Ο νόµος 3156/2003 ρυθµίζει τα θέµατα έκδοσης και λειτουργίας των οµολογιακών δανείων. Το άρθρο
1 του νόµου αυτού ορίζει ότι «οµολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από ανώνυµη εταιρία που
εδρεύει στην Ελλάδα (εκδότρια) και διαιρείται σε οµολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαιώµατα
των οµολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του δανείου». Οι οµολογίες αποτελούν
αξιόγραφα τα οποία ενσωµατώνουν υπόσχεση της εκδότριάς τους να καταβάλει στο δικαιούχο του
τίτλου, χρηµατικό ποσό το οποίο έχει λάβει από τον πρώτο λήπτη της οµολογίας λόγω δανείου.
Εποµένως, κάθε οµολογία ενσωµατώνει µερική απαίτηση, η οποία αποτελεί τµήµα µεγαλύτερου
ποσού, συνιστώντας το σύνολο του οµολογιακού δανείου.
Κοινώς το οµολογιακό δάνειο αποτελεί ειδική µορφή χρηµατοδότησης, µε έκδοση αξιόγραφων
(οµολογιών) και αυτό υποκαθιστά κατά ένα µέρος το βραχυπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο δανεισµό
(π.χ. 3-5 χρόνια) µεγάλων και αποδοτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη αναγκών τους σε κεφάλαιο
κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα (Πηγή:Τραπεζικές Χρηµατοδοτήσεις-Εµπλοκές, Μιχάλης Αγγελάκης, Press lLine, 2005).
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2.1.1.β. Είδη οµολογιακών δανείων

Ο Ν. 3156/2003 προβλέπει τα εξής είδη οµολογιακών δανείων:

Κοινό οµολογιακό δάνειο (άρθρο 6 Ν. 3156/2003)

Είναι το οµολογιακό δάνειο, το οποίο παρέχει στους οµολογιούχους δικαίωµα της απόληψης τόκου
επιπλέον της επιστροφής κεφαλαίου. Η έκδοσή του δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε περιορισµό ποσού,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της εκδότριας εταιρίας.
.
Οµολογιακό δάνειο µε ανταλλάξιµες οµολογίες (άρθρο 7 Ν. 3156/2003)

Είναι το οµολογιακό δάνειο, το οποίο παρέχει στους οµολογιούχους δικαίωµα µετά την πάροδο
ορισµένου χρόνου να ζητήσουν την εξόφληση των οµολογιών µε µεταβίβαση άλλων οµολογιών ή
µετοχών ή άλλων κινητών αξιών της εκδότριας ή άλλων εκδοτών, σύµφωνα µε τους όρους του
δανείου.
.
Οµολογιακό δάνειο µε µετατρέψιµες οµολογίες (άρθρο 8 Ν. 3156/2003)

Είναι το οµολογιακό δάνειο, το οποίο παρέχει στους οµολογιούχους δικαίωµα, µετά την πάροδο
ορισµένου χρόνου να ζητήσουν τη µετατροπή των οµολογιών σε µετοχές της εκδότριας εταιρίας. Το
δάνειο αυτό διέπεται από της διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920.

Οµολογιακό δάνειο µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη

Είναι το οµολογιακό δάνειο, το οποίο παρέχει της οµολογιούχους δικαίωµα της απόληψη πέραν των
τυχόν τόκων και ορισµένου ποσοστού επί των κερδών της εκδότριας. Το δάνειο αυτό διέπεται από της
διατάξεις του άρθρου 3β του κ.ν. 2190/1920.

Οι ανωτέρω κατηγορίες οµολογιακών δανείων δύνανται να διακρίνονται :
•

αναλόγως των εξασφαλίσεων µε τις οποίες συνοδεύονται σε οµολογιακά δάνεια ασφαλισµένα
µε υποθήκη ή ενέχυρο ή εγγυηµένα από τρίτους και

•

αναλόγως του προσδιορισµού του δικαιούχου και συγχρόνως του τρόπου µεταβιβάσεως των
οµολογιών σε ονοµαστικές και εις τον κοµιστή.
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. Κοινό οµολογιακό δάνειο (άρθρο 6 Ν. 3156/2003)
α. Προϋποθέσεις έκδοσης κοινού οµολογιακού δανείου
β. Λήψη απόφασης από το αρµόδιο εταιρικό όργανο
Για την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου απαιτείται, σύµφωνα µε το ν. 3156/2003, απόφαση είτε
της Γενικής Συνέλευσης (απλή απαρτία και πλειοψηφία) της εκδότριας εταιρίας είτε του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της εκδότριας εταιρίας, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το καταστατικό της
εκδότριας ή εφόσον έχει χορηγηθεί σχετική ειδική εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση.
Γ. Περιεχόµενο απόφασης
Η απόφαση του αρµόδιου εταιρικού οργάνου για την έκδοση του κοινού οµολογιακού δανείου περιέχει
τους όρους του δανείου και ιδίως εκείνους που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη µορφή,
την ονοµαστική αξία ή τον αριθµό των οµολογιών, τον τρόπο κάλυψης του οµολογιακού δανείου, το
επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισµού του, ωφελήµατα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους
οµολογιούχους, τον ορισµό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των οµολογιούχων σε οµάδα
(εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση), το χρόνο αποπληρωµής και εν γένει εξόφλησης των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οµολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσµία µέσα
στην οποία πρέπει να διατεθούν οι οµολογίες.
Σύµφωνα µε το νόµο, µπορεί να εξουσιοδοτείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (εφόσον η απόφαση περί
έκδοσης λαµβάνεται από τη Γενική Συνέλευση) ή µέλος/-η του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εφόσον η
απόφαση περί έκδοσης λαµβάνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο) για να καθορίσουν της ειδικότερους
όρους του Οµολογιακού ∆ανείου, εκτός του ύψους και είδους του Οµολογιακού ∆ανείου που
καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από το όργανο που αποφασίζει την έκδοσή του.
∆. Έκδοση προγράµµατος κοινού οµολογιακού δανείου
Η εκδότρια εταιρία υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραµµα του οµολογιακού δανείου, το οποίο περιέχει
τους όρους του δανείου, που αυτοί ορίσθηκαν µε την απόφαση του αρµόδιου εταιρικού οργάνου και
δεσµεύει τον οµολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό του.
Στ. Λειτουργία κοινού οµολογιακού δανείου
στ.1. Συνέλευση οµολογιούχων – Εκπρόσωπος οµολογιούχων
στ.1.α. Συνέλευση οµολογιούχων
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3156/2003, η οργάνωση των οµολογιούχων του οµολογιακού δανείου
σε οµάδα είναι υποχρεωτική στις παρακάτω περιπτώσεις:
•

σε περίπτωση έκδοσης οµολογιακού δανείου που εξασφαλίζεται µε εµπράγµατες ασφάλειες
(υποθήκη – ενέχυρο)

•

σε περίπτωση έκδοσης οµολογιακού δανείου µε άϋλες οµολογίες

•

σε περίπτωση έκδοσης οµολογιακού δανείου που αφορά τιτλοποίηση απαιτήσεων και
τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα (άρθρα 10 και 11 αντιστοίχως του Ν. 3156/2003)
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Σε κάθε άλλη περίπτωση έκδοσης οµολογιακού δανείου µε ενσώµατες οµολογίες, η οργάνωση των
οµολογιούχων σε οµάδα είναι προαιρετική.
Κάθε οµολογία παρέχει δικαίωµα ψήφου στη συνέλευση των οµολογιούχων. Η συνέλευση των
οµολογιούχων συγκαλείται οποτεδήποτε από τον εκπρόσωπο των οµολογιούχων ή το ∆.Σ. ή τον
εκκαθαριστή ή το σύνδικο πτώχευσης της εκδότριας. Οι όροι του οµολογιακού δανείου προβλέπουν
υποχρεωτικά το ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του οµολογιακού
δανείου, που πρέπει να συγκεντρώνουν ένας ή περισσότεροι οµολογιούχοι, προκειµένου να µπορούν
να ζητήσουν από τον εκπρόσωπο των οµολογιούχων τη σύγκληση της συνέλευσης των οµολογιούχων.
Στ.1.β. Εκπρόσωπος των οµολογιούχων
Σε κάθε περίπτωση οργάνωσης των οµολογιούχων σε οµάδα, ορίζεται υποχρεωτικά από την εκδότρια
εταιρία εκπρόσωπος των οµολογιούχων µε έγγραφη σύµβαση.
Εκπρόσωπος των οµολογιούχων ορίζεται µόνο πιστωτικό ίδρυµα ή Ε.Π.Ε.Υ., που επιτρέπεται να
παρέχουν στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία αναδόχου έκδοσης κινητών αξιών.
Απαγορεύεται ο ορισµός ως εκπροσώπου των οµολογιούχων:
της εκδότριας ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 42(ε) του κ.ν.

•

2190/1920
εταιρείας που έχει παράσχει οποιουδήποτε είδους εµπράγµατη ή προσωπική ασφάλεια για την

•

εξασφάλιση υποχρεώσεων που απορρέουν από το οµολογιακό δάνειο
Ο εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους οµολογιούχους έναντι της εκδότριας και των τρίτων και ενεργεί για
την προάσπιση των συµφερόντων των οµολογιούχων σύµφωνα µε της διατάξεις του ν. 3156/2003,
της όρους του δανείου και της αποφάσεις της συνέλευσης των οµολογιούχων.
Ειδικότερα:
α. Ο εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους οµολογιούχους δικαστικώς και εξωδίκως:
•

Όπου κατά τις κείµενες διατάξεις απαιτείται η εγγραφή του ονόµατος του οµολογιούχου,
εγγράφεται η επωνυµία του εκπροσώπου των οµολογιούχων και ο ακριβής προσδιορισµός
του οµολογιακού δανείου.

•

Κατά τη διάρκεια του οµολογιακού δανείου, ο εκπρόσωπος των οµολογιούχων ασκεί στο
όνοµά του, µε µνεία της ιδιότητάς του και ότι ενεργεί για λογαριασµό της οµάδας των
οµολογιούχων, τα κάθε είδους ένδικα µέσα και βοηθήµατα, τακτικά και έκτακτα, µε τα οποία
έχουν σκοπό την παροχή οριστικής ή προσωρινής ένδικης προστασίας, της κάθε είδους
διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης,
περιλαµβανοµένης και της κατάσχεσης, της αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων
των οµολογιούχων σε πλειστηριασµούς, πτωχεύσεις, ειδικές ή δικαστικές εκκαθαρίσεις και
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της δίκες που αφορούν την εκτέλεση ή την πτώχευση και κάθε άλλη διαδικασία αναγκαστικής
ή συλλογικής εκτέλεσης.
Σηµειώνεται ότι από τη λήξη του οµολογιακού δανείου ο οµολογιούχος ασκεί τα δικαιώµατά
του ατοµικώς, εκτός εάν προβλέπουν διαφορετικά οι όροι του δανείου.
(β) Ο εκπρόσωπος καταθέτει, αµέσως µε την είσπραξή τους τα κεφάλαια που προορίζονται για την
εξόφληση των υποχρεώσεων από τα οµολογιακά δάνεια, εφόσον είναι πιστωτικό ίδρυµα υποχρεωτικά
σε χωριστή έντοκη κατάθεση που τηρείται σε αυτόν. Αν είναι Ε.Π.Ε.Υ., η κατάθεση γίνεται σε
οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Στην κατάθεση γίνεται ειδική µνεία ότι
αυτή αποτελεί χωριστή περιουσία διακριτή από την περιουσία του εκπροσώπου των οµολογιούχων και
του πιστωτικού ιδρύµατος στο οποίο κατατίθεται, συνεπώς δεν είναι δεκτική κατασχέσεως ούτε
περιλαµβάνεται στην πτωχευτική της περιουσία. Το κεφάλαιο και οι τόκοι αποδίδονται στους
οµολογιούχους κατά το λόγο των απαιτήσεων καθενός από αυτούς, οπως ορίζεται στο οµολογιακό
δάνειο.
(γ) Εµπράγµατη ασφάλεια που παρέχεται για λογαριασµό των οµολογιούχων και τα χρηµατικά
κεφάλαια που εισπράττει ο εκπρόσωπος για λογαριασµό τους ή κινητές αξίες που κατατίθενται σε
αυτόν, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, συµψηφισµό ή άλλου είδους δέσµευση από τον ίδιο τον
εκπρόσωπο των οµολογιούχων ή τους δανειστές του ούτε περιλαµβάνονται στην πτωχευτική του
περιουσία.
(δ) Ο εκπρόσωπος ευθύνεται έναντι των οµολογιούχων, κατά της όρους του οµολογιακού δανείου για
κάθε πταίσµα, εκτός εάν νοµίµως έχει περιορισθεί η ευθύνη του µόνο για δόλο ή βαριά αµέλεια.
(ε) Ο εκπρόσωπος µπορεί να αντικατασταθεί µε απόφαση των οµολογιούχων, η οποία λαµβάνεται µε
την απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στους όρους του δανείου. Με την ίδια διαδικασία
αντικαθίσταται ο εκπρόσωπος των οµολογιούχων αν παραιτηθεί ή αν είναι άκυρος ο διορισµός του ή
αν ανακληθεί.
(στ) Ο εκπρόσωπος των οµολογιούχων, συγχρόνως µε την ανάληψη των καθηκόντων του, µε δήλωση
που κοινοποιείται στην εκδότρια, προσχωρεί στη σύµβαση που αναφέρεται στη παράγραφο 3.1.2
ανωτέρω και εφεξής αντικαθιστά τον προηγούµενο εκπρόσωπο. Ως προς τις συναλλαγές που αφορούν
το οµολογιακό δάνειο, δεν ισχύουν έναντι του αντικαταστάτη οι διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου.
Ζ. Ασφάλειες Οµολογιακού ∆ανείου
Οι απαιτήσεις των οµολογιούχων από το οµολογιακό δάνειο µπορεί να ασφαλίζονται κατά κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα µε κάθε είδους εµπράγµατη ή προσωπική ασφάλεια. Η ασφάλεια αυτή µπορεί να
λαµβάνεται είτε κατά την έκδοση του οµολογιακού δανείου είτε µεταγενέστερα.
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Ζ.1. Προσωπικές Ασφάλειες
Εγγύηση
Η εγγύηση παρέχεται µε έγγραφη δήλωση του εγγυητή (Εγγύηση Φυσικού Προσώπου – Εταιρική
εγγύηση) η οποία πρέπει να περιέχεται υποχρεωτικά στο πρόγραµµα του οµολογιακού δανείου.
Ζ.2. Εµπράγµατες Ασφάλειες
Οι κάθε µορφής εµπράγµατες ασφάλειες παραχωρούνται στο όνοµα του εκπροσώπου των
οµολογιούχων και για λογαριασµό των οµολογιούχων, µε σύµβαση µεταξύ του παρέχοντος την
ασφάλεια (συνήθως εκδότριας εταιρίας ή εγγυητή) και του εκπροσώπου. Όπου απαιτείται για τη
σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας η καταχώριση οποιουδήποτε εγγράφου ή της ανωτέρω συµβάσεως
σε οποιαδήποτε αρχή ή µητρώο ή κτηµατολόγιο, η καταχώρηση πραγµατοποιείται στο όνοµα του
εκπροσώπου µε ρητή µνεία ότι η ασφάλεια χορηγείται για την εξασφάλιση απαιτήσεων από
οµολογιακό δάνειο.
Στην υποθήκη και το ενέχυρο εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 17.7 – 13.8/1923. Εκτελεστό τίτλο
αποτελεί η σύµβαση µε την οποία παρασχέθηκε η εµπράγµατη ασφάλεια.
Η. Φορολογική µεταχείριση
Σύµφωνα µε το ν. 3156/2003, απαλλάσσονται από κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο, περιλαµβανοµένου και
του φόρου υπεραξίας, τέλος, ανταποδοτικό ή µη, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, εισφορά του ν.
128/1975, προµήθεια, δικαίωµα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων που αφορούν το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών:
•

η έκδοση του οµολογιακού δανείου,

•

η παροχή κάθε είδους εξασφαλίσεων,

•

κάθε σχετική ή παρεπόµενη σύµβαση ή πράξη και η καταχώρηση αυτών σε δηµόσια βιβλία
όπου αυτό απαιτείται,

•

οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι των οµολογιών,

•

η διάθεση και κυκλοφορία των οµολογιών,

•

η εξόφληση του κεφαλαίου από τις οµολογίες και εν γένει η άσκηση των δικαιωµάτων που
απορρέουν από τις οµολογίες,

•

η µεταβίβαση των οµολογιών εντός ή εκτός οργανωµένης αγοράς ή χρηµατιστηρίου.

Για κάθε εγγραφή σύστασης ή µεταβίβασης ή άρση ή διαγραφή εµπράγµατων δικαιωµάτων ή
σηµειώσεων σε οποιοδήποτε δηµόσιο βιβλίο, µητρώο ή κτηµατολόγιο καταβάλλονται µόνο πάγια
δικαιώµατα εµµίσθων ή αµίσθων υποθηκοφυλάκων, σήµερα 100 ΕΥΡΩ, αποκλειόµενης οποιασδήποτε
της επιβάρυνσης ή τέλους.
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Σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται στο πλαίσιο της έκδοσης οµολογιακού δανείου η σύνταξη
οποιουδήποτε συµβολαιογραφικού εγγράφου, τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων, του Ταµείου
Νοµικών και οποιουδήποτε τρίτου και οι αµοιβές των δικηγόρων και των δικαστικών επιµελητών
περιορίζονται στο 1/20 των επιβαλλοµένων από της κείµενες διατάξεις δικαιωµάτων, χωρίς να
δύνανται σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβούν το ποσό των 2.500 Ευρώ ανά κατηγορία προσώπων
(ήτοι συνολικά το ποσό των 7.500 ΕΥΡΩ), εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των 200 Ευρώ
σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Πίνακας 2.1 Τίτλος: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ
Βήµατα

Περιγραφή Εργασίας

Υπεύθυνος

Υποβολή αιτήµατος
Η εκδότρια εταιρία, υποβάλει αίτηµα στην Τράπεζα για την
έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου.
Αξιολόγηση
αιτήµατος

Παραλαµβάνει το αίτηµα της Εκδότριας Εταιρίας µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την σύνταξη πρότασης
συνεργασίας.

Εκδότρια
Εταιρία

Κατάστηµα
Τράπεζας

Προβαίνει στην αξιολόγηση του αιτήµατος και στη σύνταξη
Πρόταση Συνεργασίας
Προωθεί τη Πρόταση Συνεργασίας βάσει της ισχύουσας
διαδικασίας της κάθε Τράπεζας, στο αρµόδιο Εγκριτικό
Κλιµάκιο
Αξιολόγηση
αιτήµατος
Ενηµέρωση
Καταστήµατος
Παραλαβή
Πρότασης
Συνεργασίας

Προσκόµιση
απαιτούµενων
δικαιολογητικών

Εγκρίνει / τροποποιεί την Πρόταση Συνεργασίας
απορρίπτει το αίτηµα.

ή

Αρµόδιο
Εγκριτικό
Κλιµάκιο

Ενηµερώνει το Κατάστηµα και αποστέλλει σε αυτό την
εγκεκριµένη Πρόταση Συνεργασίας, σε περίπτωση έγκρισης

Παραλαµβάνει την εγκεκριµένη Πρόταση Συνεργασίας

Κατάστηµα
Τράπεζας

Ενηµερώνει την Εκδότρια Εταιρία για την έγκριση
χορήγησης του δανείου. Αποστέλλει ένα έντυπο «Αίτηµα
για σύνταξη Συµβατικών εγγράφων Οµολογιακού ∆ανείου»
για υπογραφή από την επιχείρηση. Επιπλέον την
ενηµερώνει για την προσκόµιση των παρακάτω
δικαιολογητικών ανά περίπτωση, για τη σύνταξη των
συµβατικών εγγράφων.
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά






Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση του
Οµολογιακού ∆ανείου .
Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας για την έκδοση
Οµολογιακού ∆ανείου, εφόσον η δυνατότητα
προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρίας ή στην
περίπτωση κατά την οποία έχει χορηγηθεί σχετική
ειδική εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση.
Τα στοιχεία του εγγυητή εφόσον της είναι Φυσικό
Πρόσωπο
Πρακτικό ∆.Σ. εφόσον η εγγύηση παρέχεται από
Νοµικό πρόσωπο
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Αποστέλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Κατάστηµα

Παραλαβή
δικαιολογητικών

Παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, ελέγχει την πληρότητά
της και τα αποστέλλει µαζί µε την εγκεκριµένη πρόταση
συνεργασίας στο Νοµικό Τµήµα της Τράπεζας για τη
σύνταξη του Προγράµµατος / Σύµβασης διαχείρισης του
Οµολογιακού ∆ανείου, των τυχόν εξασφαλιστικών
συµβάσεων (π.χ. ενεχύρων), τη σύνταξη του κειµένου των
οµολογιών κλπ.
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Εκδότρια
Εταιρία

Κατάστηµα
Τράπεζας

Στη περίπτωση που το Οµολογιακό ∆άνειο εξασφαλίζεται µε
εµπράγµατες ασφάλειες, αποστέλλει µαζί µε τα
δικαιολογητικά
και
τα
απαραίτητα
στοιχεία
της
εµπράγµατης ασφάλειας που πρέπει να αναφερθούν στη
σύµβαση του Οµολογιακού ∆ανείου (π.χ. Στοιχεία ακινήτου
και ιδιοκτητών σε περίπτωση εγγραφής προσηµείωσης, σε
περίπτωση εκχώρησης σύµβασης τα στοιχεία της σύµβασης
και του τρίτου οφειλέτη κλπ.)

Σύνταξη
συµβατικών
εγγράφων / τίτλου

Παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, ελέγχει την ορθότητα
αυτών και σε περίπτωση που υπάρχουν σφάλµατα
ενηµερώνει το Κατάστηµα για τη διόρθωσή τους

Νοµικό
Τµήµα
Τράπεζας

Συντάσσει :




Το Πρόγραµµα/Σύµβαση διαχείρισης του Οµολογιακού
∆ανείου
της τυχόν εξασφαλιστικές συµβάσεις (π.χ. συµβάσεις
ενεχύρου
το σχέδιο του τίτλου της οµολογίας

και τα αποστέλλει στο Κατάστηµα για την υπογραφή τους
από τον πελάτη και τους εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς
του Καταστήµατος.

Φροντίζει για την υπογραφή του Προγράµµατος/ Σύµβασης
∆ιαχείρισης του Οµολογιακού ∆ανείου, των τυχόν
εξασφαλιστικών συµβάσεων και του τίτλου της οµολογίας
από την Εκδότρια Εταιρία.

Κατάστηµα
Τράπεζας

Φροντίζει για την νοµότυπη επίδοση των συµβάσεων
ενεχύρου µέσω δικαστικού επιµελητή για τη λήψη της
βεβαίας χρονολογίας.
Στη περίπτωση κατά την οποία το δάνειο χορηγείται µε
εξασφάλιση εγγραφή Προσηµείωσης Υποθήκης, αποστέλλει
στο Νοµικό Τµήµα το Πρόγραµµα/Σύµβαση ∆ιαχείρισης του
οµολογιακού δανείου καθώς και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για την εγγραφή Προσηµείωσης Υποθήκης.
Επίδοση ενεχύρων

Έλεγχος

Φροντίζει για τη νοµότυπη επίδοση των συµβάσεων
ενεχύρου και την προσκόµιση των εκθέσεων επίδοσης στο
Κατάστηµα.

∆ικαστικός
Επιµελητής

Ο Εντεταλµένος από τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας λειτουργός
του
καταστήµατος,
συνήθως
ο
προϊστάµενος
χρηµατοδοτήσεων, παραλαµβάνει τη σύµβαση ενεχύρου µε
την έκθεση επίδοσης και ελέγχει ότι η σύµβαση ενεχύρου
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προσκοµισθέντων
δικαιολογητικών
εκταµίευσης

έχει επιδοθεί νοµότυπα.
Στην

περίπτωση

παραλαµβάνει το
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Κατάστηµα
Τράπεζας

εγγραφής
φάκελο

Προσηµείωσης
µε τα

Υποθήκης

δικαιολογητικά

της

εγγραφής προσηµείωσης και παραδίδει τα έγγραφα στον
αρµόδιο υπάλληλο της Τράπεζας για να προβεί της
απαραίτητες ενέργειες για την εκταµίευση του δανείου.

Ελέγχει την ισχύ της ασφαλιστικής ενηµερότητας, ή εάν
αναφέρεται

σε

αυτήν

ποσοστό

παρακράτησης.

Σε

περίπτωση κατά την οποία στην Ασφαλιστική ενηµερότητα
αναφέρεται ποσοστό παρακράτησης, εκδίδεται Τραπεζική
επιταγή µε το αντίστοιχο ποσό και την αποστέλλει στο
Ταµείο

Εσόδων

που

αναγράφεται

στην

ασφαλιστική

ενηµερότητα.
Κατάρτιση Θέσης
Πελάτη

Καταρτίζει τη Θέση πιστούχου, κοινώς λεγόµενη «Position»
και φροντίζει για τη λήψη των απαιτούµενων υπογραφών

Άνοιγµα
λογαριασµού

Προβαίνει στο άνοιγµα λογαριασµού εξυπηρέτησης του
Οµολογιακού ∆ανείου.

Καταχωρεί τα στοιχεία του δανείου και προβαίνει στην
εκταµίευση του Οµολογιακού ∆ανείου. Στη συνέχεια
καταχωρεί τις δόσεις του δανείου .
Εκταµίευση

Είσπραξη
προµηθειών

Σηµείωση: Στο επιτόκιο του δανείου δεν θα
συµπεριλαµβάνεται η εισφορά του ν. 128/75, γιατί τα
συγκεκριµένα δάνεια, εκ του νόµου δεν επιβαρύνονται µε
την εισφορά του ν. 128/75 (0,6% ή 0,12%)
Φροντίζει για την είσπραξη των εξόδων ∆ιοργάνωσης και
Έξοδα ∆ιαχείρισης Οµολογιακού ∆ανείου.
Μετά την είσπραξη των σχετικών εξόδων, ενηµερώνει το
αρµόδιο στέλεχος της Τράπεζας στο Λογιστήριο, για τα
«Εισπραχθέντα έξοδα ∆ιοργάνωσης Οµολογιακού ∆ανείου»
«Εισπραχθέντα έξοδα ∆ιαχείρισης Οµολογιακού ∆ανείου»

Φυλάσσει τον υπογεγραµµένο τίτλο σε πυρασφαλές µέρος.

Την ηµεροµηνία λήξης της εκτοκιστικής περιόδου,
χρεώνεται αυτόµατα ο λογαριασµός που έχει ανοιχθεί για
το Οµολογιακό ∆άνειο, µε το συνολικό ποσό των τόκων.
Για το ποσό του φόρου που αναλογεί στο 10% επί των
τόκων προβαίνει σε λογιστικές εγγραφές.
Εκτοκισµός

Κατάστηµα
Για το ποσό που αναλογεί στο 10% επί των τόκων, η
εκδότρια εταιρία πρέπει:




να καταβάλει το συγκεκριµένο ποσό εντός 15 ηµερών
από την ηµεροµηνία εκτοκισµού στην ∆.Ο.Υ. που
υπάγεται
να προσκοµίσει φωτοτυπία του διπλοτύπου είσπραξης
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της εφορίας για την καταβολή του φόρου καθώς και
την αντίστοιχη δήλωση (στο τέλος του έτους)

Ενηµέρωση τίτλου

Ενηµερώνει τον πίνακα στον τίτλο µε της µεταβολές που
έχουν γίνει οι οποίες αφορούν στο ποσό των τόκων κάθε
εκτοκιστικής
περιόδου
και
της
καταβολές
που
πραγµατοποίησε η εκδότρια εταιρία για την εξόφληση των
τόκων. Η ίδια ενηµέρωση γίνεται και κατά την λήξη της
δόσης κεφαλαίου ή πρόωρης καταβολής κεφαλαίου.

΄
Ενηµέρωση
Εκδότρια Εταιρίας

Πληρωµή φόρου/
Προσκόµιση
βεβαίωσης

Παραδίδει στην εκδότρια εταιρία συµπληρωµένο ένα
Ενηµερωτικό Σηµείωµα για την καταβολή φόρου 10% επί
των τόκων, που αφορά στο ποσό του φόρου (10% επί των
τόκων), που πρέπει να καταβάλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
εντός 15 ηµερών από τον λογισµό των τόκων.

Στο τέλος κάθε έτους προσκοµίζει στο Κατάστηµα της
Τράπεζας βεβαίωση ότι έχει καταβάλλει τον φόρο 10% επί
των τόκων του Οµολογιακού ∆ανείου µαζί µε φωτοτυπίες
των διπλότυπων είσπραξης της ∆.Ο.Υ. για την πληρωµή
του φόρου.

Αποστέλλει τη βεβαίωση της εκδότριας εταιρίας του
Οµολογιακού ∆ανείου µαζί µε της φωτοτυπίες των
διπλότυπων είσπραξης της ∆.Ο.Υ. για την πληρωµή του
φόρου στο αρµόδιο τµήµα του λογιστηρίου της Τράπεζας.

Εκδότρια
Εταιρία

Κατάστηµα
Τράπεζας

2.1.2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Είναι δάνειο που χορηγείται από περισσότερες Τράπεζες από κοινού, σε µεγάλου µεγέθους
επιχειρήσεις και για µεγάλες επενδύσεις. Αφορά τόσο στην κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο
κίνησης όσο και στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Για παράδειγµα αναφέρουµε την
αναδιάρθρωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών τους και τις πάγιες επενδύσεις (loan restructuring)
Πηγή:Τραπεζικές Χρηµατοδοτήσεις-Εµπλοκές, Μιχάλης Αγγελάκης, Press lLine, 2005

Στη σύµβαση του κοινοπρακτικού δανείου υπογράφουν οι συµµετέχουσες τράπεζες, σύµφωνα µε το
ποσοστό που συµµετέχει η καθεµία, και µία είναι η διαχειρίστρια τράπεζα. Αυτή είναι υποχρεωµένη να
τηρεί τα καλύµµατα και τις εξασφαλίσεις του προβλέπονται στο κοινοπρακτικό αυτό δάνειο και
µεταφέρει στις συµµετέχουσες τράπεζες το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στο δάνειο που έχει
δώσει η καθεµία για την εν λόγω επιχείρηση, αφού πρώτα συµφωνούν στην ανανέωση, τους τόκους
που θα προκύψουν.

Συνήθως οι χρηµατοδοτήσεις αυτές γίνονται µε τη µορφή δανείων τακτής λήξης.

Το επιτόκιο

καθορίζεται από τα γραφεία των τραπεζών που διεξάγουν τις συναλλαγές των επιτοκίων και τις
αγοραπωλησίες συναλλάγµατος, κοινώς γνωστά ως «Dealing Rooms» των τραπεζών για το διάστηµα
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που ανανεώνεται η χρηµατοδότηση και πάνω σε αυτό προστίθεται το spead δηλαδή το περιθώριο
κέρδους των τραπεζών πλέον της εισφοράς του δηµοσίου 0,60%.

1. ∆ιαδικασία καθορισµού επιτοκίου για όλες τις δοσοληψίες και συναλλαγές, δηλαδή τα «Deals»
Καθηµερινά λαµβάνεται από τα υποκαταστήµατα των τραπεζών «Ηµερήσιο ∆ελτίο Επιτοκίων ∆ανείων
Τακτής Λήξης στα Κύρια Νοµίσµατα». Στο ∆ελτίο αυτό που ισχύει για δάνεια µέχρι ορισµένου ποσού
στα νοµίσµατα EUR, USD, CHF και JPY, αναγράφονται, ανά διάρκεια (περίοδο ή αριθµό ηµερών), τα
αντίστοιχα επιτόκια, καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης (valeur) κάθε επιτοκίου. Για δάνεια µεγαλύτερου
ποσού από το δελτίο, καθώς και για δάνεια σε άλλα νοµίσµατα από αυτά του ∆ελτίου το επιτόκιο
συµφωνείται τηλεφωνικά.
Κλίνεται και συµφωνείται το επιτόκιο, καθώς και οι τόκοι που θα προκύψουν.
Επισηµαίνεται ότι για τα δάνεια σε συνάλλαγµα, ο καθορισµός του επιτοκίου καθώς και η καταχώρηση
του δανείου στο σύστηµα γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης αυτού. Κατ’
εξαίρεση αν η έναρξη του δανείου είναι την ίδια ηµέρα ή µία ηµέρα µετά, το Κατάστηµα επικοινωνεί µε
το Dealing Room για τη λήψη ειδικού επιτοκίου.
Οι δόσεις των µεσοµακροπρόθεσµων δανείων καταχωρούνται και επετειακά εµφανίζεται και η µείωση
του δανείου αυτόµατα από τα συστήµατα των τραπεζών.

2.1.3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Η/ΚΑΙ ΣΕ Ξ.Ν
Οι χρηµατοδοτήσεις αυτής της µορφής γίνονται στην πράξη διαµέσου πίστωσης µε ανοιχτό
(αλληλόχρεο) λογαριασµό.

Με τον τρόπο αυτό, οι Τράπεζες εξασφαλίζουν το ότι η σύµβαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόµη
και αν έχουν εξοφληθεί οι χορηγήσεις που εκταµιεύθηκαν µε αυτή και καλύπτει πολλές µορφές
χρηµατοδοτήσεων.

Μπορεί να αυξάνεται και να µειώνεται ανάλογα µε το ύψος των χρηµατοδοτήσεων. Επίσης µπορούν
να καλυφθούν όλες οι οφειλές του πιστούχου ανεξάρτητα από πού προέρχονται (ενώ µε µια σύµβαση
δανείου καλύπτονται µόνον τόκοι και έξοδα).

Γραµµή της πίστωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δοθεί δάνειο (π.χ. για πάγιες εγκαταστάσεις, µε
ενέχυρο σε δικαιόγραφα ή σε εµπορεύµατα κ.α.) και συµπληρώνεται και υπογράφεται από αµφότερα
τα µέλη µια πρόσθετη πράξη που ενώνει τις δύο συµβάσεις.

Μέσω αυτής της πίστωσης και για να εκµεταλλευτούν τα πιο φθηνά επιτόκια, οι χρηµατοδοτήσεις αυτύ
του είδους γίνονται ως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΚΤΗΣ ΛΗΞΗΣ .
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Τα νοµίσµατα στα οποία µπορεί να γίνει καταχώρηση, είναι τα παρακάτω:
Πίνακας 2.2. Τίτλος : ΚΥΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Κωδικός Νοµίσµατος

Νόµισµα

CAD

∆ολάριο Καναδά

CHF

Ελβετικό Φράγκο

EUR

Ευρώ

GBP

Λίρα Βρετανίας

JPY

Γιέν Ιαπωνίας

USD

∆ολάριο Αµερικής

NOK

Νορβηγική Κορώνα

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η καταχώρηση δανείου σε νόµισµα διαφορετικό από τα παραπάνω, τα
καταστήµατα των τραπεζών απευθύνονται στις διοικήσεις τους και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες.
Αυτό συµβαίνει συνήθως µε τις ναυτιλιακές εταιρίες.
Καθηµερινά το γραφείο δοσοληψιών και συναλλαγών «Dealing Room» κάθε Τράπεζας ανακοινώνει το
«Ηµερήσιο ∆ελτίο Επιτοκίων ∆ανείων Τακτής Λήξης στα Κύρια Νοµίσµατα». Στο ∆ελτίο αυτό που
ισχύει για δάνεια µέχρι ορισµένου ποσού στα νοµίσµατα EUR, USD, CHF και JPY, αναγράφονται, ανά
διάρκεια (περίοδο ή αριθµό ηµερών), τα αντίστοιχα επιτόκια, καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης (valeur)
κάθε επιτοκίου. Για δάνεια µεγαλύτερου ποσού από το δελτίο, καθώς και για δάνεια σε άλλα νοµίσµατα
από αυτά του ∆ελτίου το επιτόκιο συµφωνείται τηλεφωνικά µε το δοσοληψιών και συναλλαγών
«Dealing Room».
Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγµα δελτίου επιτοκίων που χρησιµοποιείται για τα δάνεια τακτής
λήξης.
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΤΑΚΤΗΣ

∆ΕΛΤΙΟ

ΛΗΞΗΣ

ΣΤΑ

ΚΥΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

(πηγή Τράπεζα Πειραίως Α.Ε.).

Στα δάνεια αυτά κλείνεται το επιτόκιο για τα διαστήµατα που αναφέρονται στον προηγούµενο πίνακα
και κάθε φορά στην ανανέωση του επιτοκίου, ο πιστούχος πληρώνει ένα ποσό για το γύρισµα
(Rollover) του δανείου.

Πίνακας 2.4. Τίτλος: ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΚΤΗΣ ΛΗΞΗΣ
Έξοδα διαπραγµάτευσης χρηµατοδότησης τακτής λήξης (Rollover)

Πάγιο ποσό σε Ευρώ



Για διάρκεια ενός µηνός

70,00



Για διάρκεια τριών µηνών

150,00



Για διάρκεια έξι µηνών

170,00

Υπάρχουν και άλλου είδους τιµολογήσεις, που λαµβάνονται µε ειδικές εγκρίσεις.
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Επίσης, όταν ο πελάτης πληρώνει τους τόκους, αν το δάνειο είναι σε ξένο νόµισµα, η τιµή πώλησης
είναι επαυξηµένη, οπότε η τράπεζα κερδίζει από την αγοραπωλησία του συναλλάγµατος.
Προσπαθώντας να αυξήσουν τα έσοδά τους οι Τράπεζες προβάλλοντας συγχρόνως ότι µειώνουν τα
έξοδα που χρεώνουν στους πελάτες, προσπαθούν να δίνουν κεφάλαια κίνησης σε συνάλλαγµα, που
έχουν φθηνότερο επιτόκιο και προσελκύουν τον πελάτη που δε συνειδητοποιεί τι θα συµβεί στο τέλος
της αποπληρωµής του δανείου , µε µία αύξηση του νοµίσµατος. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, κερδίζουν από
το περιθώριο που τοποθετούν πάνω στο επιτόκιο, από το γύρισµα «Rollover» του δανείου και από τη
µετατροπή σε ευρώ κατά την πληρωµή των τόκων και προσφέρουν πάγιες εντολές για πληρωµή
λογαριασµών δίχως προµήθεια, κινήσεις στο ταµείο δίχως προµήθεια κ.λ.π.

Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης επιθυµεί να προβεί σε µερική αποπληρωµή µιας τέτοιου έδους
χρηµατοδότησης,

επιβαρύνεται

µε

ποινή

πρόωρης

αποπληρωµής

που

είναι

1%

επί

του

προεξοφλούµενου ποσού για τις ηµέρες που υπολείπονται µέχρι την ανανέωση ή εξόφληση της
χρηµατοδότησης.

2.1.4. ΈΚ∆ΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Η ΚΑΙ Ξ.Ν. Η STAND BY LETTER OF
CREDITS
Οι Τράπεζες µπορούν να εγγυηθούν για µια επιχείρηση ή και υπέρ τρίτου, µέχρι του ποσού που
αναφέρεται επάνω στο σώµα της εγγυητικής επιστολής ή στο αντίστοιχο κλεδαριθµηµένο µήνυµα που
µεταδίδεται ηλεκτρονικα µέσω µιας µηχανής που ονοµάζεται «swift» που µπορεί να απευθύνεται σε
µία Τράπεζα ότι ο υπόχρεος θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στο
δικαιούχο.

Σε περίπτωση αθέτησης ή µη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη, η
Τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει εν όλω ή εν µέρει το ποσό στο οποίο καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή, µέσα σε τρεις ηµέρες από τη λήψη γραπτής ειδοποίησης περί του θέµατος.

Εκτός από τις Τράπεζες, εγγυητικές επιστολές µπορούν να εκδίδονται από:
 Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
 Το ΤΣΜΕ∆Ε µόνο για τα µέλη του , µηχανικούς εργολήπτες δηµοσίων έργων
 Τον ΕΟΜΜΕΧ µόνο για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις που είναι µέλη.
Οι

εγγυητικές

επιστολές

διευκολύνουν

πολύ τις

συναλλαγές

και

τα

κυριότερα

είδη που

χρησµιοποιούνται στην πράξη, είναι τα παρακάτω:

Συµµετοχής σε διαγωνισµό (Α κατηγορίας). Έχουν το λιγότερο κίνδυνο και χρησιµοποιούνται για να
συµµετάσχει µία επιχείρηση σε διαγωνισµούς στο δηµόσιο για κατάθεση προσφοράς π.χ. ιατρικών
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Μπορεί να έχουν λήξη ή να είναι αόριστης διάρκειας

(συνήθως προς το δηµόσιο).

Όταν κάποια επιχείρηση κερδίσει ένα διαγωνισµό, τότε υποχρεούται να εκδώσει εγγυητική καλής
εκτέλεσης (Β΄κατηγροίας) των όρων της συµβάσεως που υπογράφεται για την προµήθεια των ειδών ή
για την καλή εκτέλεση

ενός έργου. Οι εγγυητικές αυτής της κατηγορίας είναι ουσιαστικού

περιεχοµένου και ουσιαστικού κινδύνου. Μπορεί να έχουν λήξη ή να είναι αόριστης διάρκειας
(συνήθως προς το δηµόσιο).

Υπάρχουν και εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολής από ένα δηµόσιο έργο ή αντικατάστασης
κρατήσεων δεκάτων ή ακόµη καλής πληρωµής υποχρεώσεων (Γ΄κατηγορίας) που είναι ουσιαστικού
κινδύνου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται προς τον ΕΟΤ για
τη λήψη σήµατος λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή προς τη ∆ιεύθυνση Κρατικών Λαχείων για την
προµήθεια των λαχείων, αλλά οι πιο πολλές απευθύνονται σε οίκους του εξωτερικού για πληρωµή
υποχρεώσεων εισαγωγής εµπορευµάτων. Το 99% των εγγυητικών αυτών έχουν συγκεκριµένη λήξη.

Όταν µία επιχείρηση αιτείται την έκδοση εγγυητικής επιστολής, αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο που
ζητά δανειοδότηση.

Η διαφορά είναι στα καλύµµατα που ζητούνται, σταθµίζοντας τον πιστωτικό

κίνδυνο.

Η έκδοση Ε/Ε επάγεται προµήθεια. Οι προµήθειες αυτές χρεώνονται και εισπράττονται ανά αδιαίρετο
τρίµηνο και διαφέρουν ανάλογα µε την κατηγορία και τον κίνδυνο της Ε/Ε.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφεύγουν την έκδοση εγγυητικών επιστολών
αόριστης διάρκειας γιατί αν δεν επιστραφεί το σώµα της εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα προς
ακύρωση, η επιχείρηση συνεχίζει να πληρώνει τις προµήθειες και η Τράπεζα έχει δεσµευµένο µε αυτό
το ποσό το όριο της εταιρίας.

Στις Η.Π.Α., λόγω του νοµικού καθεστώτος δε δέχονται τις εγγυητικές επιστολές και αντί αυτών
ανοίγονται «Stand By Letter of Credits» , που είναι Ενέγγυες Πιστώσεις σε Αναµονή για κάθε ζήτηση
αλλά ουσιαστικά χρησιµοποιούνται σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξ ιδίων να πληρώσει την
υποχρέωσή του στον οίκο του εξωτερικού και αναλαµβάνει η τράπεζα δεσµεύοντας το πιστωτικό του
όριο να πληρώσει στην Τράπεζα του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει τον Οίκο του Προµηθευτή, για
λογαριασµό ταυ πιστούχου της, δηλαδή οι «Stand By Letter of Credits» επέχουν θέση εγγυητικής
επιστολής και δεν επιβαρύνονται µε το χαρτόσηµο του Ελληνικού ∆ηµοσίου όπως οι κανονικές
Ενέγγυες Πιστώσεις.

Οι προµήθειες που εισπράττονται, λογίζονται συνήθως ανά αδιαίρετο τρίµηνο και προκαταβάλλονται.
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει µε σηµερινά δεδοµένα το ύψος αυτώντνω προµηθειών.
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Πίνακας 2.4. Τίτλος : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

%

ΕΥΡΩ
ΕΛΑ-ΧΙΣΤΗ

Εγγυητικές επιστολές σε ΕΥΡΩ


Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµούς

0,50%

30,00



Καλής Εκτέλεσης Συµβάσεων

0,75%

40,00



Λήψης Προκαταβολής - Πληρωµής Υποχρεώσεων, ∆ασµών,

1,25%

40,00



Αντικατάστασης ∆εκάτων



Προς ΕΟΤ για Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Τουρισµού

0,40%

30,00



Εισαγωγής - Επανεξαγωγής (προς Υ∆Ε∆ - ΤΕΛΩΝ)

25,00

Τροποποίηση ή Παράταση

0,75%
ΠΑ-ΓΙΟ

Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµούς

0,50%

35,00



Καλής Εκτέλεσης Συµβάσεων

0,75%

45,00




Λήψης Προκαταβολής - Πληρωµής Υποχρεώσεων
Τροποποίηση ή Παράταση

1,25%
ΠΑ-ΓΙΟ

45,00

0,10

6,00

Εγγυητικές επιστολές σε Ξ.Ν.


Αγορά/Πώληση συναλλάγµατος (επιπλέον των

ΑΝΩ-Τ

30,00

30,00

30,

άλλων προµηθειών, όπου απαιτείται)
Κατάπτωση Ε/Ε

ΠΑ-ΓΙΟ

29,00

∆ιαβίβαση Ε/Ε Τράπεζας Εξωτερικού σε δικαιούχο

ΠΑ-ΓΙΟ

59,00

χωρίς ευθύνη της Τράπεζας.

2.1.5. ΆΝΟΙΓΜΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Για την εξασφάλιση Ενεγγύων Πιστώσεων µέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού στην πράξη
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Συντάσσεται Πρόταση Συνεργασίας για την κάλυψη των εκδιδοµένων Ενεγγύων Πιστώσεων, στην
οποία απαραίτητα καθορίζεται και το επιτόκιο µε το οποίο θα εκτοκίζεται η χρηµατοδότηση για την
πληρωµή της Ενέγγυας Πίστωσης.

2. Μετά την έγκριση της Πρότασης Συνεργασίας, καταρτίζεται σύµβαση ανοικτού αλληλόχρεου
λογαριασµού το ποσό της οποίας θα καλύπτει το όριο των προς έκδοση Ενεγγύων Πιστώσεων
καθώς και τα λοιπά όρια αν υπάρχουν (Κεφάλαιο Κίνησης Ευρώ ή Ξ.Ν., Ε/Ε κλπ).

Στη σύµβαση του α.α.λ. αναγράφεται το συµφωνηθέν στην εγκεκριµένη Πρόταση Συνεργασίας
επιτόκιο καθώς και το ποσοστό του περιθωρίου εφόσον έχει ορισθεί. Η αναγραφή του επιτοκίου
είναι απαραίτητο στοιχείο για τον εκτοκισµό της χορήγησης που θα γίνει στην περίπτωση
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πληρωµής της Ενέγγυας Πίστωσης από την Τράπεζα ή την χρέωση των εξόδων και του
υπερβάλλοντος τέλους.

3. Συγχρόνως λαµβάνεται, επιστολή από τον πελάτη, η οποία αναφέρει ότι θα γίνει χρήση της
σύµβασης α.α.λ. σύµφωνα µε το όριο Ενεγγύων Πιστώσεων που αναφέρεται στην εγκεκριµένη
«Πρόταση Συνεργασίας».

4. Οι τυχόν εξασφαλίσεις και τα καλύµµατα θα συνδέονται µε τη σύµβαση α.α.λ., η οποία συνδέεται
µε τις εκδιδόµενες Ενέγγυες Πιστώσεις.

5. Κατά την έκδοση της Ενέγγυας Πίστωσης θα γίνεται η σύνδεσή της µε την σύµβαση του α.α.λ.
συµπληρώνοντας στην ειδική σύµβαση ανοίγµατος Ενέγγυου Πιστώσεως, το κείµενο: « Σε κάθε
περίπτωση , η Τράπεζα δικαιούται να χρεώνει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον πελάτη από
την παρούσα αιτία στον αλληλόχρεο λογαριασµό που τηρείται σύµφωνα µε την υπ. αριθµ………..
σύµβαση χορήγησης πίστωσης µε Α.Α.Λ».

Κατά την έκδοση Ενέγγυας Πίστωσης πρέπει να ελέγχεται ότι το ποσό της σύµβασης του ανοικτού
αλληλόχρεου λογαριασµού καλύπτει το σύνολο των Ενεγγύων Πιστώσεων (παλαιών και νέων).

6. Στην περίπτωση που πληρώνεται Ενέγγυα Πίστωση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α. Καταρτίζεται θέση πελάτη «Position» γιατί θεωρείται ως χρηµατοδότηση

β. Γίνεται εγγραφή στον ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασµό, ή αν ο πελάτης έχει διαθέσιµα στον
λογαριασµό όψεως του πελάτη , εισπράττεται το τίµηµα της πληρωµής πίστωσης πλέον των εξόδων
από το λογαριασµό αυτό.
Οι κυριότεροι διαχωρισµοί των Ενέγγυων Πιστώσεων είναι οι παρακάτω:

Α) Ανέκκλητη Ενέγγυα Πίστωση –“Irrevocable Letter of Credit”
Μορφή χρηµατοδότησης του εξωτερικού εµπορίου, µε την οποία η τράπεζα αναλαµβάνει την
υποχρέωση απέναντι στον πελάτη της, που αγοράζει κάποιο εµπόρευµα, να ανοίξει πίστωση υπέρ του
πωλητή του εµπορεύµατος και αν καταβάλει την αξία του, όταν αυτός µέσω Τραπέζης παρουσιάσει τα
Φορτωτικά έγγραφα που απαιτούνται (π.χ. τιµολόγια, φορτωτικές, πιστοποιητικά, λίστες µε τα
προϊόντα κ.λ.π.) και αποδεικνύεται από αυτά ότι έγινε φόρτωση του συγκεκριµένου εµπορεύµατος.
Υπάρχουν Ενέγγυες Πιστώσεις όψεως, που πληρώνονται απευθείας µε το που θα παραδώσει η τράπεζα
τη φορτωτική στον αγοραστή για να παραλάβει το εµπόρευµα «Cash against documents» και
εισπράττει από αυτόν το τίµηµα του τιµολογίου και τα έξοδα που αντιστοιχούν.
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Υπάρχουν και Προθεσµιακές Ενέγγυες Πιστώσεις που κάποιος πληρώνει µε συναλλαγµατικές ΄που
αποδέχεται τµηµατικά το διακανονισµό της οφειλής του, µετά την παρέλευση κάποιου χρονικού
διαστήµατος από την έκδοση του οριστικού τιµολογίου ή την ηµεροµηνία φόρτωσης, ανάλογα µε το τι
ορίζεται στην πίστωση.

Β) Πίστωση Ανέκκλητη και Βεβαιωµένη–“Irrevocable and Confirmed Letter of Credit”
Πέραν των ανωτέρω, η τράπεζα κατά την ειδοποίηση του δικαιούχου, τον βεβαιώνει και για την
υποχρέωση της πληρωµής του.

Συνήθως ζητείται επιβεβαιωµένη Ενέγγυος Πίστωση όταν η

συνεργασία των πελατών είναι καινούργια ή η Τράπεζα που ανοίγει την Πίστωση δεν είναι ονοµαστή
και γνωστή, οπότε ζητούν επιβεβαίωση της Πίστωσης για να είναι και οι Τράπεζες σίγουρες ότι θα
πληρωθεί το χρηµατικό αντίτιµο.

Γ) Πίστωση Ανέκκλητη και Μεταβιβάσιµη–“Irrevocable and Transferable Letter of Credit”
Ό,τι ισχύει στην Α) περίπτωση και επιπλέον η Πίστωση αυτή µπορεί να µεταβιβάζεται σε άλλους
δικαιούχους και προµηθευτές από άλλες χώρες. Χρησιµοποιείται για τριγωνικές συνήθως συναλλαγές.
Μπορεί ο ένας οίκος να µεταφέρει την πίστωση σε άλλον, σε άλλη ΄χώρα και να πληρώνονται
εµπορεύµατα που ενώ φαίνονται ότι αγοράζονται από την Ιταλία, να προέρχονται από την Κίνα.

∆) Πίστωση σε Αναµονή διαθέσιµη σε κάθε ζήτηση – “Stand by Letter of Credit”
Επέχει θέση Εγγυητικής Επιστολής και χρησιµοποιείται για τις Η.Π.Α.

Γενικά, στις ευρωπαϊκές χώρες χρησιµοποιούνται Εγγυητικές επιστολές και σε χώρες όπως Κίνα, Ινδία,
FYROM κ.α. χρησιµοποιούνται οι ενέγγυες Πιστώσεις. Στις Η.Π.Α. οι πιστώσεις που είναι διαθέσιµες σε
κάθε ζήτηση «Stand by Letter of Credits».
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Τα τιµολόγια που ισχύουν για τις Ενέγγυες Πιστώσεις είναι συνήθως τα παρακάτω:

Πίνακας 2.5. Τίτλος : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΑΦΟΡΟΥΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ)

Ενέγγυες πιστώσεις προς το εξωτερικό
αφορούν εισαγωγές αγαθών

Ποσοστό ή
πάγιο

Ελάχιστο



Άνοιγµα

0,20%

35,00



Επιβεβαίωση (ανά αδιαίρετο τρίµηνο)

0,20%

25,00



Τροποποίηση / Παράταση λήξης

ΠΑΓΙΟ



Εγγύηση (ανά αδιαίρετο τρίµηνο)

1,00%



Ακύρωση

ΠΑΓΙΟ



Εκτέλεση Πίστωσης / Προεµβάσµατος

0,60%

45,00



Εξόφληση Προθ. Πίστωσης
Discrepancy Fees (αν κάτι διαφέρει
στα φορτωτικά έγγραφα)

0,30%

25,00

ΠΑΓΙΟ

20,00



Μέγιστο

28,00
32,00
29,00

Πρόσθετες προµήθειες


Transito/Μεταφόρτωση

ΠΑΓΙΟ



Αποταµίευση (εφόσον βαρύνει τον εισαγωγέα) ανά τρίµηνο

0,30%

44,00

35,00



Έξοδα Τραπεζών εξωτερικού τα οποία αφορούν µηνύµατα
πληρωµών µε ελλειπή στοιχεία ή NON STP

ΠΑΓΙΟ

10,00

0,10%

6,00

Πώληση/αγορά συναλλάγµατος (επιπλέον των
άλλων προµηθειών όπου απαιτείται)

30,00

Πίνακας 2.6. Τίτλος : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΑΦΟΡΟΥΝ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ)

Ενέγγυες πιστώσεις από το εξωτερικό – αφορούν σε Εξαγωγές αγαθών

Ποσοστό ή πάγιο

 Ανακοίνωση

0,10%

 Εκτέλεση

0,40%

Ελάχιστο
23,00
35,00
35,00

 Επιβεβαίωση (ανά τρίµηνο)

0,20%

(2)

 Ακύρωση

ΠΑΓΙΟ

29,00

 α. Μεταφορά για εκτέλεση σε άλλη Τράπεζα

ΠΑΓΙΟ

29,00

 β. Μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο

(1)

ΠΑΓΙΟ

59,00

 Τροποποίηση

ΠΑΓΙΟ

21,00

 Παράταση

ΠΑΓΙΟ

21,00

Η Ανέκκλητη Ενέγγυος Πίστωση (Irrevocable Letter of Credit) επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο υπέρ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου (1% επί του ποσού), το οποίο πληρώνεται εντός 5 ηµερών στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
και επιβαρύνει στο κόστος της.
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2.1.6. ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Όταν οι χρηµατοδοτήσεις των Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι µεσοµακροπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες,
συµφωνείται η αποπληρωµή των δανείων να γίνεται µε δόσεις. Στη συνέχεια παραθέτουµε κάποιους
διευκρινιστικους όρους:

Χρεολυτική
δόση

Τοκοχρεολυτική
δόση

Είναι η δόση που περιέχει µόνο κεφάλαιο

Είναι η δόση που περιέχει τόκο και κεφάλαιο

Περίοδος
Χάριτος

Είναι η περίοδος κατά την οποία
καταβάλλονται µόνο οι τόκοι

Στην πρώτη περίπτωση του τοκοχρεολυτικού δανείου, συµφωνείται το ποσό της δόσης να
περιλαµβάνει τµήµα του κεφαλαίου.
Συνήθως οι εκταµιεύσεις αυτού του είδους των δανείων γίνονται σταδιακά και ανάλογα µε την πρόοδο
της επένδυσης.
Το δάνειο εξυπηρετείται µε τοκοχρεολυτικές δόσεις, δηλαδή µε καταβολή τόκων και µέρους του
κεφαλαίου του δανείου που λαµβάνει η επιχείρηση.
Ο τόκος υπολογίζεται βάσει του συµφωνηθέντος επιτοκίου δανεισµού.
Οι δόσεις των τοκοχρεολυσίων είναι σταθερές. Οι τόκοι, µε την πάροδο του χρόνου µειώνονται ενώ
αντίθετη φορά έχει το χρεολύσιο, το οποίο αυξάνεται.

Στα χρεολυτικά δάνεια, η πιστούχος επιχείρηση, αποπληρώνει το κεφάλαιο που δανείζεται σε ισόποσες
χρεολυτικές δόσεις. Για παράδειγµα αν δανείζεται 3.000.000 ευρώ για µία επένδυση και έχει
συµφωνηθεί να εξοφληθεί το δάνειο αυτό σε 5 έτη, σε ισόποσες µηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, η κάθε
δόση από τις 60, θα ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ. Η πληρωµή της πρώτης θα µειώνει το
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κεφάλαιο κατά 50.000 κάθε φορά, οπότε στον επόµενο µήνα ο εκτοκισµός θα γίνεται για µικρότερο ,
κεφάλαιο κατά 50.000 ευρώ.
Πολλές επιχειρήσεις προτιµούν αυτόν τον τρόπο αποπληρωµής του δανείου τους.

Επιλέγουν και

εφαρµόζουν τρόπο εκτοκισµού όµοιο µε αυτόν που προαναφέρθηκε µε τα δάνεια τακτής λήξης και
συµφωνούν µε χαµηλό επιτόκιο την ανανέωση του δανείου.

Πίνακας 2.7. Τίτλος: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ, ΠΕΡΑΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΚΤΗΣ ΛΗΞΗΣ
Επιτόκια Επιχειρήσεων

Είδος

Επιτόκιο

Ηµεροµηνία Ισχύος

Βασικό Επιτόκιο Βραχυπροθέσµων Χορηγήσεων /Β.Ε.Χ.

7,65%

07.08.2006

Προνοµιακό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσµων Χορηγήσεων /Π.Ε.Χ.

6,65%

07.08.2006

Βασικό Επιτόκιο Μεσοµακροπρόθεσµων Χορηγήσεων /Β.Ε.Μ.Χ.

7,15%

07.08.2006

Επιτόκιο Επαγγελµατικής /Επιχειρηµατικής Στέγης/Β.Ε.Ε.Σ.

7,15%

07.08.2006

•

Στο Βασικό και Προνοµιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσµων Χορηγήσεων εφαρµόζεται ελάχιστο θετικό περιθώριο 0 &
µέγιστο 5 µονάδων στις χρηµατοδοτήσεις σε Α.Α.Λ. ή/και στις χρηµατοδοτήσεις Τακτής Λήξης ΕΥΡΩ & ΞΝ

•

Τα παραπάνω επιτόκια χορηγήσεων επιβαρύνονται µε εισφορά του Ν.128/75

Επιτόκιο Βιοτεχνικών δανείων της ΑΝΕ 197/78
Επιτόκιο ΕΓΕ∆ 12µηνης ∆ιάρκειας
Προµήθεια υπέρ ελληνικού ∆ηµοσίου (στις
Προµήθεια
της τελευταίας έκδοσης πριν την
περιπτώσεις που έχει παρασχεθεί η
Τραπέζης
περίοδο εκτοκισµού
εγγύηση του ελληνικού ∆ηµοσίου)
3,39%
1%
1%

Ηµεροµηνία
Ισχύος
1.10.2006

Το τιµολόγιο εργασιών και τα επιτόκια στις µεγάλες επιχειρήσεις είναι διαπραγµατεύσιµα.
Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, τα δικαιολογητικά που ζητούνται για τη σύνταξη πιστοδοτικού ορίου είναι
αυτά που ζητούν οι Τράπεζες από όσους τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας.
Επιχείρηση

ζητά

χρηµατοδότηση

για

κάποιο

επενδυτικό

της

Σε περιπτώσεις που η

σχέδιο,

ζητούνται

επιπλέον

Προϋπολογισµοί Έργων, Χρονοδιαγράµµατα, Επιχειρηµατικό Πλάνο κ.λ.π.
•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
1. Απόφαση Υπαγωγής από την αρµόδια αρχή διαχείρισης του προγράµµατος.
2. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
3. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
4. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).
5. Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
6. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες .
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7. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και έντυπα
Ε9).
8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
9. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
Σε περίπτωση που η τήρηση των λογιστικών βιβλών διαφέρει, ζητούνται τα παρακάτω:
∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄ κατηγορίας:
1. Απόφαση Υπαγωγής από την αρµόδια αρχή διαχείρισης του προγράµµατος.
2. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
3. Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους τους εταίρους (ατοµικών)
την τελευταία οικονοµική χρήση.
4. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και έντυπα Ε9).
5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
6. Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του τρέχοντος έτους, πλέον συγκεντρωτική προηγούµενου έτους.
7. Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
8. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
9. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες .

2.1.7. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αναφορικά µε τα

φιλικά προς το περιβάλλον «πράσινα» χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για την

προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστηµάτων, οι εταιρίες Leasing προσφέρουν
για µεγάλες επιχειρήσεις τις παρακάτω χρηµατοδοτήσεις επενδύσεων:

Α. Συστήµατα Ισχύος µεταξύ 150kwh και 2.000kwh
•

Ποσοστό χρηµατοδότησης: 100% της επένδυσης εξοπλισµού µέσω leasing

•

Επιτόκιο: Euribor πλέον περιθωρίου 2,5%

•

∆ιάρκεια: 3-5 έτη

•

Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση σύµβασης αγοραπωλησίας ρεύµατος µε ∆ΕΗ-∆ΕΣΜΗΕ

•

Λοιπές εξασφαλίσεις: Εξεταζόµενες ανά περίπτωση

•

Ασφαλιστική Κάλυψη: Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισµού µε δαπάνες της µισθώτριας

•

Προµήθεια διαχείρισης «Management Fee»: 0,2% πλέον ΦΠΑ

Β. Συστήµατα Ισχύος 2.000kwh και άνω
•

Ποσοστό χρηµατοδότησης: 100% της επένδυσης εξοπλισµού µέσω leasing

•

Επιτόκιο: Euribor πλέον περιθωρίου 2%

•

∆ιάρκεια: 3-5 έτη
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•

Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση σύµβασης αγοραπωλησίας ρεύµατος µε ∆ΕΗ-∆ΕΣΜΗΕ

•

Λοιπές εξασφαλίσεις: Εξεταζόµενες ανά περίπτωση

•

Ασφαλιστική Κάλυψη: Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισµού µε δαπάνες της µισθώτριας

•

Προµήθεια διαχείρισης «Management Fee»: 0,1% πλέον ΦΠΑ

Σηµειώνεται ότι: Η προτεινόµενη διάρκεια 5 ετών προκύπτει από τον αναπτυξιακό νόµο.
Οι προς έγκριση χρηµατοδοτήσεις µέσω Leasing θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το
θεσµικό πλαίσιο (άδειες εγκατάστασης, παραγωγής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ.) λειτουργίας
των φωτοβολταϊκών µονάδων.

Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 36

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές

Φεβρουάριος 2007

2.2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Μ.Ε.)
Η χρηµατοδότηση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων έχει αναδειχθεί σήµερα σε βασική πτυχή της
στρατηγικής όλων των ελληνικών τραπεζών για την επέκταση των εργασιών τους στη λιανική
τραπεζική. Οι στόχοι των Τραπεζών στην κατεύθυνση αυτή είναι οι παρακάτω:

 ∆ιεύρυνση µεριδίου αγοράς των χρηµατοδοτήσεων στις ΜΜΕ.


Κατανόηση των ιδιαίτερων και έκτακτων αναγκών των επιχειρήσεων.



∆ηµιουργία ευέλικτων προϊόντων ειδικά σχεδιασµένων για την εξυπηρέτηση των αναγκών
τους.



Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, πέρα από την απλή πώληση των προϊόντων.



∆ηµιουργία ισχυρών & µακρόπνοων σχέσεων εµπιστοσύνης.

Η είσοδος κεφαλαίων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχει ως στόχο να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο
χρηµατοδότησης, µε το οποίο θα παρέχεται µια δεύτερη ευκαιρία σε όσες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες αντιµετωπίζουν προβλήµατα, αλλά έχουν εµφανείς προοπτικές βιωσιµότητας, να
µπορούν να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν.

Το νέο θεσµικό πλαίσιο χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων καθιστά το κράτος ως ενδιάµεσο εγγυητή
σε επενδυτικές εταιρίες, οι οποίες αναλαµβάνουν το ρίσκο να µετέχουν ως εταίροι – βάζοντας
κεφάλαια – σε µικρές επιχειρήσεις.

Οι Τράπεζες µε αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνουν τις χρηµατοδοτήσεις προς τις µικοµεσαίες
επιχειρήσεις που είναι νευραλγικός τοµέας της οικονοµίας της χώρας µας.

Στη συνέχεια

αναφέρονται κάποιο όροι που θα χρησιµεύσουν για την κατανόηση των εννοιών

παρακάτω:
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B.E.X.

Βασικό Επιτόκιο Βραχυπροθέσµων
Χορηγήσεων

Π.Ε.Χ.

Προνοµιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσµων
Χορηγήσεων

Β.Ε.Μ.Χ.

Βασικό Επιτόκιο Μεσοµακροπροθέσµων
Χορηγήσεων

Β.Ε.Σ.

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών
Επαγγελµατικής Στέγης

Ευρωπαϊκό ∆ιατραπεζικο Επιτόκιο δανεισµού. Το χρησιµοποιούν οι Τράπεζες για
να δανείζεται η µία κεφάλαια από την άλλη.

Εuribor

Eπιτόκιο που δηµοσιοποιείται (µέσω ηλεκτρονικής οθόνης του Πρακτορείου Reuters) την 11η
µεσηµβρινή ώρα Βρυξελλών δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου

.εκτοκισµού στην οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί.

2.2.1. Αναπτυξιακής µορφής χορηγήσεις
2.2.1.α. Κεφάλαιο Κίνησης
Σκοπός - Περιγραφή
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση Μ.Μ.Ε. των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εντάσσονται
•

στα Π.Ε.Π. του Γ΄ ΚΠΣ ή άλλα προγράµµατα που διαχειρίζεται η Τράπεζα,

•

σε άλλα προγράµµατα του Γ' ΚΠΣ και κοινοτικές πρωτοβουλίες,

•

στον αναπτυξιακό νόµο

µέσω σύµβασης Α.Α.Λ., για προεξόφληση της εγκεκριµένης επιχορήγησης µε βάση την απόφαση
υπαγωγής.
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Στην περίπτωση των ΠΕΠ, τα προϊόντα αυτά προσφέρονται συνήθως µόνο για
πελάτες των οποίων οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων διενεργήθηκαν από την
Τράπεζα που πρόκειται να χρηµατοδοτήσει την πιστούχο επιχείρηση.
Όταν πρόκειται για άλλα προγράµµατα του Γ' ΚΠΣ ή κοινοτικές πρωτοβουλίες,

o

θα πρέπει να επιτρέπεται η εκχώρηση της επιχορήγησης σε πιστωτικό ίδρυµα. Αυτό
αναγράφεται κατά περίπτωση στους οδηγούς εφαρµογής των προγραµµάτων, στις
αποφάσεις υπαγωγής ή σε άλλα κανονιστικά κείµενα, που θα πρέπει να προσκοµίζονται
από τον πελάτη. Τα κείµενα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στον συγκεκριµένο "κύκλο
προκύρηξης", στον οποίο εντάχθηκε το επενδυτικό σχέδιο (Τα περισσότερα από τα
προγράµµατα αυτά "ανοίγουν" και "κλείνουν" περισσότερες από µια φορές, αλλά υπάρχει
ενδεχόµενο να παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις σε επιµέρους όρους εφαρµογής τους).
Για τον αναπτυξιακό Νόµο, η εκχώρηση αυτή επιτρέπεται.
Ύψος ορίου
Συνήθως το ελάχιστο ποσό ανέρχεται σε € 10.000 και το µέγιστο µέχρι το 100% της επιχορήγησης.
∆ιάρκεια
Μέχρι την καταβολή της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης.
Εκταµίευση
Η εκταµίευση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης υπαγωγής και τους
κανονισµούς / οδηγίες του κάθε προγράµµατος. Η α' δόση είναι ίση µε την οριζόµενη ως πρώτη δόση
της επιχορήγησης και θα θα εκταµιεύεται µε την λήψη της απόφασης υπαγωγής και την υπογραφή της
σύµβασης του Α.Α.Λ. Οι λοιπές δόσεις ισούνται µε τις δόσεις της επιχορήγησης, όπως προβλέπονται
στις αποφάσεις υπαγωγής και τους κανονισµούς / οδηγίες του κάθε προγράµµατος. Η κάθε δόση πέραν της πρώτης εκταµιεύεται µετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του έργου που αντιστοιχεί στην
προηγούµενη δόση.
Εκτοκισµός
Μηνιαίος - τριµηνιαίος - εξαµηνιαίος.
Ανανέωση ορίου
Το όριο θα ανανεώνεται κάθε 12µηνο.
Αποπληρωµή
Σύµφωνα µε τις δόσεις που προβλέπει το κάθε πρόγραµµα από το προϊόν της επιχορήγησης. Μέχρι την
καταβολή των δόσεων ο πιστούχος πρέπει να καταβάλλει τους οφειλόµενους τόκους (αναλόγως του
εκτοκισµού).
Με

την

τελευταία

δόση

της

επιχορήγησης

γίνεται
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Επιτόκιο
1. Κυµαινόµενο (Bασικό Eπιτόκιο Xορηγήσεων ή ΒΕΧ):
o

ΒΕΧ συν περιθώριο από 0% έως 3%

o

ΒΕΧ µε περιθώριο από 0% έως µείον 1% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας
Κινδύνου Ι.
∆υνατότητα Χρήσης (υπό προϋποθέσεις ΚΑΙ ΜΟΝΟ για πελάτες µε
εξαιρετική πιστοληπτική ικανότητα ή/και ισχυρά καλύµµατα της κατωτέρω
τιµολόγησης:

2. Κυµαινόµενο (ΠEX) πλέον περιθωρίου 0% έως 2%.

3.

Euribor µηνιαίας, τριµηνιαίας, εξαµηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2% έως
4%.

Ο Πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε την Εισφορά του Ν. 128/75 (Σήµερα 0,6%).

Το επιτόκιο υπερηµερίας προσαυξάνεται κατά 2,5% πλέον του συµβατικού.

Το ΒΕΧ (Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσµων Χορηγήσεων) και το ΠΕΧ (Προνοµιακό Επιτόκιο
Χορηγήσεων) γνωστοποιούνται από την Τράπεζα και δηµοσιεύονται στον τύπο (σήµερα ΒΕΧ = 7,65%
& ΠΕΧ = 6,65%).

Το ΕυρωπαΊκό Επιτόκιο ∆ανεισµού «Euribor» αναπροσαρµόζεται κάθε µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο και
ισούται µε το Euribor µηνιαίας, τριµηνιαίας, εξαµηνιαίας διάρκειας που δηµοσιοποιείται 2 εργάσιµες
ηµέρες πριν τη γεννέθλια ηµέρα καταβολής δόσης. Το επιτόκιο αυτό δηµοσιοποιείται (µέσω
ηλεκτρονικής οθόνης του Πρακτορείου Reuters) την 11η µεσηµβρινή ώρα Βρυξελλών δύο εργάσιµες
ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισµού στην οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί.

Εξασφαλίσεις - Καλύµµατα
Σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνονται αθροιστικά:
•

Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης.

•

Εκχώρηση της επιχορήγησης.

Και εναλλακτικά:

1. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης και Α' σειράς προσηµείωση ακινήτου
(εναλλακτικά ως κατωτέρω):

Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 40

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές

Φεβρουάριος 2007

α. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό εξω-επιχειρηµατικό ακίνητο. Η προσηµείωση είναι ίση µε το
125% του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 80% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.

β. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό επιχειρηµατικό ακίνητο (ενδεικτικά: γραφεία, καταστήµατα,
εµπορικά κέντρα, τουριστικά καταλύµατα). Η προσηµείωση είναι ίση µε το 125% του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 60% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.

2. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων και ενεχυρίαση ρευστοποιήσιµων στοιχείων Κατηγορίας
Κινδύνου I δηλαδή:
•

Ενέχυρο επί κατάθεσης σε € ή Ξ.Ν. τηρουµένης αποκλειστικά στην Τράπεζα Πειραιώς.
Ποσοστό χρηµατοδότησης 100% στο ίδιο νόµισµα και 90% σε διαφορετικό νόµισµα.

•

Ενέχυρο επί µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ή / και οµολογιών
εσωτερικού του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς ή και / ενέχυρο επί τίτλων του ∆ηµοσίου
αγορασθέντων αποκλειστικά από καταστήµατα της Τράπεζάς µας. Ποσοστό χρηµατοδότησης
µέχρι 90%.

•

Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας Ελληνικής ή Ξένης Α' σειράς, µετά από έλεγχο αυθεντικότητας
της εγγύησης και εφόσον εντάσσεται στο πιστωτικό όριο που έχει καθορισθεί για τη
συγκεκριµένη Τράπεζα, από την αρµόδια ∆ιέυθυνση της κάθε τράπεζας. Ποσοστό
χρηµατοδότησης µέχρι 95%.

Παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης για επιχειρήσεις αυξηµένης αξιοπιστίας και φερεγγυότητας,
(κυρίως ως προς τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές), που
λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια, και για ύψος δανείου µέχρι το 30% του κύκλου εργασιών του
προηγούµενου έτους, χωρίς τις προαναφερόµενες εξασφαλίσεις - καλύµµατα παρά µόνο µε την
ύπαρξη ενός τουλάχιστον εγγυητή κατόχου ακίνητης περιουσίας ελεύθερης βαρών και αξίας
µεγαλύτερης από το ποσό του δανείου και εκχώρηση της επιχορήγησης.

Η αξία των ακινήτων θα πιστοποιείται µε βάση την δήλωση της προσωπικής περιουσιακής κατάστασης
που συµπληρώνουν οι φορείς και οι εγγυητές η οποία θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά µία φορά το
χρόνο.

Ετήσια ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
Ανάλογα µε το ποσό της χρηµατοδότησης.
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Τίτλος: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΟΡΙΟΥ

15.000-100.000

200 ευρώ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΟΡΙΟΥ

100.001-200.000

350 ευρώ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΟΡΙΟΥ

200.001 και άνω

500 ευρώ

Υπάρχει καλύτερη τιµολόγηση όταν τα προγράµµατα τα διαχειρίζεται η ίδια η Τράπεζα που θα
χρηµατοδοτήσει την επιχείρηση. Συνήθως η τιµολόγηση πηγαίνει στο Minimum των 200 ευρώ,
ετησίως. Η είσπραξη πραγµατοποιείται συνήθως µε την πρώτη εκταµίευση και στην συνέχεια µε κάθε
ανανέωση του ορίου.

Λοιπά έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 ανά έτος.
Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εκτίµησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής
προσηµείωσης και δικαστικού επιµελητή, ως τιµολόγιο της εκάστοτε Τράπεζας.

Ασφαλιστικές καλύψεις
Όταν προσηµειώνεται ακίνητο, εκτός οικοπέδου, είναι υποχρεωτική η ασφάλισή του για φωτιά &
σεισµό, για ασφαλιζόµενο κεφάλαιο ίσο µε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Τα ασφάλιστρα
επιβαρύνουν τον πελάτη. Η ασφάλιση γίνεται συνήθως σε εταιρία αποδοχής της εκάστοτε Τράπεζας,
µε αναγραφή της συγκεκριµένης Τράπεζας ως ενυπόθηκης δανείστριας και δικαιούχου του
ασφαλίσµατος.

Παροχές που προσφέρουν οι Τράπεζες
•

∆υνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας ή προσωπικής κάρτας των φορέων της επιχείρησης µε
δωρεάν συνδροµή τον πρώτο χρόνο (το εγκεκριµένο όριο της εταιρικής κάρτας θα εντάσσεται
στο συνολικό πιστοδοτικό όριο που θα εγκρίνεται για τον πελάτη).

•

Αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, κινητής τηλεφωνίας, κ.λ.π.) χωρίς
προµήθεια., µέσω παγίων εντολών.

•

Προνοµιακή τιµολόγηση αν η µισθοδοσία του προσωπικού της επιχείρησης πληρώνεται µέσω
λογαριασµών που θα ανοίξει το προσωπικό στην Τράπεζα.

•

∆ωρεάν συνδροµή για την ηλεκτρονική τραπεζική κ.α.

Μεγάλη προσοχή δίνεται στην "υλοποίηση του έργου". Αυτό εξαρτάται τόσο από τον πελάτη (να
ανταποκριθεί στις αποφάσεις υπαγωγής) όσο και από τον φορέα της πολιτείας που διαχειρίζεται το
έργο (να πραγµατοποιεί εγκαίρως τις πιστοποιήσεις και να καταβάλει τις δόσεις των δηµοσίων
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επιχορηγήσεων χωρίς περικοπές σε σχέση µε τις αρχικώς προβλεφθείσες).

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η επιχορήγηση που θα εισπράξει ο πελάτης είναι µικρότερη από την
αρχικώς εγκριθείσα και εκχωρηθείσα στην τράπεζα από την οποία έλαβε τη χρηµατοδότηση, τίθεται σε
κίνδυνο η λειτουργία της "εκχώρησης" ως καλύµµατος, µερικά ή ολικά. Αυτός ο παράγοντας πρέπει να
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στη διασφάλιση άλλων καλυµµάτων, πέραν της επιχορήγησης.

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
1. Απόφαση Υπαγωγής από την αρµόδια αρχή διαχείρισης του προγράµµατος.
2. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
3. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
4. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).
5. Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
6. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
7. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και έντυπα Ε9).
8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
9. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄ κατηγορίας:
1. Απόφαση Υπαγωγής από την αρµόδια αρχή διαχείρισης του προγράµµατος.
2. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
3. Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους τους εταίρους (ατοµικών)
την τελευταία οικονοµική χρήση.
4. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και έντυπα Ε9).
5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
6. Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του τρέχοντος έτους, πλέον συγκεντρωτική προηγούµενου έτους.
7. Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
8. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
9. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες

2.2.1.β. ∆άνειο Στέγης και Εξοπλισµού
Σκοπός - Περιγραφή
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία εντάσσονται:
•

Σε προγράµµατα που διαχειρίζεται η Τράπεζα που πρόκειται να χρηµατοδοτήσει την
επιχείρηση.
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είτε στο σύνολό τους, είτε µερικώς.

Συγκεκριµένα η κάθε Τράπεζα χορηγεί µε βάση την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης ή την σχετική
σύµβαση µεταξύ φορέα διαχείρισης και επενδυτή:
•

∆άνεια ανέγερσης, αποπεράτωσης και ανακαίνισης της επιχειρηµατικής στέγης (βελτιώσεις προσθήκες - επισκευές).

•

∆άνεια για αγορά καινούργιου εξοπλισµού.

•

∆άνεια για χρηµατοδότηση άϋλων παγίων (know how, µελέτη πιστοποίησης κατά ISO,
λογισµικό, έξοδα προβολής και προώθησης, κ.λ.π).

Ύψος δανείου
Ελάχιστο € 15,000 και σε κάθε περίπτωση όπως καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου, ή τη σχετική σύµβαση που υπογράφει ο πελάτης µε τον επίσηµο φορέα
διαχείρισης.
Σε περίπτωση που το αίτηµα χρηµατοδότησης αφορά ενιαία και ολοκληρωµένη επένδυση, που όµως
δεν επιχορηγείται το σύνολο των επιµέρους δαπανών της, το δάνειο µπορεί να καλύψει το σύνολο του
επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των "µη επιχορηγούµενων" δαπανών δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνόλου του προϋπολογισµού του έργου.

Αποπληρωµή
Με µηνιαίες ή 3µηνιαίες ή 6µηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Περίοδος χάριτος
Μέχρι και 2 χρόνια.

∆ιάρκεια δανείου
α) Για χρηµατοδότηση εξοπλισµού, άϋλων παγίων: συνήθως 10 χρόνια.
β) Για χρηµατοδότηση αγοράς, ανέγερσης, αποπεράτωσης, ανακαίνισης της επιχειρηµατικής
στέγης.µέχρι
25 χρόνια, αν η προσφερόµενη εξασφάλιση είναι αστικό ακίνητο (γραφεία, καταστήµατα, εµπορικά
κέντρα, τουριστικά καταλύµατα κ.λ.π.).
και µέχρι 10 χρόνια, αν η προσφερόµενη εξασφάλιση είναι ακίνητο βιοτεχνικού - αποθηκευτικού
χαρακτήρα.
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Η διάρκεια του δανείου για χρηµατοδότηση ακινήτου επιχειρηµατικής στέγης καθορίζεται ανάλογα
µε το χαρακτήρα της προσφερόµενης εξασφάλισης (του προσηµειούµενου ακινήτου) και
όχι µε το χαρακτήρα του χρηµατοδοτούµενου ακινήτου. ∆ηλαδή, η διάρκεια µπορεί να φθάσει
τα 25 χρόνια, όταν το προσηµειούµενο ακίνητο εκτιµάται ως εύκολα εµπορεύσιµο και το
διασφαλιστικό περιθώριο κρίνεται επαρκές για την αποπληρωµή της απαίτησης της εκάστοτε Τράπεζας.
Η Εµπορική και η Εθνική Τράπεζα θεωρούν ότι η περίοδος αυτή µπορεί να φθάσει και τα 30 έτη.
Αναλυτικότερα:
Πίνακας 2.9.

Τίτλος: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΕΙ∆ΟΣ - -ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

∆ιάρκεια δανείου
Μέχρι 10 χρόνια
Μέχρι 25 χρόνια

Χρηµατοδοτούµενο
Ακίνητο
Επιχειρηµατική στέγη γενικώς
Επιχειρηµατική στέγη γενικώς

Προσηµειούµενο
Ακίνητο
Βιοτεχνικός – αποθηκευτικός χώρος
Αστικό ακίνητο (γραφεία,
καταστήµατα, εµπορικό κέντρο,
τουριστικά καταλύµατα κ.λ.π.)

Επιτόκιο
1) Σταθερό τον πρώτο χρόνο 5,75%
Μετά τον πρώτο χρόνο κυµαινόµενο:
•

Βασικό Επιτόκιο Μεσοµακροπρόθεσµων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) πλέον περιθωρίου 0% έως 2%.

•

ΒΕΜΧ µείον περιθωρίου 0,5% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας Κινδύνου I.

Παρέχεται δυνατότητα χρήσης (υπό προϋποθέσεις και µόνο για πιστούχους µε εξαιρετική
πιστοληπτική ικανότητα ή/και ισχυρά καλύµµατα και για ∆άνειο > € 100.000) της παρακάτω
τιµολόγησης:

2) Euribor µηνιαίας ή τριµηνιαίας ή εξαµηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2% έως 3,5%
Η αποπληρωµή θα γίνεται µε µηνιαίες ή τριµηνιαίες ή εξαµηνιαίες, τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές
δόσεις.
Ο πελάτης επιβαρύνεται και µε την Εισφορά του Ν.128/75 (σήµερα 0,6%).
Επιτόκιο υπερηµερίας 2,5% πλέον του συµβατικού (Σήµερα ΒΕΜΧ = 7,15%).

Επιτόκιο Euribor εννοείται το ∆ιατραπεζικό επιτόκιο Euribor 360 ηµερών, µηνιαίας, τριµηνιαίας ή
εξαµηνιαίας διάρκειας, που δηµοσιοποιείται 2 εργάσιµες ηµέρες πριν τη γεννέθλια ηµέρα καταβολής
δόσης. Το επιτόκιο αυτό δηµοσιοποιείται (µέσω ηλεκτρονικής οθόνης της εταιρείας Tellerate) την 11η
µεσηµβρινή ώρα Βρυξελλών δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισµού στην
οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί.
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Εξασφαλίσεις - καλύµµατα
1. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης και πρώτη προσηµείωση ακινήτου (εναλλακτικά
ως κατωτέρω):
α. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό εξω-επιχειρηµατικό ακίνητο. Η προσηµείωση είναι ίση µε το
125% του συνολικού δανεισµού.
Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός δανεισµός δεν θα υπερβαίνει το 80% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.

β. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό επιχειρηµατικό ακίνητο (ενδεικτικά: γραφεία, καταστήµατα,
εµπορικά κέντρα, τουριστικά καταλύµατα). Η προσηµείωση θα είναι ίση µε το 125% του συνολικού
δανεισµού.
Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός δανεισµός δεν υπερβαίνει το 60% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.
2. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων και ενεχυρίαση (νοµότυπο ενέχυρο µέσω σύµβασης που
υπογράφεται) ρευστοποιήσιµων στοιχείων Κατηγορίας Κινδύνου I, για το συνολικό δανεισµό ήτοι:
•

Ενέχυρο επί κατάθεσης σε € ή Ξ.Ν. τηρουµένης αποκλειστικά στην Τράπεζα Πειραιώς.
Ποσοστό χρηµατοδότησης 100% στο ίδιο νόµισµα και 90% σε διαφορετικό νόµισµα.

•

Ενέχυρο επί µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ή / και οµολογιών
εσωτερικού του της συγκεκριµένης Τράπεζας ή και / ενέχυρο επί τίτλων του ∆ηµοσίου
αγορασθέντων αποκλειστικά από καταστήµατα της συγκεκριµένης Τράπεζας που θα
πραγµατοποιήσει τη χρηµατοδότηση. Ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 90%.

•

Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας Ελληνικής ή Ξένης Α' σειράς, µετά από έλεγχο αυθεντικότητας
της εγγύησης και εφόσον εντάσσεται στο πιστωτικό όριο που έχει καθορισθεί για τη
συγκεκριµένη Τράπεζα, από την αρµόδια για αυτό το θέµα ∆ιεύθυνση της κάθε Τράπεζας.
Ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 95%.

Πρόωρη εξόφληση
Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή µερική εξόφληση χωρίς την παρακράτηση ποινής.

Εφάπαξ ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος.
Αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.10.
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Πίνακας 2.10. Τίτλος: ∆ΑΠΑΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Για ποσά
15.000- 35.000
35.001- 70.000
70.001 και άνω

€
€
€

=
=
=

Έξοδα
€ 250
€ 500
€ 1.000

Άλλα έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 εφάπαξ.
Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εκτίµησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής
προσηµείωσης και δικαστικού επιµελητή, ως τιµολόγιο της εκάστοτε Τράπεζας.

Ασφαλιστικές καλύψεις
Όταν προσηµειώνεται ακίνητο, εκτός οικοπέδου, είναι υποχρεωτική η ασφάλισή του για φωτιά &
σεισµό, για ασφαλιζόµενο κεφάλαιο ίσο µε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Τα ασφάλιστρα
επιβαρύνουν τον πελάτη. Η ασφάλιση γίνεται συνήθως σε εταιρία αποδοχής της εκάστοτε Τράπεζας,
µε αναγραφή της συγκεκριµένης Τράπεζας ως ενυπόθηκης δανείστριας και δικαιούχου του
ασφαλίσµατος.

Εκταµίευση
Σταδιακές εκταµιεύσεις σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών.
Η πιστούχος επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει προκαταβολικά µέχρι το 20% του δανείου
χωρίς πιστοποίηση του µηχανικού µε την προϋπόθεση βέβαια ότι υφίστανται οι εξασφαλίσεις και τα
καλύµµατα όπως αναλυτικότερα αναφέρονται παραπάνω.

Λοιπές πρόσθετες παροχές
•

∆υνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας ή προσωπικής κάρτας των φορέων της επιχείρησης µε
δωρεάν συνδροµή τον πρώτο χρόνο. (το εγκεκριµένο όριο της εταιρικής κάρτας θα εντάσσεται
στο συνολικό πιστοδοτικό όριο που θα εγκρίνεται για τον πελάτη).

•

Αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, κινητής τηλεφωνίας, κ.λ.π.) χωρίς
προµήθεια, µέσω παγιών εντολών.

•

Προνοµιακή τιµολόγηση αν η µισθοδοσία του προσωπικού της επιχείρησης πληρώνεται µέσω
λογαριασµών που θα ανοίξει το προσωπικό στην Τράπεζα.

•

∆ωρεάν συνδροµή για την ηλεκτρονική τραπεζική κ.α.

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
•

∆ικαιολογητικά ένταξης στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
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1. Απόφαση υπαγωγής από την αρµόδια αρχή διαχείρισης του προγράµµατος, ή σχετική
σύµβαση ή άλλη διοικητική πράξη που πιστοποιεί την ένταξη της επιχείρησης. Θα
πρέπει να αναφέρονται ρητά,


το εγκεκριµένο χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης (ίδια συµµετοχή,
δανεισµός, δηµόσια επιχορήγηση.



Οι αναλυτικές δαπάνες που επιχορηγούνται κλπ).



Οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης (σε πόσες
δόσεις, µε τι ποσοστά ολοκλήρωσης, τι ποσοστά από την ίδια συµµετοχή και
τον δανεισµό έχουν δαπανηθεί κ.α.).



Τρόπος καταβολής της ιδίας συµµετοχής.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει επαρκής αναφορά για τα παραπάνω
στοιχεία, θα πρέπει να ζητούνται από τον επενδυτή πρόσθετα επίσηµα
έγγραφα που να αναφέρονται στους όρους ένταξης της συγκεκριµένης
επένδυσης.

2. Αντίγραφο της αίτησης, ή της µελέτης που κατετέθη επί της βάση της οποίας έγινε η
συγκεκριµένη υπαγωγή.
3. Σε περίπτωση που η επένδυση καλύπτει και δαπάνες που δεν επιχορηγούνται από το
συγκεκριµένο πρόγραµµα


αναλυτικοί προϋπολογισµοί, προτιµολόγια - προσφορές και τρόπος
χρηµατοδότησης του µη επιχορηγούµενου τµήµατος της επένδυσης.



Υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται το κατά πόσο το µη επιχορηγούµενο
τµήµα της επένδυσης έχει ενταχθεί σε άλλο Πρόγραµµα, Αναπτυξιακό Νόµο,
Κοινοτική πρωτοβουλία και εν γένει σε καθεστώς εθνικών και ευρωπαϊκών
ενισχύσεων.

•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
1. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
2. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
3. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων λογαριασµών).
4. Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
5. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
6. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και έντυπα
Ε9).
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
8. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
9. Προτιµολόγιο - προσφορά - προϋπολογισµός κόστους (όταν απαιτείται).

•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄ κατηγορίας:
1. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
2. Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους τους εταίρους
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(ατοµικών) την τελευταία οικονοµική χρήση.
3. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και έντυπα
Ε9).
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
5. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
6. Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του τρέχοντος έτους, πλέον συγκεντρωτική προηγούµενου
έτους.
7. Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
8. Προτιµολόγιο - προσφορά - προϋπολογισµός κόστους (όταν απαιτείται).
9. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.

2.2.2. Χρηµατοδοτήσεις για τις άµεσες ανάγκες της επιχείρησης «επιχειρείν»
2.2.2.α. Επαγγελµατικό ∆άνειο Στέγης και εξοπλισµού

Σκοπός – Περιγραφή
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση επιχειρηµατικής στέγης και επενδυτικών δαπανών επιχειρήσεων. Η
χρηµατοδότηση έχει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα τη χορήγηση του δανείου µε πρόσθετες παροχές
(δάνειο µε bonus).

Συγκεκριµένα οι Τράπεζες χρηµατοδοτούν τις παρακάτω περιπτώσεις:
 ∆άνεια αγοράς έτοιµης ή υπό ανέγερση επιχειρηµατικής στέγης.
 ∆άνεια αποπεράτωσης επιχειρηµατικής στέγης.
 ∆άνεια για ανακαίνιση επιχειρηµατικής στέγης (βελτιώσεις – προσθήκες – επισκευές).
 ∆άνεια για αγορά εξοπλισµού (χρηµατοδότηση 100% των τιµολογίων).
 ∆άνεια για χρηµατοδότηση άϋλων παγίων (know how, µελέτη πιστοποίησης κατά

ISO,

λογισµικού κ.λ.π.). Χρηµατοδότηση στο 100% των τιµολογίων.

Ύψος δανείου
Ελάχιστο € 15.000.

Αποπληρωµή
Με µηνιαίες ή 3µηνιαίες ή 6µηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Περίοδος χάριτος
Μέχρι 2 χρόνια. Στην διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται µόνο οι οφειλόµενοι τόκοι.
Η περίοδος χάριτος παρέχεται κυρίως για περιπτώσεις ανέγερσης ή αποπεράτωσης ακινήτου.

∆ιάρκεια δανείου
α) Για χρηµατοδότηση εξοπλισµού, άϋλων παγίων: 10 χρόνια.
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β) Για χρηµατοδότηση αγοράς, ανέγερσης, αποπεράτωσης, ανακαίνισης της επιχειρηµατικής στέγης
25 χρόνια, αν η προσφερόµενη εξασφάλιση είναι αστικό ακίνητο (γραφεία, καταστήµατα, εµπορικά
κέντρα, τουριστικά καταλύµατα κ.λ.π.)
10 χρόνια, αν η προσφερόµενη εξασφάλιση είναι ακίνητο βιοτεχνικού - αποθηκευτικού χαρακτήρα.
∆ιευκρινίζεται ότι η διάρκεια του δανείου για χρηµατοδότηση ακινήτου επιχειρηµατικής στέγης
συναρτάται µε το χαρακτήρα της προσφερόµενης εξασφάλισης (του προσηµειούµενου ακινήτου) και
όχι µε το χαρακτήρα του χρηµατοδοτούµενου ακινήτου. ∆ηλαδή, η διάρκεια µπορεί να φθάσει τα 25
χρόνια, όταν το προσηµειούµενο ακίνητο εκτιµάται ως εύκολα εµπορεύσιµο και το διασφαλιστικό
περιθώριο κρίνεται επαρκές για την αποπληρωµή της απαίτησης της Τράπεζας.

Αναλυτικότερα:
Πίνακας 2.11. Τίτλος: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ-ΕΙ∆ΟΣ-ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
∆ιάρκεια

Χρηµατοδοτούµενο

Προσηµειούµενο

δανείου

Ακίνητο

Ακίνητο

Μέχρι 10

Επιχειρηµατική στέγη

Βιοτεχνικός –

χρόνια

γενικώς

αποθηκευτικός χώρος

Μέχρι 25

Επιχειρηµατική στέγη

Αστικό ακίνητο (γραφεία,

χρόνια

γενικώς

καταστήµατα, εµπορικό
κέντρο, τουριστικά
καταλύµατα κ.λ.π.)

Επιτόκιο
1) Σταθερό τον πρώτο χρόνο 5,75%
Μετά τον πρώτο χρόνο κυµαινόµενο:
•

ΒΕΜΧ συν περιθώριο 0% έως 2%.

•

ΒΕΜΧ µείον περιθωρίου 0,5% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας Κινδύνου I.

∆υνατότητα Χρήσης (υπό προϋποθέσεις ΚΑΙ ΜΟΝΟ για πελάτες µε εξαιρετική πιστοληπτική ικανότητα
ή/και ισχυρά καλύµµατα ΚΑΙ για ∆άνειο > € 100.000) της κατωτέρω τιµολόγησης:

2) Euribor µηνιαίας ή τριµηνιαίας ή εξαµηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2% έως 3,5%
Η αποπληρωµή θα γίνεται µε µηνιαίες ή τριµηνιαίες ή εξαµηνιαίες, τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές
δόσεις.
Ο πελάτης επιβαρύνεται και µε την Εισφορά του Ν.128/75.
Επιτόκιο υπερηµερίας 2,5% πλέον του συµβατικού (Σήµερα ΒΕΜΧ = 7,15%).
Επιτόκιο Euribor εννοείται το ∆ιατραπεζικό επιτόκιο Euribor 360 ηµερών, µηνιαίας, τριµηνιαίας ή
εξαµηνιαίας διάρκειας, που δηµοσιοποιείται 2 εργάσιµες ηµέρες πριν τη γεννέθλια ηµέρα καταβολής

Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 50

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές

Φεβρουάριος 2007

δόσης. Το επιτόκιο αυτό δηµοσιοποιείται (µέσω ηλεκτρονικής οθόνης της εταιρείας Tellerate) την 11η
µεσηµβρινή ώρα Βρυξελλών δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισµού στην
οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί.

Ποσοστό χρηµατοδότησης
Για την αγορά της επιχειρηµατικής στέγης µπορεί να φθάσει µέχρι το 80% της εκτιµώµενης αξίας.
Για την ανέγερση – αποπεράτωση – ανακαίνιση της επιχειρηµατικής στέγης το ποσοστό µπορεί να
φθάσει µέχρι το 100% του προϋπολογισµού του έργου (µέχρι του ποσού των € 60,000 θα γίνεται µε
εφάπαξ εκταµίευση ΧΩΡΙΣ πιστοποίηση µηχανικού).

Εξασφαλίσεις - καλύµµατα
1. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης και Α’ προσηµείωση ακινήτου (εναλλακτικά ως
κατωτέρω):

α. Προσηµείωση πρώτηςσειράς σε αστικό εξω-επιχειρηµατικό ακίνητο. Η προσηµείωση θα είναι ίση µε
το 125% του συνολικού δανεισµού (δάνειο και κεφάλαιο κίνησης µε επιπλέον παροχές «κεφάλαιο
κίνησης bonus»).
Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός δανεισµός (δάνειο και «κεφάλαιο κίνησης bonus») δεν θα
υπερβαίνει το 80% της εµπορικής αξίας του προσηµειουµένου ακινήτου.

β. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό επιχειρηµατικό ακίνητο (ενδεικτικά: γραφεία, καταστήµατα,
εµπορικά κέντρα, τουριστικά καταλύµατα). Η προσηµείωση θα είναι ίση µε το 125% του συνολικού
δανεισµού (δάνειο και κεφάλαιο κίνησης µε επιπλέον παροχές).
Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός δανεισµός (δάνειο και κεφάλαιο κίνησης µε επιπλέον παροχές) δεν
θα υπερβαίνει το 60% της εµπορικής αξίας του προσηµειουµένου ακινήτου.
2. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων και ενεχυρίαση ρευστοποιήσιµων στοιχείων Κατηγορίας
Κινδύνου I, για το συνολικό δανεισµό (δάνειο και κεφάλαιο κίνησης µε επιπλέον παροχές) ήτοι:
•

Ενέχυρο επί κατάθεσης σε € ή Ξ.Ν. τηρουµένης αποκλειστικά στην Τράπεζα που πρόκειται να
προβεί στη χρηµατοδότηση. Ποσοστό χρηµατοδότησης 100% στο ίδιο νόµισµα και 90% σε
διαφορετικό νόµισµα.

•

Ενέχυρο επί µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ή / και οµολογιών
εσωτερικού της Τράπεζας που προβαίνει στη χρηµατοδότηση ή και / ενέχυρο επί τίτλων του
∆ηµοσίου αγορασθέντων αποκλειστικά από καταστήµατα της ιδίας Τράπεζας. Ποσοστό
χρηµατοδότησης µέχρι 90%.

•

Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας Ελληνικής ή Ξένης Α’ σειράς, µετά από έλεγχο αυθεντικότητας
της εγγύησης και εφόσον εντάσσεται στο πιστωτικό όριο που έχει καθορισθεί για τη
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συγκεκριµένη Τράπεζα, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της κάθε Τράπεζας. Ποσοστό
χρηµατοδότησης µέχρι 95%.
Πρόωρη εξόφληση
Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή µερική εξόφληση χωρίς ποινή µετά την πάροδο τριών ετών.

Εφάπαξ ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
Η απεικόνιση γίνεται στον Πίνακα 2.12.

Πίνακας 2.12. Τίτλος: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Όριο € 15.000- 35.000

= €

250

€ 35.001- 70.000

= €

500

€ 70.001 και άνω

= € 1.000

Άλλα έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 εφάπαξ.
Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εκτίµησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής
προσηµείωσης και δικαστικού επιµελητή, ως τιµολόγιο της κάθε Τράπεζας.

Ασφαλιστικές καλύψεις
Υποχρεωτική ασφάλιση του προσηµειούµενου ακινήτου για φωτιά & σεισµό, για ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο ίσο µε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Τα ασφάλιστρα επιβαρύνουν τον πελάτη. Η
ασφάλιση θα γίνεται σε εταιρεία αποδοχής της Τράπεζας που προβαίνει στην πιστοδότηση, µε
αναγραφή της ως δικαιούχου του ασφαλίσµατος.

Εκταµίευση
Σταδιακές εκταµιεύσεις σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών.
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει προκαταβολικά µέχρι το 20% του δανείου χωρίς
πιστοποίηση του µηχανικού µε την προϋπόθεση βέβαια ότι υφίστανται οι εξασφαλίσεις και τα
καλύµµατα όπως αναλυτικότερα αναφέρονται παραπάνω.

Πρόσθετη παροχή bonus
•

Παροχή επιπλέον παροχών σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» και «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΟΙΧΤΟ» που θα δίνει τη δυνατότητα στην
επιχείρηση για χρηµατοδότηση µε κεφάλαιο κίνησης.

Συγκεκριµένα:
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το κεφάλαιο κίνησης θα µπορεί να εκταµιεύεται και άµεσα (ταυτόχρονα µε την εκταµίευση του
δανείου). Στην περίπτωση όµως χορήγησης δανείου για ανέγερση ή αποπεράτωση κτιρίου
τότε το “bonus” θα εκταµιεύεται µε την ολοκλήρωση του κτιρίου.

•

το ύψος του κεφαλαίου κίνησης δεν θα µπορεί να ξεπεράσει το 15% του δανείου.

•

Επιτόκιο Kεφαλαίου κίνησης "bonus": Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) συν περιθώριο 0%.

•

Σε περίπτωση έγκρισης του “bonus” θα πρέπει να συντάσσονται ταυτόχρονα οι συµβάσεις
Α.Α.Λ. και ∆ανείου και τα απαιτούµενα καλύµµατα και εξασφαλίσεις να ασφαλίζουν παράλληλα
και τις 2 συµβάσεις.

Λοιπές πρόσθετες παροχές
•

δυνατότητα έκδοσης εταιρικής ή προσωπικής κάρτας των φορέων µε δωρεάν συνδροµή τον
πρώτο χρόνο

•

αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥΑΘ κ.λ.π δίχως προµήθεια

•

δωρεάν συνδροµή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

•

προνοµιακή τιµολόγηση στην µισθοδοσία

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
1. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
2. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
3. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).
4. Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
5. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
6. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (πλέον
εντύπων Ε9).
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
8. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
9. Προτιµολόγιο - προσφορά - προϋπολογισµός κόστους (όταν απαιτείται).

•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄ κατηγορίας:
1. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
2. Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους τους εταίρους
(ατοµικών) την τελευταία οικονοµική χρήση.
3. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και
έντυπα Ε9).
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
5. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες (έντυπο Τράπεζας).
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συγκεντρωτική

προηγούµενου έτους.
7. Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
8. Προτιµολόγιο - προσφορά - προϋπολογισµός κόστους (όταν απαιτείται).
9. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
2.2.2.β. Ανοιχτό έναντι επιταγών (ή/και τιµολογίων)
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε κεφάλαιο κίνησης για την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους (εκτάκτων, εποχιακών και τακτικών).

Μέσω Ανοικτού Αλληλοχρέου Λογαριασµού (Α.Α.Λ.)

∆ιάρκεια
Μέχρι 12 µήνες. Καθορίζεται ανάλογα µε το παραγωγικό συναλλακτικό κύκλωµα της επιχείρησης.

Εκτοκισµός
Τριµηνιαίος. (Το ηµερολογιακό τρίµηνο 31/3, 30/6, 30/9, 31/12).

Λειτουργία Προϊόντος
Καταβολή τόκων κάθε τρίµηνο.
Το όριο θα ανακυκλώνεται µε την ωρίµανση των επιταγών / τιµολογίων.
Ελεύθερη επαναχρησιµοποίηση του κεφαλαίου.

Ανανέωση ορίου
Το όριο θα ανανεώνεται κάθε 12µηνο.

Ύψος ορίου
Ελάχιστο ποσό € 15.000. Το ύψος του ορίου θα συναρτάται από τον κύκλο εργασιών και το
συναλλακτικό κύκλωµα της κάθε επιχείρησης.

Επιτόκιο
1. Κυµαινόµενο (BEX):
•

ΒΕΧ συν περιθώριο από 0% έως 3%.

Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 54

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές

Φεβρουάριος 2007

∆υνατότητα Χρήσης (υπό προϋποθέσεις και µόνο για πελάτες µε εξαιρετική πιστοληπτική ικανότητα
και για Όριο > € 100.000) της κατωτέρω τιµολόγησης:
2. Κυµαινόµενο (ΠEX) πλέον περιθωρίου 0% - 2%

3. Euribor τριµηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2% - 4%.

Ο Πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε την Εισφορά του Ν. 128/75 (Σήµερα 0,6%).

Το επιτόκιο υπερηµερίας προσαυξάνεται κατά 2,5% πλέον του συµβατικού.

Το ΒΕΧ (Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσµων Χορηγήσεων) και το ΠΕΧ (Προνοµιακό Επιτόκιο
Χορηγήσεων) γνωστοποιούνται από την Τράπεζα και δηµοσιεύονται στον τύπο (σήµερα ΒΕΧ = 7,65%
& ΠΕΧ = 6,65%).

Επιτόκιο Euribor εννοείται το ∆ιατραπεζικό επιτόκιο Euribor 360 ηµερών, τριµηνιαίας διάρκειας, που
δηµοσιοποιείται 2 εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία που πρέπει να καταβληθεί η δόση. Το
επιτόκιο αυτό δηµοσιοποιείται (µέσω ηλεκτρονικής οθόνης της εταιρείας Tellerate) την 11η
µεσηµβρινή ώρα Βρυξελλών δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισµού στην
οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί.

Εξασφαλίσεις - Καλύµµατα
Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης και ενέχυρο επί επιταγών πελατείας ή ενέχυρο επί
συναλλαγµατικών ή εκχώρηση γεγενηµένων απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆. (εναλλακτικά ως
κατωτέρω):
α. Ενέχυρο επί επιταγών πελατείας ευρείας διασποράς και ελεγµένης φερεγγυότητας και
εµπορικότητας. Ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 80%. Η συγκέντρωση ανά εκδότη/αποδέκτη
επιτρέπεται να φτάνει συνολικά µέχρι το 20% του εκάστοτε εγκεκριµένου ορίου και µέχρι το ποσό των
ΕΥΡΩ 50.000.
Το ποσοστό της χρηµατοδότησης των επιταγών µπορεί να αλλάξει µε ειδική έγκριση.
β. Εκχώρηση γεγενηµένων απαιτήσεων απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆. Ποσοστό
χρηµατοδότησης µέχρι 80% Το ποσοστό της χρηµατοδότησης των τιµολογίων µπορεί να αλλάξει µε
ειδική έγκριση.
.
Ετήσια ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
Η απεικόνιση γίνεται στον Πίνακα 2.13.
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Πίνακας 2.13. Τίτλος:∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Όριο € 15.000 - 150.000 = €

150

€ 150.001 - 500.000 = €

350

€ 500.001 - 1 εκ.

=€

900

€ 1 εκ. και άνω

= € 1.700

Άλλα έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 ανά έτος.
Επιπλέον ο πελάτης επιβαρύνεται µε τα λοιπά έξοδα που προβλέπονται στο Τιµολόγιο της κάθε
Τράπεζας.

Παροχές
•

∆υνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας ή προσωπικής κάρτας των φορέων µε δωρεάν
συνδροµή τον πρώτο χρόνο. (το εγκεκριµένο όριο της εταιρικής κάρτας θα εντάσσεται στο
συνολικό πιστοδοτικό όριο που θα εγκρίνεται για τον πελάτη).

•

∆ωρεάν µηνιαία ενηµέρωση.

•

Αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥΑΘ κ.λ.π.) χωρίς προµήθεια.

•

Προνοµιακή τιµολόγηση στην µισθοδοσία.

•

∆ωρεάν συνδροµή για την ηλεκτρονική τραπεζική.

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
1. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
2. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
3. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).
4. Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
5. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
6. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και
έντυπα Ε9).
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
8. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.

•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄ κατηγορίας:
1. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
2. Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους τους εταίρους
(ατοµικών) την τελευταία οικονοµική χρήση.
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3. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (
&έντυπα Ε9).
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
5. Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του τρέχοντος έτους, πλέον συγκεντρωτική
προηγούµενου έτους.
6. Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
7. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών
2.2.2,γ.

"Fast Business

Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση µικρών επιχειρήσεων (Ατοµικές - Ο.Ε. - Ε.Ε.) για κεφάλαιο κίνησης για
την εξυπηρέτηση των αναγκών τους (εκτάκτων, εποχιακών και τακτικών) µε 24ωρη πρόσβαση στο
λογαριασµό τους µέσω της χρεωστικής κάρτας σε όλα τα Μηχανήµατα Αυτοµάτων Συναλλαγών (ATM)
µε σήµα VISA/ELECTRON VISA οποιασδήποτε άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Την ανωτέρω χρεωστική κάρτα ο πελάτης έχει την ευελιξία να τη χρησιµοποιεί και για αγορές, σε όλες
τις επιχειρήσεις όπου υπάρχει το σήµα VISA/ELECTRON VISA, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε
άµεση χρέωση του λογαριασµού του για κεφάλαιο κίνησης.

Μέσω overdraft (Ανοιχτό)
Στην περίπτωση αυτή, ανοίγεται ένας λογαριασµός όψεως, στο όνοµα της επιχείρησης, στον οποίο
τίθεται χρεωστικό επιτόκιο και τοποθετείται ένα όριο συγκεκριµένου ποσού, µέχρι το οποίο µπορεί η
επιχείρηση να πραγµατοποιεί αναλήψεις χρηµάτων, δίχως να υπάρχει µέσα στο λογαριασµό διαθέσιµο
ποσό.
Τα έντυπα που υπογράφει η επιχείρηση και η διαδικασία που ακολουθείται για την πιστοληπτική της
ικανότητα είναι αυτή που ακολουθείται όταν µια εταιρία διατηρεί ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό.
Μπορεί να λαµβάνει χρήµατα και εκτός των ωρών συναλλαγής του ταµείου, µε χρεωστική κάρτα, από
τα µηχανήµατα αυτόµατων συναλλαγών.
Για τις ηµέρες που χρησιµοποιεί η επιχείρηση κάποιο ποσό, πληρώνει τον αντίστοιχο τόκο στην
Τράπεζα. Ο λογαριασµός αυτός για να είναι ενεργός και να λειτουργεί, πρέπει να έχει προσκοµίσει ο
πελάτης ασφαλιστική ενηµερότητα.

Απευθύνεται
Σε Ατοµικές Επιχ/σεις και Ο.Ε. - Ε.Ε. µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως € 400.000 περίπου.

∆ιάρκεια
Αόριστη.
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Εκτοκισµός
Μηνιαίος.

Αποπληρωµή
•

•

A' τρόπος: Καταβολή µόνο τόκων
o

Το κεφάλαιο θα καταβάλλεται όποτε επιθυµεί ο πελάτης.

o

Ελεύθερη επαναχρησιµοποίηση του κεφαλαίου.

B' τρόπος: Revolving Κεφαλαίου & Τόκων
o

Ελάχιστη καταβολή 5% (περιλαµβάνονται τόκοι και κεφάλαιο) µηνιαίως επί του
εκάστοτε υπολοίπου.

o

Ελεύθερη επαναχρησιµοποίηση του κεφαλαίου.

Ανανέωση ορίου
Το όριο θα ανανεώνεται κάθε 12µηνο.

Ύψος ορίου
Από € 15.000 έως € 80.000. Το ύψος του ορίου θα συναρτάται από τον κύκλο εργασιών (έως το 20%
του ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας οικονοµικής περιόδου), το συνολικό δανεισµό και το
συναλλακτικό κύκλωµα της κάθε επιχείρησης.

Επιτόκιο
Κυµαινόµενο
•

Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων συν περιθώριο από 1% έως 3%.
(∆υνατότητα επιλογής περιθωρίου από το σύστηµα: 0% - 3%).
Ο Πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε την Εισφορά του Ν. 128/75 (Σήµερα 0,6%).
Το επιτόκιο υπερηµερίας προσαυξάνεται κατά 2,5% πλέον του συµβατικού.
Το ΒΕΧ (Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσµων Χορηγήσεων) γνωστοποιείται από την εκάστοτε
Τράπεζα και δηµοσιεύεται στον τύπο (σήµερα ΒΕΧ = 7,65%).

Για τον καθορισµό του ποσοστού περιθωρίου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του ορίου, η
πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και οι παράλληλες εργασίες (καταθέσεις, εισαγωγές κ.λ.π.) που
έχουµε µε τον πελάτη.
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Εξασφαλίσεις - Καλύµµατα
Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης µε ύπαρξη ενός τουλάχιστον εγγυητή κατόχου
ακίνητης περιουσίας ελεύθερης βαρών και αξίας µεγαλύτερης από το ποσό του δανείου.
Η αξία των ακινήτων θα πιστοποιείται µε βάση την δήλωση της προσωπικής περιουσιακής κατάστασης
η οποία θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο.

∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
€ 150 ετησίως.
Άλλα έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 ανά έτος.

Συνδροµή Κάρτας
∆ωρεάν.

Ηµερήσια όρια χρεωστικής κάρτας
•

Ανάληψη µετρητών στην Ελλάδα:
o

2.000 Ευρώ στα ΑΤΜ της ιδίας Τράπεζας

o

600 Ευρώ στα ΑΤΜ του δικτύου "∆ΙΑΣ"

•

Ανάληψη µετρητών στο εξωτερικό: 2.000 Ευρώ

•

Αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό: 2.000 Ευρώ

Μέσω της χρεωστικής κάρτας παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης και περισσοτέρων του ενός
λογαριασµών (καταθετικοί - όψεως κ.λπ.) του πελάτη. Τα όρια των αναλήψεων καθορίζονται κάθε
φορά µε αποφάσεις της ∆ιοίκησης της εκάστοτε Τράπεζας.

Παροχές
•

Έκδοση προσωπικής κάρτας των φορέων µε δωρεάν συνδροµή τον πρώτο χρόνο.

•

Αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥΑΘ, κινητών τηλεφώνων κ.λ.π.) χωρίς
προµήθεια.

•

Προνοµιακή τιµολόγηση στην µισθοδοσία.

•

∆ωρεάν συνδροµή για τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
1. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
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2. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
3. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).
4. Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
5. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες .
6. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και
έντυπα Ε9).

•

7.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).

8.

Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄ κατηγορίας:
1. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους

2.2.2.δ. Κεφάλαιο Κίνησης

Με εφάπαξ εκταµίευση

Σκοπός – Περιγραφή:
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης για την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους (εκτάκτων, εποχιακών και τακτικών).

∆ιάρκεια
Μέχρι 3 χρόνια.

Περίοδος χάριτος
Μέχρι 1 χρόνο. Κατά την περίοδο χάριτος θα καταβάλλονται µόνο οι τόκοι.

Ύψος ορίου
Ελάχιστο ποσό €15.000. Το ύψος του ορίου θα συναρτάται από τον κύκλο εργασιών και το
συναλλακτικό κύκλωµα της κάθε επιχείρησης.

Ανανέωση ορίου
Το όριο θα ανανεώνεται κάθε 12µηνο.

Αποπληρωµή
Με ισόποσες µηνιαίες ή 3µηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις. Στα χρεωλυτικά δάνεια οι
τόκοι θα χρεώνονται και θα καταβάλλονται κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο.
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Πρόωρη καταβολή
Επιτρέπεται χωρίς ποινή. Το ποσό της πρόωρης καταβολής δεν επαναχορηγείται.

Επιτόκιο

1) Κυµαινόµενο (Bασικό Eπιτόκιο Xορηγήσεων):
•

ΒΕΧ συν περιθώριο από 0% έως 3%.

•

ΒΕΧ µε περιθώριο από 0% έως µείον 1% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας Κινδύνου Ι.

∆υνατότητα Χρήσης (υπό προϋποθέσεις και µόνο για πελάτες µε εξαιρετική πιστοληπτική ικανότητα
ή/και ισχυρά καλύµµατα ΚΑΙ για Όριο > € 100.000) της κατωτέρω τιµολόγησης:

2) Euribor µηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2% έως 4%
Η αποπληρωµή θα γίνεται µε µηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Ο Πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε την Εισφορά του Ν. 128/75 (Σήµερα 0,6%).
Το επιτόκιο υπερηµερίας προσαυξάνεται κατά 2,5% πλέον του συµβατικού.
Το ΒΕΧ (Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσµων Χορηγήσεων) γνωστοποιείται από την Τράπεζα και
δηµοσιεύεται στον τύπο (σήµερα ΒΕΧ = 7,65%).

Το επιτόκιο Euribor αναπροσαρµόζεται κάθε µήνα και ισούται µε το Euribor µηνιαίας διάρκειας που
δηµοσιοποιείται 2 εργάσιµες ηµέρες πριν τη γεννέθλια ηµέρα καταβολής δόσης. Το επιτόκιο αυτό
δηµοσιοποιείται (µέσω ηλεκτρονικής οθόνης του Πρακτορείου Reuters) την 11η µεσηµβρινή ώρα
Βρυξελλών δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισµού στην οποία πρόκειται να
εφαρµοσθεί.

Εξασφαλίσεις - Καλύµµατα
1. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης και πρώτη προσηµείωση ακινήτου (εναλλακτικά
ως κατωτέρω):

α. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό εξω-επιχειρηµατικό ακίνητο. Η προσηµείωση θα είναι ίση µε
το 125% του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 80% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.
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β. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό επιχειρηµατικό ακίνητο (ενδεικτικά: γραφεία, καταστήµατα,
εµπορικά κέντρα, τουριστικά καταλύµατα). Η προσηµείωση θα είναι ίση µε το 125% του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 60% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.
2. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων και ενεχυρίαση ρευστοποιήσιµων στοιχείων Κατηγορίας
Κινδύνου I ήτοι:
Ενέχυρο επί κατάθεσης σε € ή Ξ.Ν. τηρουµένης αποκλειστικά στην Τράπεζα Πειραιώς.

•

Ποσοστό χρηµατοδότησης 100% στο ίδιο νόµισµα και 90% σε διαφορετικό νόµισµα.
Ενέχυρο επί µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ή / και οµολογιών

•

εσωτερικού του της τράπεζας που χρηµατοδοτεί ή και / ενέχυρο επί τίτλων του ∆ηµοσίου
αγορασθέντων αποκλειστικά από καταστήµατα της συγκεκριµένης τράπεζας. Ποσοστό
χρηµατοδότησης µέχρι 90%.
Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας Ελληνικής ή Ξένης Α’ σειράς, µετά από έλεγχο αυθεντικότητας

•

της εγγύησης και εφόσον εντάσσεται στο πιστωτικό όριο που έχει καθορισθεί για τη
συγκεκριµένη

Τράπεζα,

από

τη

∆ιεύθυνση

∆ιεθνών

∆ραστηριοτήτων.

Ποσοστό

χρηµατοδότησης µέχρι 95%.
Παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης µέχρι το ύψος του 30% του κύκλου εργασιών του
προηγούµενου έτους, και αναλόγως της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, χωρίς τις
προαναφερόµενες εξασφαλίσεις – καλύµµατα παρά µόνο µε την ύπαρξη ενός τουλάχιστον εγγυητή
κατόχου ακίνητης περιουσίας ελεύθερης βαρών και αξίας µεγαλύτερης από το ποσό του δανείου.

Η αξία των ακινήτων θα πιστοποιείται µε βάση την δήλωση της προσωπικής περιουσιακής κατάστασης
η οποία θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο.

Πίνακας 2.14. Τίτλος:ΕΞΟ∆Α ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Εφάπαξ ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
Όριο €

15.000 - 100.000 = € 200

€ 100.001 - 200.000 = € 350
€ 200.001 και άνω

= € 500

Άλλα έξοδα

Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 εφάπαξ.
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Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εκτίµησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής
προσηµείωσης και δικαστικού επιµελητή, ως τιµολόγιο της εκάστοτε Τράπεζας.

Ασφαλιστικές καλύψεις
Υποχρεωτική ασφάλιση του προσηµειούµενου ακινήτου για φωτιά & σεισµό, για ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο ίσο µε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Τα ασφάλιστρα επιβαρύνουν τον πελάτη. Η
ασφάλιση θα γίνεται σε εταιρεία αποδοχής της Τράπεζας που χρηµατοδοτεί, µε αναγραφή της ως
δικαιούχου του ασφαλίσµατος.

Παροχές
•

∆υνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας ή προσωπικής κάρτας των φορέων µε δωρεάν
συνδροµή τον πρώτο χρόνο. (το εγκεκριµένο όριο της εταιρικής κάρτας θα εντάσσεται στο
συνολικό πιστοδοτικό όριο που θα εγκρίνεται για τον πελάτη).

•

Αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥΑΘ κ.λ.π.) χωρίς προµήθεια.

•

Προνοµιακή τιµολόγηση στην µισθοδοσία.

•

∆ωρεάν συνδροµή στην ηλεκτρονική τραπεζική.

Απαραίτητα ∆ικαιoλογητικά
•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
1. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
2. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
3. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).
4. Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
5. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
6. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και
έντυπα Ε9).
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
8. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.

•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄κατηγορίας:
1. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
2. Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους τους εταίρους
(ατοµικών) την τελευταία οικονοµική χρήση.
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3. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και
έντυπα Ε9).
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
5. Περιοδικές

δηλώσεις

Φ.Π.Α.

του

τρέχοντος

έτους,

πλέον

συγκεντρωτική

προηγούµενου έτους.
6. Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
7. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
8. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
2.2.2.ε. Ανοιχτό ∆άνειο

Μέσω overdraft (Ανοιχτό)

Σκοπός – Περιγραφή
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης για την εξυπηρέτηση
των αναγκών άλλες (εκτάκτων, εποχιακών και τακτικών).

∆ιάρκεια
Αόριστη

Εκτοκισµός
Μηνιαίος – τριµηνιαίος – εξαµηνιαίος.

Ύψος ορίου
Ελάχιστο ποσό € 15.000. Το ύψος του ορίου θα συναρτάται από τον κύκλο εργασιών και το
συναλλακτικό κύκλωµα άλλες κάθε επιχείρησης.

Ανανέωση ορίου
Το όριο θα ανανεώνεται κάθε 12µηνο.

Αποπληρωµή
A’ ΤΡΟΠΟΣ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΟ ΤΟΚΩΝ
•

Το κεφάλαιο θα καταβάλλεται όποτε επιθυµεί ο πελάτης.

•

Ελεύθερη επαναχρησιµοποίηση του κεφαλαίου.

B’ ΤΡΟΠΟΣ: REVOLVING ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΤΟΚΩΝ
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Ελάχιστη καταβολή 5% (περιλαµβάνονται τόκοι και κεφάλαιο) µηνιαίως επί του

εκάστοτε

υπολοίπου.
•

Ελεύθερη επαναχρησιµοποίηση του κεφαλαίου.

Επιτόκιο

1)Κυµαινόµενο (BEX):
•

ΒΕΧ συν περιθώριο από 0% έως 3%

•

ΒΕΧ µε περιθώριο από 0% έως µείον 1% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας Κινδύνου Ι.

∆υνατότητα Χρήσης (υπό προϋποθέσεις και µόνο για πελάτες µε εξαιρετική πιστοληπτική ικανότητα
ή/και ισχυρά καλύµµατα και για Όριο > € 100.000) άλλες κατωτέρω τιµολόγησης:

2) Κυµαινόµενο (Προνοµιακό Eπιτόκιο Xορηγήσεων –ΠΕΧ) πλέον περιθωρίου 0% έως 2%

3) Euribor µηνιαίας, τριµηνιαίας, εξαµηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2% έως 4%

Ο Πιστούχος επιβαρύνεται άλλες µε την Εισφορά του Ν. 128/75 (Σήµερα 0,6%).
Το επιτόκιο υπερηµερίας προσαυξάνεται κατά 2,5% πλέον του συµβατικού.

Το ΒΕΧ (Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσµων Χορηγήσεων) και το ΠΕΧ (Προνοµιακό Επιτόκιο
Χορηγήσεων) γνωστοποιούνται από την εκάστοτε Τράπεζα και δηµοσιεύονται στον τύπο (σήµερα ΒΕΧ
= 7,65% & ΠΕΧ = 6,65%).

Το επιτόκιο Euribor αναπροσαρµόζεται κάθε µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο και ισούται µε το Euribor
µηνιαίας, τριµηνιαίας, εξαµηνιαίας διάρκειας που δηµοσιοποιείται 2 εργάσιµες ηµέρες πριν τη γεννέθλια
ηµέρα καταβολής δόσης. Το επιτόκιο αυτό δηµοσιοποιείται (µέσω ηλεκτρονικής οθόνης του
Πρακτορείου Reuters) την 11η µεσηµβρινή ώρα Βρυξελλών δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη
άλλες περιόδου εκτοκισµού στην οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί.

Εξασφαλίσεις – Καλύµµατα
1. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων άλλες επιχείρησης και πρώτη προσηµείωση ακινήτου
(εναλλακτικά ως κατωτέρω):

α. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό εξω-επιχειρηµατικό ακίνητο. Η προσηµείωση θα είναι ίση µε
το 125% του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 80% άλλες εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.
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Β. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό επιχειρηµατικό ακίνητο (ενδεικτικά: γραφεία, καταστήµατα,
εµπορικά κέντρα, τουριστικά καταλύµατα). Η προσηµείωση θα είναι ίση µε το 125% του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 60% άλλες εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.
Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων και ενεχυρίαση ρευστοποιήσιµων στοιχείων Κατηγορίας Κινδύνου I
ήτοι:
Ενέχυρο επί κατάθεσης σε € ή Ξ.Ν. τηρουµένης αποκλειστικά στην Τράπεζα που

•

χρηµατοδοτεί. Ποσοστό χρηµατοδότησης 100% στο ίδιο νόµισµα και 90% σε διαφορετικό
νόµισµα.
Ενέχυρο επί µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ή / και οµολογιών

•

εσωτερικού άλλες Τράπεζας που χρηµατοδοτεί ή και / ενέχυρο επί τίτλων του ∆ηµοσίου
αγορασθέντων

αποκλειστικά

από

καταστήµατα

άλλες

ιδίας

Τράπεζας.

Ποσοστό

χρηµατοδότησης µέχρι 90%.
Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας Ελληνικής ή Ξένης Α’ σειράς, µετά από έλεγχο αυθεντικότητας

•

άλλες εγγύησης και εφόσον εντάσσεται στο πιστωτικό όριο που έχει καθορισθεί για τη
συγκεκριµένη Τράπεζα, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της κάθε Τράπεζας. Ποσοστό
χρηµατοδότησης µέχρι 95%.

Παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης µέχρι το ύψος του 30% του κύκλου εργασιών του
προηγούµενου έτους, και αναλόγως άλλες πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, χωρίς άλλες
προαναφερόµενες εξασφαλίσεις – καλύµµατα παρά µόνο µε την ύπαρξη άλλες τουλάχιστον εγγυητή
κατόχου ακίνητης περιουσίας ελεύθερης βαρών και αξίας µεγαλύτερης από το ποσό του δανείου.

Η αξία των ακινήτων θα πιστοποιείται µε βάση την δήλωση άλλες προσωπικής περιουσιακής
κατάστασης η οποία θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο.

Πίνακας 2.15. Τίτλος:ΕΞΟ∆Α ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Ετήσια ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
Όριο €

15.000 – 100.000 = € 200

€ 100.001 – 200.000 = € 350
€ 200.001 και άνω

= € 500

Άλλα έξοδα
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Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 ανά έτος.
Ο πιστούχος επιβαρύνεται άλλες µε τα έξοδα εκτίµησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής
προσηµείωσης και δικαστικού επιµελητή, ως τιµολόγιο άλλες Τράπεζας.

Ασφαλιστικές καλύψεις
Υποχρεωτική ασφάλιση του προσηµειούµενου ακινήτου για φωτιά & σεισµό, για ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο ίσο µε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Τα ασφάλιστρα επιβαρύνουν τον πελάτη. Η
ασφάλιση θα γίνεται σε εταιρεία αποδοχής άλλες Τράπεζας που χρηµατοδοτεί, µε αναγραφή άλλες
Τράπεζας ως δικαιούχου του ασφαλίσµατος.

Παροχές
•

∆υνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας ή προσωπικής κάρτας των φορέων µε δωρεάν
συνδροµή τον πρώτο χρόνο. (το εγκεκριµένο όριο άλλες εταιρικής κάρτας θα εντάσσεται στο
συνολικό πιστοδοτικό όριο που θα εγκρίνεται για τον πελάτη).

•

Αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κινητών τηλεφώνων κ.λ.π.) χωρίς προµήθεια.

•

Προνοµιακή τιµολόγηση στην µισθοδοσία.

•

∆ωρεάν συνδροµή ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
1. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
2. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β’ βαθµίων λογαριασµών).
3. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β’ βαθµίων).
4. Ισοζύγιο (Β’ βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
5. ∆ήλωση οφειλών άλλες άλλες άλλες Τράπεζες .
6. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών
(έντυπα Ε9).
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα άλλες εκταµίευσης).
8. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.

•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α’ & Β΄ κατηγορίας:
1. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
2. Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους άλλες
εταίρους (ατοµικών) την τελευταία οικονοµική χρήση.
3. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών ( και
έντυπο Ε9).
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα άλλες εκταµίευσης).
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συγκεντρωτική

προηγούµενου έτους.
6. Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
7. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
8. ∆ήλωση οφειλών άλλες άλλες άλλες Τράπεζες
2.2.2.στ. Κ/Κ για Προεξόφληση Απαιτήσεων Πιστωτικών Καρτών

Σκοπός - Νόµισµα - Προϋπόθεση

Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση εµπορικών επιχειρήσεων µε κεφάλαιο κίνησης, για την προεξόφληση
γεγενηµένων απαιτήσεων (δόσεων), από πιστωτικές κάρτες πελατών τους.

Η χρηµατοδότηση γίνεται: σε ευρώ.

Προϋπόθεση για την έγκριση είναι: η εγκατάσταση POS (ηλεκτρονικού µηχανήµατος που δέχεται
συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες) της Τράπεζας στο ενδιαφερόµενο κατάστηµα και η σύναψη
συµφωνητικού δόσεων µεταξύ του καταστήµατος και του αντίστοιχου τµήµατος Πωλήσεων Καρτών
της ενδιαφερόµενης Τράπεζας.

Παροχές
1. ∆υνατότητα άµεσης τηλεφωνικής προέγκρισης µέσω κεντροποιηµένων υπηρεσιών που
υπάρχουν στις ελληνικές τράπεζες για τα προϊόντα Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων.
2. Παραλαβή των απαιτούµενων δικαιολογητικών από την «έδρα» του πελάτη µε
ταχυµεταφορέα, (χωρίς να επιβαρύνεται ο πελάτης µε επιπλέον έξοδα).

Ύψος ορίου - ∆ιάρκεια

Ύψος ορίου: Το ύψος του ορίου θα µπορεί να φτάνει έως και το 100% του τζίρου (του
τελευταίου δωδεκαµήνου) της εµπορικής επιχείρησης από πωλήσεις µε κάρτες.

∆ιάρκεια ορίου: Μέχρι 12 µήνες. (Θα καθορίζεται ανάλογα µε το παραγωγικό συναλλακτικό κύκλωµα
της εµπορικής επιχείρησης).

Επιτόκιο - Εκτοκισµός
Προνοµιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων πλέον περιθωρίου 0% έως 2%.
Το ΠΕΧ (Προνοµιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσµων Χορηγήσεων) γνωστοποιείται από την Τράπεζα και
δηµοσιεύεται στον τύπο (σήµερα ΠΕΧ = 6,65%).
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Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε την εισφορά του Ν.128/75.
Το επιτόκιο υπερηµερίας προσαυξάνεται κατά 2,5 εκατοστιαίες µονάδες πλέον του συµβατικού.
Περίοδος εκτοκισµού: Το ηµερολογιακό τρίµηνο (31/3, 30/6, 30/9, 31/12).

Εξασφαλίσεις – Ποσοστά χρηµατοδότησης

Σύναψη συµφωνητικού µεταξύ της εµπορικής επιχείρησης και του Τµήµατος Πωλήσεων Καρτών της
Τράπεζας Πειραιώς. Με το συµφωνητικό εκχωρούνται οι γεγενηµένες απαιτήσεις (δόσεις) καρτών από
την εµπορική επιχείρηση υπέρ της Τράπεζας που χρηµατοδοτεί την επιχείρηση, σε ασφάλεια του
δανείου.

Προϋποθέσεις
Το ύψος της χορήγησης δεν θα µπορεί να ξεπερνά το 90% του ύψους των γεγενηµένων απαιτήσεων
(δόσεων) από πιστωτικές κάρτες που πραγµατοποιήθηκαν σε τερµατικά (POS) της συγκεκριµένης
Τράπεζας ή άλλης Τράπεζας.

Ο πελάτης υποχρεούται να προσκοµίζει στη συγκεκριµένη

Τράπεζα

Παραστατικό τζίρου από τη

συνεργασία του µε άλλη Τράπεζα καθώς επίσης και τη σχετική σύµβαση.

∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
€ 150 ετησίως.

Άλλα έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 ανά έτος.

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
Για την προέγκριση του ∆ανείου:

1.

Υπογεγραµµένη την αίτηση για χορήγηση δανείου ή την αποδοχή του πελάτη στην επιστολή
της συγκεκριµένης Τράπεζας.

2.

Υπογεγραµµένη σύµβαση µεταξύ του πελάτη και του Τµήµατος Καρτών της Τράπεζας για
άτοκες δόσεις.

3. Εγκατεστηµένο P.O.S στο κατάστηµα.
4. Βεβαίωση υπολοίπου καρτών από άλλες τράπεζες (όπου αιτείται).

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:

1.

Ισολογισµό προηγούµενης χρήσης ή ισολογισµό έναρξης για νέες επιχειρήσεις.
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2.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).

3.

Φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπων.

4.

∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες .

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας:

1.

Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 και Ε5 της τελευταίας οικονοµικής χρήσης.

2.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).

3.

Φωτοαντίγραφο ταυτότητας δανειοδοτούµενων.

4.

∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.

∆ικαιολογητικά Εγγυητή (εφόσον υπάρχει):
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

2.2.3. Χρηµατοδοτήσεις σε διάφορους κλάδους «Κλαδικά προϊόντα»,
όπως για παράδειγµα:

2.2.3.α. Γιατρών/∆ιαγνωστικών Κέντρων(προεξόφληση µελλοντικών απαιτήσεων ΟΠΑ∆)

Σκοπός - Περιγραφή
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση για κεφάλαιο κίνησης των γιατρών ή εταιρειών (διαγνωστικά κέντρα
κ.λπ.) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του επαγγελµατία ή της επιχείρησης.

∆ιάρκεια
Αόριστη

Εκτοκισµός
Μηνιαίος

Αποπληρωµή
Καταβολή τόκων κάθε µήνα.
Το κεφάλαιο θα καταβάλλεται όποτε επιθυµεί ο πελάτης.
Ελεύθερη επαναχρησιµοποίηση του κεφαλαίου.

Η αποπληρωµή των Τόκων θα γίνεται από λογαριασµό της επιχείρησης στην Τράπεζα που
χρηµατοδοτεί την επιχείρηση στον οποίον θα καταβάλλονται οι απαιτήσεις του ΟΠΑ∆ (Οργανισµός
Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου).
Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 70

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές

Φεβρουάριος 2007

Ανανέωση ορίου
Το όριο θα ανανεώνεται κάθε 12µηνο.

Ύψος ορίου
Ελάχιστο ποσό € 10.000. Το ύψος του ορίου θα είναι ίσο µε το σύνολο των απαιτήσεων του
προηγούµενου έτους της επιχείρησης από τον ΟΠΑ∆. Όταν οι απαιτήσεις του προηγούµενου έτους
από τον ΟΠΑ∆ ανέρχονται στο ποσό των €5.000 ως €10.000 το ύψος του Ορίου θα είναι €10.000. Για
απαιτήσεις κάτω των €5.000 το αίτηµα θα εξετάζεται κατά περίπτωση.
Για τις περιπτώσεις που το όριο αφορά νεοσύστατη επιχείρηση ή νέο επαγγελµατία το ύψος του ορίου
δε θα µπορεί να ξεπεράσει τα € 20.000 (Ανεξαρτήτως του ύψους των απαιτήσεων από τον ΟΠΑ∆).

Επιτόκιο
Κυµαινόµενο:
•

ΠΕΧ µε περιθώριο 0%

•

ΠΕΧ µε περιθώριο µείον 1% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας Κινδύνου Ι.

Ο Πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε την Εισφορά του Ν. 128/75 (Σήµερα 0,6%).
Το ΠΕΧ (Προνοµιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων) γνωστοποιείται από την εκάστοτε Τράπεζα και
δηµοσιεύεται στον τύπο (σήµερα ΠΕΧ = 6,65%).

Απαραίτητη προϋπόθεση οι καταβολές του ΟΠΑ∆ να κατευθύνονται σε λογαριασµό της επιχείρησης
στην Τράπεζα που χρηµατοδοτεί την επιχείρηση από τον οποίο µε πάγια εντολή θα αποπληρώνεται το
Ανοιχτό Κ/Κ.

Εξασφαλίσεις - Καλύµµατα
Για ποσά µέχρι EURO 20.000 (εφόσον δεν υπάρχει συσχετιζόµενος κίνδυνος), οι πληρωµές που θα
γίνονται από τον ΟΠΑ∆.

2.2.3.β. Γιατρών/∆ιαγνωστικών Κέντρων(Στέγης και Ιατρικού εξοπλισµού)
Σκοπός - Περιγραφή
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση επιχειρηµατικής στέγης και επενδυτικών δαπανών σε γιατρούς ή
εταιρείες (διαγνωστικά κέντρα κ.λπ.).
Συγκεκριµένα οι Τράπεζες χρηµατοδοτούν στην περίπτωση αυτή για τους παρακάτω λόγους :
•

∆άνεια αγοράς έτοιµης ή υπό ανέγερση επιχειρηµατικής στέγης.
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•

∆άνεια αποπεράτωσης επιχειρηµατικής στέγης.

•

∆άνεια για ανακαίνιση επιχειρηµατικής στέγης (βελτιώσεις – προσθήκες – επισκευές)

•

∆άνεια για αγορά εξοπλισµού

Ύψος ∆ανείου
Ελάχιστο € 15.000.
Αποπληρωµή
Με µηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Περίοδος Χάριτος
Άνευ.
∆ιάρκεια ∆ανείου
α) έως 10 χρόνια για χρηµατοδότηση εξοπλισµού
β) έως 25 χρόνια για χρηµατοδότηση αγοράς, Ανέγερσης, αποπεράτωσης, ανακαίνισης της
επιχειρηµατικής στέγης.
∆ιευκρινίζεται ότι η διάρκεια του δανείου για χρηµατοδότηση ακινήτου επιχειρηµατικής στέγης
συναρτάται µε το χαρακτήρα της προσφερόµενης εξασφάλισης (του προσηµειούµενου ακινήτου) και
όχι µε το χαρακτήρα του χρηµατοδοτούµενου ακινήτου. ∆ηλαδή, η διάρκεια µπορεί να φθάσει τα 25
χρόνια, όταν το προσηµειούµενο ακίνητο εκτιµάται ως εύκολα εµπορεύσιµο και το διασφαλιστικό
περιθώριο κρίνεται επαρκές για την αποπληρωµή της απαίτησης της Τράπεζας.
Επιτόκιο
Euribor µηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου.
 Euribor συν περιθώριο 2,5%
 Euribor συν περιθώριο 1,8% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας Κινδύνου I.
Ο πελάτης επιβαρύνεται και µε την Εισφορά του Ν.128/75.
Επιτόκιο υπερηµερίας 2,5% πλέον του συµβατικού.

Επιτόκιο Euribor εννοείται το ∆ιατραπεζικό επιτόκιο Euribor 360 ηµερών, µηνιαίας διάρκειας, που
δηµοσιοποιείται 2 εργάσιµες ηµέρες πριν τη γεννέθλια ηµέρα καταβολής δόσης. Το επιτόκιο αυτό
δηµοσιοποιείται (µέσω ηλεκτρονικής οθόνης της εταιρείας Tellerate) την 11η µεσηµβρινή ώρα
Βρυξελλών δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισµού στην οποία πρόκειται να
εφαρµοσθεί.
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Ποσοστό Χρηµατοδότησης
Για την αγορά της επιχειρηµατικής στέγης µπορεί να φθάσει µέχρι το 80% της εκτιµώµενης αξίας.
Για την ανέγερση – αποπεράτωση – ανακαίνιση της επιχειρηµατικής στέγης το ποσοστό µπορεί να
φθάσει µέχρι το 100% του προϋπολογισµού του έργου (µέχρι του ποσού των € 60,000 θα γίνεται µε
εφάπαξ εκταµίευση χωρίς πιστοποίηση µηχανικού).
Για αγορά εξοπλισµού το ποσοστό µπορεί να φθάσει µέχρι το 100% των τιµολογίων.

2.2.3.γ. Κατασκευαστών

2.2.3.γ.1. ∆άνεια αγοράς ακινήτου για επένδυση
Περιγραφή - Νόµισµα
Σε περίπτωση που ο Κατασκευαστής δεν προτίθεται να πουλήσει τα διαµερίσµατα-γραφεία της
οικοδοµής, παρέχεται η εξής δυνατότητα:
Στην λήξη της 3ετίας ή και νωρίτερα των δανείων
Χρηµατοδότηση για αγορά Οικοπέδου προς Κατασκευαστές.
Χρηµατοδότηση για ανέγερση κτιρίου προς Κατασκευαστές.
Μπορεί να µετατραπεί το συνολικό τους υπόλοιπο σε ένα µακροπρόθεσµο δάνειο διάρκειας µέχρι 15
έτη, µε εκχώρηση των µισθωµάτων
Το δάνειο θα χορηγείται σε ΕΥΡΩ

Ποσοστό Χρηµατοδότησης
Το ύψος δανείου: Μέχρι το 80% της εµπορικής αξίας του ακινήτου.
Σε περίπτωση που το υπόλοιπο των δανείων “Χρηµατοδότηση για αγορά Οικοπέδου” &
“Χρηµατοδότηση για ανέγερση κτιρίου” προς Κατασκευαστές, υπερβαίνει το 80% της εµπορικής αξίας
του ακινήτου, η διαφορά θα πρέπει να εξοφλείται από τον Κατασκευαστή µε δικά του διαθέσιµα.

Επιτόκιο
ΠΕΧ + 1,5% περιθώριο + 0,6% εισφ. Ν. 128/75 (κυµαινόµενο).
Το ΠΕΧ (προνοµιακό επιτόκιο βραχυπροθέσµων χορηγήσεων ) γνωστοποιείται από την Τράπεζα και
δηµοσιεύεται στον τύπο.

∆ιάρκεια - Εκτοκισµός
Μέχρι 15 έτη.
Περίοδος Εκτοκισµού
Ανά τρίµηνο από την εκταµίευση.
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Εξόφληση
Το δάνειο θα εξοφλείται σε τριµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.
Καλύµµατα - Εξασφαλίσεις

Προσηµείωση/σεις ουσία Α΄ σειράς σε ποσοστό 125% του ποσού του δανείου ( παρέχεται η
δυνατότητα χρήσης της σύµβασης των δανείων “Χρηµατοδότηση για αγορά Οικοπέδου” &
“Χρηµατοδότηση για ανέγερση κτιρίου” προς Κατασκευαστές και διατήρησης των προσηµειώσεων που
έχουν γραφτεί σ’ αυτήν).

Εκχώρηση των µισθωµάτων των διαµερισµάτων ή των γραφείων του κτιρίου ή λοιπών καλυµµάτων
που θα εξασφαλίζουν την οµαλή αποπληρωµή του δανείου (τόκους καταθέσεων, µετρητά κ.λπ.).
Προσωπικές εγγυήσεις φορέων.
Προεξόφληση
Επιτρέπεται η πρόωρη εξόφληση του δανείου χωρίς καµία επιβάρυνση.

Εφάπαξ ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
150.00 EUR εφάπαξ.

2.2.3.γ.2. ∆άνεια ανέγερσης κτιρίου
Σκοπός - Περιγραφή – Νόµισµα
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση για ανέγερση κτιρίου διαµερισµάτων ή κτιρίου γραφείων από τους
κατασκευαστές.
Το δάνειο χορηγείται σε ΕΥΡΩ.

Ποσοστό χρηµατοδότησης - Εκταµίευση
Το ύψος δανείου: Μέχρι το 80% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Η εκταµίευση του δανείου γίνεται ως εξής:
20% του δανείου προκαταβολή.
30% µε την πιστοποίηση των εργασιών σκυροδέµατος (µπετό).
20% µε την πιστοποίηση των εργασιών επί χρισµάτων (σοβατίσµατα).
30% µε την πιστοποίηση αποπεράτωσης του έργου.

Επιτόκιο
ΠΕΧ + 0% περιθώριο + 0,6% εισφ. Ν. 128/75 (κυµαινόµενο).
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Το ΠΕΧ (προνοµιακό επιτόκιο βραχυπροθέσµων χορηγήσεων) γνωστοποιείται από την Τράπεζα και
δηµοσιεύεται στον τύπο.

∆ιάρκεια - Εκτοκισµός
Μέχρι 3 έτη από την αρχική εκταµίευση (περιλαµβανοµένης της περιόδου χάριτος).
Περίοδος Εκτοκισµού: Ανά τρίµηνο από την εκταµίευση.

Εξόφληση - Περίοδος χάριτος
Το δάνειο θα εξοφλείται σε τριµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.
Περίοδος χάριτος κεφαλαίου µέχρι 1,5 έτος. Στη διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται
µόνο οι τόκοι της περιόδου.

Πρόσθετες παροχές
∆υνατότητα άµεσης προέγκρισης .

Καλύµµατα - Εξασφαλίσεις
Προσηµείωση Α΄ σειράς σε ποσοστό 125% του ποσού του δανείου (σε περίπτωση που δεν έχουµε
χρηµατοδοτήσει την αγορά του οικοπέδου).
Προσηµείωση Β΄ σειράς σε ποσοστό 125% του ποσού του δανείου (σε περίπτωση που έχουµε
χρηµατοδοτήσει την αγορά του οικοπέδου και προηγείται προσηµείωση Α΄ σειράς υπέρ της Τράπεζας).
Προσωπικές εγγυήσεις φορέων.

Προεξόφληση
Επιτρέπεται η πρόωρη εξόφληση του δανείου χωρίς καµία επιβάρυνση.

Εφάπαξ ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
•

µέχρι 150.000€

πάγιο

900€

•

από 150.001€ - 300.000 πάγιο 1.600€

•

από 300.001€ και άνω

πάγιο 3.000€

Άλλα έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 εφάπαξ.
Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εκτιµητών ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής
προσηµείωσης και δικαστικών επιµελητών .
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2.2.3.γ.3. ∆άνεια για αγορά οικοπέδου
Σκοπός - Περιγραφή - Νόµισµα
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση σε EUR για αγορά οικοπέδου από τους Κατασκευαστές για την
ανέγερση κτιρίου διαµερισµάτων ή κτιρίου γραφείων.

Ποσοστό Χρηµατοδότησης
•

Μέχρι το 100% του τιµήµατος του συµβολαίου.

•

Μέχρι το 80% της εµπορικής αξίας.

Επιτόκιο
ΠΕΧ + 0% περιθώριο + 0,6% εισφ. Ν. 128/75 (κυµαινόµενο).
Το ΠΕΧ (προνοµιακό επιτόκιο βραχυπροθέσµων χορηγήσεων) γνωστοποιείται από την Τράπεζα και
δηµοσιεύεται στον τύπο.

∆ιάρκεια - Εκτοκισµός
Μέχρι 3 έτη (περιλαµβανοµένης της περιόδου χάριτος).

Περίοδος Εκτοκισµού
Ανά τρίµηνο από την εκταµίευση.

Εξόφληση - Περίοδος χάριτος
Το δάνειο εξοφλείται σε τριµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.
Περίοδος χάριτος κεφαλαίου µέχρι 1,5 έτος. Στη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται
µόνο οι τόκοι της περιόδου.

2.2.3.δ. ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΧΙ

2.2.3.δ.1. ∆άνεια για αγορά ΤΑΧΙ
Σκοπός
Η χρηµατοδότηση αγοράς αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) καινούργιου ή µεταχειρισµένου µέχρι
2 ετών είτε από την εγχώρια αγορά είτε από το εξωτερικό.
Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 76

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές

Φεβρουάριος 2007

Το προϊόν θα ισχύει για αγορά ενός ΤΑΞΙ από κάθε πιστούχο. Αιτήµατα για αγορά, από τον ίδιο
πιστούχο, περισσότερων του ενός ΤΑΞΙ (και µέχρι δύο ταξί) θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Ποσοστό χρηµατοδότησης
Έως το 90% της αξίας του τιµολογίου αγοράς περιλαµβανοµένης και της τυχόν επιχορήγησης.

Ύψος χρηµατοδότησης
Ανώτατο ποσό ανά ΤΑΞΙ € 45.000. Αιτήµατα µε µεγαλύτερο ποσό θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Εξόφληση
Με ισόποσες µηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Περίοδος χάριτος
Άνευ.

∆ιάρκεια
Μέχρι 6 χρόνια.
Στην περίπτωση µεταχειρισµένου ΤΑΞΙ υπάρχει ο επιπλέον περιορισµός ότι η διάρκεια του δανείου συν
την παλαιότητα του ΤΑΞΙ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 8 χρόνια.

π.χ.

µεταχειρισµένο 2 ετών

= διάρκεια δανείου 6 χρόνια

µεταχειρισµένο 1 έτος

= διάρκεια δανείου 6 χρόνια

Επιτόκια
1. Σταθερό για 3 χρόνια 6,9%.
Μετά τη λήξη της 3τίας και µέχρι τη λήξη του δανείου:
Κυµαινόµενο ΒΕΜΧ µε περιθώριο 0%.
Το σταθερό επιτόκιο ορίστηκε, µε βάση την πρόβλεψη που υπάρχει σήµερα για τα επιτόκια
3τίας.
Το ακριβές επιτόκιο θα ορίζεται την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
2. ΒΕΜΧ πλέον περιθωρίου 0%
(Σήµερα ΒΕΜΧ=7,15%).
Ο πελάτης επιβαρύνεται και µε την εισφορά 0,6% του Ν.128/75.
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Εξασφαλίσεις
•

Προσωπικές εγγυήσεις των τυχόν συνιδιοκτητών του ΤΑΞΙ.

•

Στην περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι ένας, τότε απαιτείται ένας επιπλέον εγγυητής.

Ασφαλιστικές καλύψεις
•

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου πέραν των υποχρεωτικών κατά νόµο καλύψεων αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων, θα καλύπτει και τους κινδύνους για:
o

πυρκαγιά / τροµοκρατικές / κακόβουλη βλάβη.

o

ολική και µερική κλοπή.

o

ίδιες ζηµιές.

o

καιρικά φαινόµενα.
µε επιβάρυνση του πελάτη.
Στο ασφαλιστήριο θα αναγνωρίζεται υποχρεωτικά η Τράπεζα που χρηµατοδοτεί σαν
ενεχυρούχος δανείστρια και δικαιούχος του ασφαλίσµατος.

•

Ασφάλεια Ζωής / Μερικής Ολικής Ανικανότητας δανειολήπτη µε εκχώρηση του προϊόντος
ασφάλισης (θα προβλέπεται στη σύµβαση).
Ετήσιο µικτό ασφάλιστρο 0,5% επι του ποσού του δανείου.

Προϋποθέσεις εγγυήσεων
1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δανειοδοτούµενος ή τουλάχιστον ένας από τους εγγυητές να
είναι κάτοχος ακίνητης περιουσίας ελεύθερης βαρών και αξίας µεγαλύτερης από το ποσό του
δανείου.
Η αξία της ακίνητης περιουσίας και η µη ύπαρξη βαρών θα πιστοποιούνται µε βάση: α) τη
∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης και β) τις δηλώσεις ακίνητης περιουσίας (Ε9).
2. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις της παραγράφου ένα (1), τότε απαιτείται
εγγύηση τρίτου ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Πρόωρη εξόφληση
Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή µερική εξόφληση χωρίς ποινή.

Ηλικία δανειολήπτη
Η ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου θα είναι µικρότερη των 70 ετών.

Εφάπαξ δαπάνη ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας

€ 200 (εισπράττονται κατά την εκταµίευση).
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Άλλα έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 εφάπαξ.

Πρόσθετες παροχές
∆υνατότητα έκδοσης πιστωτικής κάρτας µε δωρεάν συνδροµή για τον πρώτο χρόνο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά αγοράς ΤΑΞΙ
Α. Πριν την έγκριση
1. Αίτηση δανείου.
2. Εκκαθαριστικά σηµειώµατα των 2 τελευταίων ετών.
3. Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα του εγγυητή.
4. Φωτοαντίγραφο ταυτοτήτων του ιδιοκτήτη και των εγγυητών.
5. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης ιδιοκτήτη και των εγγυητών πλέον τών
δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (Ε9).
6. Φωτοαντίγραφο άδειας επαγγελµατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης.
7. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Μεταβολών κατοχής και κυριότητας.
Προτιµολόγιο ή προσφορά αγοράς του ΤΑΞΙ όπου θα αναφέρεται η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας
και η οποία θα πιστοποιείται µε την προσκόµιση φωτοτυπίας της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

2.2.3.δ.2. ∆άνεια για απόκτηση αδείας ΤΑΧΙ µετ΄αυτοκινήτου

Η χρηµατοδότηση απόκτησης άδειας ΤΑΞΙ είτε ποσοστού είτε ολόκληρης.

Ποσοστό χρηµατοδότησης
Έως το 100% της αξίας της εµπορικής πράξης, όπως αυτή αποτυπώνεται τόσο στην Υπεύθυνη
∆ήλωση του δανειολήπτη γα το πραγµατικό τίµηµα όσο και στη βεβαίωση πωλητή - αγοραστή µε την
περιγραφή της εµπορικής πράξης και µέχρι το 80% της εµπορικής αξίας του προσηµειούµενου
ακινήτου.

Εξόφληση
Με µηνιαίες ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Περίοδος χάριτος
∆εν προβλέπεται.

∆ιάρκεια
Μέχρι 15 χρόνια.
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Επιτόκιο
ΒΕΜΧ µε περιθώριο µείον 0,75% (σήµερα ΒΕΜΧ = 7,15%) πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75.

Εξασφαλίσεις (αθροιστικά)
•

Προσωπικές εγγυήσεις των τυχόν συνιδιοκτητών του ΤΑΞΙ.

•

Στην περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι ένας, τότε απαιτείται ένας επιπλέον εγγυητής.

•

Εγγραφή προσηµείωσης α’ σειράς σε αστικό εξω-επιχειρηµατικό ακίνητο ίση µε το 125% του
δανείου, ιδιοκτησίας του δανειολήπτη ή τυχόν εγγυητή.

Σε περίπτωση που η χορήγηση δανείου για απόκτηση άδειας συνοδεύεται και µε χορήγηση δανείου για
αγορά ΤΑΞΙ τότε η προσηµείωση θα ασφαλίζει και το δάνειο αγοράς ΤΑΞΙ (σύνδεση της προσηµείωσης
και µε την σύµβαση για την αγορά ΤΑΞΙ).

Ασφαλιστικές καλύψεις
Ασφάλεια Ζωής / ΜΟΑ δανειολήπτη µε εκχώρηση του προϊόντος ασφάλισης (θα προβλέπεται στη
σύµβαση).
Ετήσιο µικτό ασφάλιστρο 0,5% επι του ποσού του δανείου.

Πρόωρη εξόφληση
Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή µερική εξόφληση χωρίς ποινή.

Εφάπαξ δαπάνη ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας
€ 200 (εισπράττονται κατά την εκταµίευση).

Άλλα έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 εφάπαξ. .Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εκτίµησης,
ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής προσηµείωσης και δικαστικού επιµελητή, ως τιµολόγιο της Τράπεζας.

Πρόσθετες παροχές
∆υνατότητα έκδοσης πιστωτικής κάρτας µε δωρεάν συνδροµή για τον πρώτο χρόνο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για χρηµατοδότηση απόκτησης άδειας ΤΑΞΙ
Α. Πριν την έγκριση
1. Αίτηση δανείου.
2. Εκκαθαριστικά σηµειώµατα των δύο τελευταίων ετών.
3. Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα του εγγυητή.
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2.2.3.ε.1. Πράσινα προϊόντα προς Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που επιθυµούν
να επενδύσουν σε Φωτοβολταϊκούς Σταθµούς
Προσφέρονται σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις, προϊόντα χρηµατοδότησης επιχειρηµατικής στέγης και
επενδυτικών δαπανών καθώς επίσης και Κεφάλαιο Κίνησης έναντι της επιχορήγησης.
Σηµειώνεται ότι τα συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια µπορούν να υπαχθούν στον Αναπτυξιακό Νόµο.

Τα προϊόντα αυτά προσφέρονται για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών χωρίς εξασφαλίσεις,
παρά µόνο µε τις προσωπικές εγγυήσεις των φορέων και µε την ανταγωνιστικότερη τιµολόγηση της
αγοράς για τέτοιου είδους επενδύσεις.
Κατ' ουσία πρόκειται για τα προϊόντα:
•

Αναπτυξιακό Στέγης & Εξοπλισµού και

•

Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης µε τις εξής διαφορές:

Αναπτυξιακό Στέγης & Εξοπλισµού
Χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων είτε αυτά εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράµµατα είτε
καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισµό (µέχρι το 75% του κόστους του
επιχειρηµατικού σχεδίου).
•

Επιτόκιο: Κυµαινόµενο Euribor πλέον περιθωρίου 2%.

•

Ποσοστό χρηµατοδότησης: Όπως αυτό καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου.

•

Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήµατος: € 200.

•

∆ιάρκεια χρηµατοδότησης: Μέχρι 10 έτη. Η διάρκεια του δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει
τη διάρκεια του αρχικού συµβολαίου µε τη ∆ΕΗ ή τον ∆ΕΣΜΗΕ.

•

Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση σύµβασης αγοροπωλησίας ρεύµατος µε τη ∆ΕΗ ή τον ∆ΕΣΜΗΕ.
Προσωπική εγγύηση του φορέα της επιχείρησης.

•

Ασφαλιστικές καλύψεις: Υποχρεωτική ασφάλιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού
µε αντισυµβαλλόµενο την Τράπεζα που δίνει τη χρηµατοδότηση.

Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης
Εφόσον η επιχείρηση έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακά προγράµµατα, γίνεται χρηµατοδότηση Κεφαλαίου
Κίνησης έναντι επιχορήγησης (υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται η εκχώρησή της σε πιστωτικό
ίδρυµα).
•

Επιτόκιο: Κυµαινόµενο Euribor πλέον περιθωρίου 2%

•

∆απάνη εξέτασης αιτήµατος: € 200
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Ασφαλιστικές καλύψεις: Υποχρεωτική ασφάλιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού
µε αντισυµβαλλόµενο την Τράπεζα που δίνει τη χρηµατοδότηση.

Νοµικό πλαίσιο επενδύσεων φωτοβολταϊκών

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας & Συµπαραγωγή
Ηλεκτρισµού & Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (Νόµος 3468)

∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) &
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΦΕΚ 663Β

Τύπος και περιεχόµενο συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα και
το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο - ΦΕΚ ∆ΕΣΜΗΕ
Αναλυτικές διαδικασίες αδειοδότησης Φωτοβ/κών εγκατ/σεων

∆ιαδικασίες αδειοδότησης
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
Νοέµβριος 2006
Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα µε την ισχύ του φωτοβολταϊκού
συστήµατος. ∆ιακρίνουµε 4 κατηγορίες: συστήµατα <20 κιλοβάτ (kWp), 20-150 kWp, 150-2.000 kWp
και >2.000 kWp. Οι χρόνοι που αναφέρονται στα κείµενα που ακολουθούν, οι οποίοι κυµαίνονται από
µηδέν έως 9 µήνες, είναι οι ενδεικτικοί χρόνοι που προβλέπει η νοµοθεσία. Στην πράξη οι χρόνοι αυτοί
αναµένεται να είναι µεγαλύτεροι, ειδικά την πρώτη περίοδο εφαρµογής της νέας νοµοθεσίας.
•

Συστήµατα <ή = 20 kWp – Ιδιώτες

•

Συστήµατα 20-150 kWp – Επιχειρήσεις

•

Συστήµατα 150-2.000 kWp – Επιχειρήσεις

•

Συστήµατα =ή >2.000 kWp – Επιχειρήσεις

Εκτιµήσεις για τη ζήτηση των φωτοβολταϊκών
Σε ότι αφορά στη ζήτηση των φωτοβολταϊκών, οι εκτιµήσεις είναι ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται
µε ρυθµούς υψηλότερους των αντίστοιχων της προσφοράς και αυτό θα συνεχιστεί για τα επόµενα
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χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι το 2005 η βιοµηχανία φωτοβολταϊκών είχε αύξηση 44% του όγκου των
πωλήσεων, 50% στα έσοδα και 149% στα κέρδη.

Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι συγκυριακό γεγονός. Εκτιµάται ότι το 2010, η εγκατεστηµένη ισχύς των
φωτοβολταϊκών θα ξεπεράσει διεθνώς τα 10.000 MW. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται τόσο στους
σηµερινούς ρυθµούς ανάπτυξης, όσο και στους στόχους που έχουν θέσει κατά καιρούς διάφορες
κυβερνήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Καλιφόρνιας, όπου το Μάιο του 2005, η Γερουσία
ψήφισε ένα νόµο ο οποίος θέτει στόχο την εγκατάσταση 1 εκατοµµυρίου φωτοβολταϊκών συστηµάτων
σε κτίρια την περίοδο 2008-2017.

Στην Ελλάδα, η νέα νοµοθεσία για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Ν. 3468/2006) έδωσε γενναία
κίνητρα στην ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήµατα, παρέχοντας υψηλές τιµές πώλησης
της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας και µάλιστα εγγυηµένες για µία 20ετία. Ως αποτέλεσµα, οι
επενδύσεις στα συστήµατα αυτά παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλές αποδόσεις.

Μέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), προσφέρονται τα παρακάτω προϊόντα χρηµατοδοτήσεων
για επενδσύσεις:

Α. Συστήµατα Ισχύος <20kwh
•

Ποσοστό χρηµατοδότησης: 100% της επένδυσης εξοπλισµού µέσω leasing

•

Επιτόκιο: Euribor πλέον περιθωρίου 6%

•

∆ιάρκεια: 3-5 έτη

•

Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση σύµβασης αγοραπωλησίας ρεύµατος µε ∆ΕΗ-∆ΕΣΜΗΕ

•

Λοιπές εξασφαλίσεις: Εξεταζόµενες ανά περίπτωση

•

Ασφαλιστική Κάλυψη: Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισµού µε δαπάνες της µισθώτριας

•

Κόστος διαχείρισης «Management Fee»: 0,5% πλέον ΦΠΑ

B. Συστήµατα Ισχύος µεταξύ <20kwh και 150kwh
•

Ποσοστό χρηµατοδότησης: 100% της επένδυσης εξοπλισµού µέσω leasing

•

Επιτόκιο: Euribor πλέον περιθωρίου 4%

•

∆ιάρκεια: 3-5 έτη

•

Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση σύµβασης αγοραπωλησίας ρεύµατος µε ∆ΕΗ-∆ΕΣΜΗΕ

•

Λοιπές εξασφαλίσεις: Εξεταζόµενες ανά περίπτωση

•

Ασφαλιστική Κάλυψη: Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισµού µε δαπάνες της µισθώτριας

•

Κόστος διαχείρισης «Management Fee»: 0,3% πλέον ΦΠΑ
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Σηµειώνεται ότι: Η προτεινόµενη διάρκεια 5 ετών προκύπτει από τον αναπτυξιακό νόµο.
Οι προς έγκριση χρηµατοδοτήσεις µέσω Leasing θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το
θεσµικό πλαίσιο (άδειες εγκατάστασης, παραγωγής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ.) λειτουργίας
των φωτοβολταϊκών µονάδων.

Επίσης υπάρχουν και άλλα προϊόντα χρηµατοδοτήσεων που απευθύνονται σε φαρµακοποιούς,
προϊόντα για τα Κ.Τ.Ε.Λ. κ.λ.π. που λίγο ή πολύ εµπεριέχουν χαρακτηριστικά από τις κατηγορίες που
προαναφέρθηκαν µε πλήρη ανάλυση.
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2.2.4. Χρηµατοδοτήσεις µε την Εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ.

Τι είναι το Ταµείο Εγγυοδοσίας
Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, σε συντοµία ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
(www.tempme.gr), είναι µία ανώνυµη εταιρία του Ελληνικού ∆ηµοσίου .

Τι επιδιώκει και τι στόχους έχει
Το Ταµείο Εγγυοδοσίας ενεργεί συµπληρωµατικά και υποστηρικτικά στο πιστωτικό και οικονοµικό
σύστηµα και φιλοδοξεί να αναπτυχθεί σε εργαλείο ανάπτυξης των µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε νεοϊδρυόµενες ή ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ή
απασχολούν µέχρι 30 άτοµα προσωπικό.

Ποια είναι η διαδικασία
Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται στην τράπεζα ή τις τράπεζες της επιλογής του. Εφόσον η τράπεζα
κρίνει το επιχειρηµατικό εγχείρηµα οικονοµικά βιώσιµο, αλλά τις εξασφαλίσεις µη επαρκείς, ενηµερώνει
τον ενδιαφερόµενο για τα προγράµµατα του Ταµείου, στα οποία θα µπορούσε να ενταχθεί το αίτηµά
του. Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει την αίτηση και αυτή αποστέλλεται µαζί µε όλα τα απαραίτητα
στοιχεία της τράπεζας στο Ταµείο Εγγυοδοσίας. Το τελευταίο θα απαντήσει εντός 20 ηµερών.

Τι προσφέρει το Ταµείο Εγγυοδοσίας
∆ίνει Εγγυήσεις και Αντεγγυήσεις σε δάνεια των τραπεζών ενώ δύναται να δώσει εγγυήσεις και σε
προϊόντα του χρηµατοδοτικού συστήµατος (π.χ. Leasing, Factoring, Εταιρείες Συµµετοχών). Σήµερα,
το Ταµείο έχει δηµιουργήσει 5 ολοκληρωµένα προγράµµατα / προϊόντα που αφορούν εγγυήσεις σε
µεσοµακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια για νέες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις οιασδήποτε
µορφής (Ατοµικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που απασχολούν έως 30 άτοµα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών
έως 7,5 εκ. Ευρώ.

Το ύψος του δανείου που µπορεί να εγγυηθεί το Ταµείο κυµαίνεται, ανάλογα µε το Πρόγραµµα, από
€10.000-€320.000, το ποσοστό κάλυψης του δανείου από 45%-65% και η ετήσια προµήθεια
προσεγγίζει, κατά µέσο όρο, το 1% επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
η µόνιµη και µοναδική κατοικία του επιχειρηµατία δεν βαρύνεται µε προσηµείωση ή υποθήκη, όταν το
Ταµείο Εγγυοδοσίας παρέχει υπέρ αυτού εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια και εφόσον αυτή δεν είναι
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ήδη προσηµειωµένη ή υποθηκευµένη. Επιπλέον, οι τράπεζες δεν δύναται να ζητούν για το µη
εγγυηµένο από το Ταµείο Εγγυοδοσίας ποσό, εµπράγµατες εξασφαλίσεις (προσηµείωση ή
υποθήκη)που ξεπερνούν το 125% του ποσού αυτού.

Τι γίνεται εάν υπάρξει πρόβληµα στην αποπληρωµή του δανείου
Σε περίπτωση που καταγγελθεί η σύµβαση του δανείου, η τράπεζα θα ακολουθήσει όλες τις νόµιµες
διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών. Στο τέλος όλων των διαδικασιών, το Ταµείο Εγγυοδοσίας
καταβάλει στην τράπεζα το ποσοστό που έχει εγγυηθεί στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου.

Πίνακας 2.16. Τίτλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΤΕΜΠΜΕ 104: ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΜΠΜΕ 204: ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΜΠΜΕ 304: ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΜΠΜΕ 404: ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΜΙΚΡΟ∆ΑΝΕΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΜΠΜΕ 504: ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ µεσοµακροπρόθεσµα επενδυτικά δάνεια διάρκειας 3 ετών και άνω για τα
Προγράµµατα 1, 2, 3 και 1,5 έτους και άνω για το Πρόγραµµα 4 καλύπτονται από την αντεγγύηση του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Επιχείρηση και το Επιχειρείν, ιδίως για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (2001-2006).

Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 86

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές

Φεβρουάριος 2007

2.2.4.α. Κεφάλαιο Κίνησης µε εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ
Σκοπός - Περιγραφή
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση µικρών & πολύ µικρών επιχειρήσεων, για κεφάλαιο
κίνησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Με εφάπαξ εκταµίευση

∆ιάρκεια
Μέχρι 5 έτη.

Ύψος ορίου
Ελάχιστο ποσό € 10.000.
Ανώτατο όριο όπως καθορίζεται στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ.

Ανανέωση ορίου
Το όριο θα ανανεώνεται κάθε 12µηνο.

Αποπληρωµή
Με ισόποσες µηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις

Περίοδος χάριτος
Μέχρι 3 µήνες. Στην διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται µόνο οι οφειλόµενοι τόκοι.

Πρόωρη καταβολή
Επιτρέπεται χωρίς ποινή. Το ποσό της πρόωρης καταβολής δεν επαναχορηγείται.

Προµήθεια ΤΕΜΠΕ
Όπως καθορίζεται στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ. Η χρέωση της προµήθειας θα γίνεται
µε τον υπολογισµό των τόκων και η καταβολή της το αργότερο εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία
της πρώτης εκταµίευσης του δανείου.

Επιτόκιο
Κυµαινόµενο:
•

ΒΕΧ συν περιθώριο από 0% έως 2%.

•

ΒΕΧ µε περιθώριο από 0% έως µείον 1% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας Κινδύνου Ι.

Ο Πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε την Εισφορά του Ν. 128/75 (Σήµερα 0,6%).
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Το επιτόκιο υπερηµερίας προσαυξάνεται κατά 2,5% πλέον του συµβατικού.
Το ΒΕΧ (Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσµων Χορηγήσεων) γνωστοποιείται από την Τράπεζα και
δηµοσιεύεται στον τύπο (σήµερα ΒΕΧ = 7,65%).

Σηµείωση:
Για τον καθορισµό του ποσοστού περιθωρίου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος της εγγύησης του
ΤΕΜΠΜΕ (ως ποσοστό κάλυψης), το ύψος του ορίου, η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, το είδος
της εξασφάλισης / καλυµµάτων και οι παράλληλες εργασίες (καταθέσεις, εισαγωγές κ.λ.π.) που
υπάρχουν στη συγκεκριµέη Τράπεζα από τον πιστούχο.

Εξασφαλίσεις – Καλύµµατα
(ΜΟΝΟ για το ΜΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ από το ΤΕΜΠΜΕ Κεφάλαιο του ∆ανείου)
1.

Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης και Α’ προσηµείωση ακινήτου (εναλλακτικά
ως κατωτέρω):

α. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό εξω-επιχειρηµατικό ακίνητο. Η προσηµείωση θα είναι
ίση µε το 125% του µη εγγυηµένου από το ΤΕΜΠΜΕ δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 80% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.

β. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό επιχειρηµατικό ακίνητο (ενδεικτικά: γραφεία,
καταστήµατα, εµπορικά κέντρα, τουριστικά καταλύµατα). Η προσηµείωση θα είναι ίση µε το 125%
του µη εγγυηµένου από το ΤΕΜΠΜΕ δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 60% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.
Είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούµενους είτε για επιχειρηµατίες-ιδιοκτήτες των µικρών ή πολύ
µικρών επιχειρήσεων είτε για µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των επιχειρήσεων αυτών, η
µόνιµη και µοναδική κατοικία αυτών δεν βαρύνεται κατά την σύναψη της σύµβασης
πίστωσης µε προσηµείωση ή υποθήκη, όταν το ΤΕΜΠΜΕ παρέχει υπέρ αυτών εγγυήσεις.

2.

Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων και ενεχυρίαση (για το µη εγγυηµένο ποσό του ∆ανείου)
ρευστοποιήσιµων στοιχείων Κατηγορίας Κινδύνου I ήτοι:
•

Ενέχυρο επί κατάθεσης σε € ή Ξ.Ν. τηρουµένης αποκλειστικά στην Τράπεζα που χρηµατοδοτεί
τον πιστούχο. Ποσοστό χρηµατοδότησης 100% στο ίδιο νόµισµα και 90% σε διαφορετικό
νόµισµα.
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Ενέχυρο επί µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ή / και οµολογιών
εσωτερικού της Τράπεζας που χρηµατοδοτεί τον πιστούχοή και / ενέχυρο επί τίτλων του
∆ηµοσίου αγορασθέντων αποκλειστικά από καταστήµατα της συγκεκριµένης Τράπεζας.
Ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 90%.

•

Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας Ελληνικής ή Ξένης Α’ σειράς, µετά από έλεγχο αυθεντικότητας
της εγγύησης και εφόσον εντάσσεται στο πιστωτικό όριο που έχει καθορισθεί για τη
συγκεκριµένη Τράπεζα, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Τράπεζας. Ποσοστό χρηµατοδότησης
µέχρι 95%.

Σηµείωση
Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ποσού µέχρι €30.000 χωρίς τις προαναφερόµενες εξασφαλίσεις –
καλύµµατα παρά µόνο µε την ύπαρξη ενός τουλάχιστον εγγυητή κατόχου ακίνητης περιουσίας
ελεύθερης βαρών και αξίας µεγαλύτερης από το ποσό του δανείου (συνολικά εγγυηµένο και µη).
Επιτόκιο ΒΕΧ συν περιθώριο 1% έως 2%

Η αξία των ακινήτων θα πιστοποιείται µε βάση την δήλωση της προσωπικής περιουσιακής κατάστασης
η οποία θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά.

Η µη ύπαρξη βαρών θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του τίτλου ιδιοκτησίας και πρόσφατων
σχετικών πιστοποιητικών από το Υποθηκοφυλακείο. Σε αντίθετη περίπτωση (µη προσκόµισης των
πιστοποιητικών) θα πραγµατοποιείται έρευνα Υποθηκοφυλακείου από την Τράπεζα µε έξοδα του
πιστούχου.

Εφάπαξ ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος

Πίνακας 2.17 ΕΞΟ∆Α ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Όριο € 10.000 - 35.000 = €

250

€ 35.001 - 70.000 = €

500

€ 70.001 και άνω = € 1.000

Άλλα έξοδα

Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 εφάπαξ.
Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εκτίµησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής
προσηµείωσης και δικαστικού επιµελητή, ως τιµολόγιο της Τράπεζας.
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Ασφαλιστικές καλύψεις
Υποχρεωτική ασφάλιση του προσηµειούµενου ακινήτου για φωτιά & σεισµό, για ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο ίσο µε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Τα ασφάλιστρα επιβαρύνουν τον πελάτη. Η
ασφάλιση θα γίνεται σε εταιρεία αποδοχής της Τράπεζας, µε αναγραφή της Τράπεζας ως δικαιούχου
του ασφαλίσµατος.

Παροχές
•

∆υνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας ή προσωπικής κάρτας των φορέων µε δωρεάν
συνδροµή τον πρώτο χρόνο.

•

Αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κ/α/) χωρίς προµήθεια.

•

Προνοµιακή τιµολόγηση στην µισθοδοσία.

•

∆ωρεάν συνδροµή ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Απαραίτητα ∆ικαιλογητικά


∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
1.

∆ελτίο

πληροφοριακών

στοιχείων

επιχείρησης

(Έντυπο

Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.

–

συµπληρωµένο από τον πελάτη).
2.

Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.

3.

Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).

4.

Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).

5.

Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).

6.

∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.

7.

∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (&
έντυπα Ε9).



8.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).

9.

Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄ κατηγορίας:
1.

∆ελτίο

πληροφοριακών

στοιχείων

επιχείρησης

(Έντυπο

Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.

–

συµπληρωµένο από τον πελάτη).
2.

Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών
χρήσεων.

3.

Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους τους
εταίρους (ατοµικών) την τελευταία οικονοµική χρήση.

4.

∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και
έντυπα Ε9).

5.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
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συγκεντρωτική

προηγούµενου έτους.
7.
8.

Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.

9. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες .

2.2.4.β. ∆άνεια Στέγης & Εξοπλισµού µε εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ &
Επιδότηση Επιτοκίου
Σκοπός - Περιγραφή
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση επιχειρηµατικής στέγης και επενδυτικών δαπανών µικρών & πολύ
µικρών επιχειρήσεων λαµβάνοντας την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ και επιδότηση επιτοκίου.

Συγκεκριµένα οι Τράπεζες χορηγούν:
•

∆άνεια αγοράς έτοιµης ή υπό ανέγερση επιχειρηµατικής στέγης.

•

∆άνεια αποπεράτωσης επιχειρηµατικής στέγης.

•

∆άνεια για ανακαίνιση επιχειρηµατικής στέγης (βελτιώσεις – προσθήκες – επισκευές).

•

∆άνεια για αγορά εξοπλισµού.

•

∆άνεια για χρηµατοδότηση άϋλων παγίων (µελέτη πιστοποίησης κατά ISO, Software κ.λ.π.).

Ύψος δανείου
Ελάχιστο € 15.000
Ανώτατο ποσό ∆ανείου όπως καθορίζεται στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ. Σε κάθε
περίπτωση το δάνειο δεν µπορεί να ξεπερνά τις € 400.000 και το 80% της καθαρής αξίας της
επένδυσης (τιµολογίων, συµβολαίου κλπ).

Αποπληρωµή
Με ισόποσες µηνιαίες ή τριµηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Περίοδος χάριτος
Μέχρι 1 χρόνο. Στην διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται µόνο οι οφειλόµενοι τόκοι.

Η περίοδος χάριτος θα παρέχεται κυρίως για περιπτώσεις ανέγερσης ή αποπεράτωσης ακινήτου.

∆ιάρκεια δανείου
1. έως 7 χρόνια για χρηµατοδότηση εξοπλισµού, άυλων παγίων.
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2. έως 10 χρόνια για χρηµατοδότηση αγοράς, ανέγερσης, αποπεράτωσης, ανακαίνισης της
επιχειρηµατικής στέγης.
∆ιευκρινίζεται ότι η διάρκεια του δανείου για χρηµατοδότηση ακινήτου επιχειρηµατικής στέγης
συναρτάται µε το χαρακτήρα της προσφερόµενης εξασφάλισης (του προσηµειούµενου ακινήτου) και
όχι µε το χαρακτήρα του χρηµατοδοτούµενου ακινήτου. ∆ηλαδή, η διάρκεια µπορεί να φθάσει τα 10
χρόνια, όταν το προσηµειούµενο ακίνητο εκτιµάται ως εύκολα εµπορεύσιµο και το διασφαλιστικό
περιθώριο κρίνεται επαρκές για την αποπληρωµή της απαίτησης της Τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση όµως η ∆ιάρκεια του ∆ανείου έγκειται στους όρους του κάθε
προγράµµατος του ΤΕΜΠΜΕ σε συνάρτηση πάντα µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις του
προϊόντος.

Επιτόκιο
•

ΒΕΜΧ συν περιθώριο 0% έως 2%.

•

ΒΕΜΧ µείον περιθωρίου 0,5% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας Κινδύνου I.

Ο πελάτης επιβαρύνεται και µε την Εισφορά του Ν.128/75.
Επιτόκιο υπερηµερίας 2,5% πλέον του συµβατικού (Σήµερα ΒΕΜΧ = 7,15%).

Σηµείωση: Για τον καθορισµό του ποσοστού περιθωρίου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος της
εγγύησης του ΤΕΜΠΜΕ (ως ποσοστό κάλυψης), το ύψος του ∆ανείου, η πιστοληπτική ικανότητα του
πελάτη, το είδος της εξασφάλισης / καλυµµάτων και οι παράλληλες εργασίες (καταθέσεις, εισαγωγές
κ.λ.π.) που έχει ο πελάτης στην Τράπεζα.

Ποσοστό χρηµατοδότησης
Σε όλες τις περιπτώσεις το δάνειο θα καλύπτει µέχρι και το 80% της δαπάνης της επένδυσης.

Συγκεκριµένα:
Για την αγορά της επιχειρηµατικής στέγης µπορεί να φτάσει µέχρι το 80% της αξίας του συµβολαίου.
Για την ανέγερση – αποπεράτωση – ανακαίνιση της επιχειρηµατικής στέγης το ποσοστό µπορεί να
φτάσει µέχρι το 80% της καθαρής αξίας των τιµολογίων (χωρίς ΦΠΑ).
Για αγορά εξοπλισµού & αϋλων παγίων το ποσοστό µπορεί να φτάσει µέχρι το 80% της καθαρής αξίας
των τιµολογίων.

Εξασφαλίσεις - Καλύµµατα
(ΜΟΝΟ για το ΜΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ από το ΤΕΜΠΜΕ Κεφάλαιο του ∆ανείου)
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1. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης και Α’ προσηµείωση ακινήτου
(εναλλακτικά ως κατωτέρω):
1. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό εξω-επιχειρηµατικό ακίνητο. Η προσηµείωση
θα είναι ίση µε το 125% του ΜΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ από το ΤΕΜΠΜΕ δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 80% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.
2. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό επιχειρηµατικό ακίνητο (ενδεικτικά: γραφεία,
καταστήµατα, εµπορικά κέντρα, τουριστικά καταλύµατα). Η προσηµείωση θα είναι ίση
µε το 125% του µη εγγυηµένου από το ΤΕΜΠΜΕ δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 60% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.

3. Σηµείωση:
Είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούµενους είτε για επιχειρηµατίες-ιδιοκτήτες των
µικρών ή πολύ µικρών επιχειρήσεων είτε για µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των
επιχειρήσεων αυτών, η µόνιµη και µοναδική κατοικία αυτών δεν βαρύνεται
κατά την σύναψη της σύµβασης πίστωσης µε προσηµείωση ή υποθήκη, όταν
το ΤΕΜΠΜΕ παρέχει υπέρ αυτών εγγυήσεις.
2. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων και ενεχυρίαση ρευστοποιήσιµων στοιχείων Κατηγορίας
Κινδύνου I ήτοι:
o

Ενέχυρο επί κατάθεσης σε € ή Ξ.Ν. τηρουµένης αποκλειστικά στην Τράπεζα που
χρηµατοδοτεί.
Ποσοστό χρηµατοδότησης 100% στο ίδιο νόµισµα και 90% σε διαφορετικό νόµισµα.

o

Ενέχυρο επί µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ή / και οµολογιών
εσωτερικού της Τράπεζας που χρηµατοδοτεί ή και / ενέχυρο επί τίτλων του ∆ηµοσίου
αγορασθέντων αποκλειστικά από καταστήµατα της Τράπεζας αυτής.
Ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 90%.

o

Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας Ελληνικής ή Ξένης Α’ σειράς, µετά από έλεγχο
αυθεντικότητας της εγγύησης και εφόσον εντάσσεται στο πιστωτικό όριο που έχει
καθορισθεί για τη συγκεκριµένη Τράπεζα, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Τράπεζας..
Ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 95%.

Πρόωρη Εξόφληση
Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή µερική εξόφληση χωρίς ποινή µετά την πάροδο τριών ετών. Σε
περίπτωση που το δάνειο εξοφληθεί πριν την τριετία η ποινή πρόωρης εξόφλησης είναι τόκοι 6 µηνών.
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Προµήθεια ΤΕΜΠΜΕ
(Όπως καθορίζεται στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ).
Η χρέωση της προµήθειας θα γίνεται µε τον υπολογισµό των τόκων και η καταβολή της το αργότερο
εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία της πρώτης εκταµίευσης του δανείου.

Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήµατος

Πίνακας 2.18 Τίτλος: ΕΞΟ∆Α ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Όριο € 15.000- 35.000 =
€ 35.001- 70.000
€ 70.001 και άνω =

€

250

=€

500

€ 1.000

'Αλλα έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 εφάπαξ.
Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εκτίµησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής
προσηµείωσης και δικαστικού επιµελητή, ως τιµολόγιο της εκάστοτε Τράπεζας.

Ασφαλιστικές καλύψεις
Υποχρεωτική ασφάλιση του προσηµειούµενου ακινήτου για φωτιά & σεισµό, για ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο ίσο µε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Τα ασφάλιστρα επιβαρύνουν τον πελάτη. Η
ασφάλιση θα γίνεται σε εταιρεία αποδοχής της Τράπεζας, µε αναγραφή της Τράπεζας ως δικαιούχου
του ασφαλίσµατος.

Λοιπές πρόσθετες παροχές
•

δυνατότητα έκδοσης εταιρικής ή προσωπικής κάρτας των φορέων µε δωρεάν συνδροµή τον
πρώτο χρόνο.

•

αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κ.λ.π.) χωρίς προµήθεια.

•

δωρεάν συνδροµή ηλεκτρονικής τραπεζικής..

•

προνοµιακή τιµολόγηση στην µισθοδοσία.

Εκταµίευση
Η εκταµίευση θα γίνεται µε την προσκόµιση παραστατικών επί πιστώσει, τα οποία θα σφραγίζονται ότι
χρηµατοδοτήθηκαν και για τα οποία ο πιστούχος θα προσκοµίζει εξοφλητικές αποδείξεις, µε την
προϋπόθεση βέβαια ότι υφίστανται οι εξασφαλίσεις και τα καλύµµατα όπως αναλυτικότερα
αναφέρονται παραπάνω.
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Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας:
1. ∆ελτίο πληροφοριακών στοιχείων επιχείρησης (Έντυπο Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. – συµπληρωµένο
από τον πελάτη).
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση επιχείρησης που έχει λάβει ενισχύσεις ή Υπεύθυνη ∆ήλωση
επιχείρησης που δεν έχει λάβει ενισχύσεις
3. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
4. ∆ήλωση Ε3 & Ε7 των τριών τελευταίων ετών.
5. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
6. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).

Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).

2.2.4.γ. ∆άνεια Στέγης & Εξοπλισµού µε εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ
Σκοπός - Περιγραφή
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση επιχειρηµατικής στέγης και επενδυτικών δαπανών µικρών & πολύ
µικρών επιχειρήσεων.

Συγκεκριµένα οι Τράπεζες χρηµατοδοτούν για:
•

∆άνεια αγοράς έτοιµης ή υπό ανέγερση επιχειρηµατικής στέγης.

•

∆άνεια αποπεράτωσης επιχειρηµατικής στέγης.

•

∆άνεια για ανακαίνιση επιχειρηµατικής στέγης (βελτιώσεις – προσθήκες – επισκευές).

•

∆άνεια για αγορά εξοπλισµού.

•

∆άνεια για χρηµατοδότηση άυλων παγίων (µελέτη πιστοποίησης κατά ISO, λογισµικού κ.λ.π.).

Ύψος δανείου
Ελάχιστο € 15.000
Ανώτατο ποσό ∆ανείου όπως καθορίζεται στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ.
Αποπληρωµή
Με ισόποσες µηνιαίες ή τριµηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
Περίοδος χάριτος
Μέχρι 1 χρόνο. Στην διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται µόνο οι οφειλόµενοι τόκοι.
Η περίοδος χάριτος θα παρέχεται κυρίως για περιπτώσεις ανέγερσης ή αποπεράτωσης ακινήτου.
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∆άρκεια δανείου
α) έως 7 χρόνια για χρηµατοδότηση εξοπλισµού, άυλων παγίων.

β) έως 10 χρόνια για χρηµατοδότηση αγοράς, ανέγερσης, αποπεράτωσης, ανακαίνισης της
επιχειρηµατικής στέγης.

∆ιευκρινίζεται ότι η διάρκεια του δανείου για χρηµατοδότηση ακινήτου επιχειρηµατικής στέγης
συναρτάται µε το χαρακτήρα της προσφερόµενης εξασφάλισης (του προσηµειούµενου ακινήτου) και
όχι µε το χαρακτήρα του χρηµατοδοτούµενου ακινήτου. ∆ηλαδή, η διάρκεια µπορεί να φθάσει τα 10
χρόνια, όταν το προσηµειούµενο ακίνητο εκτιµάται ως εύκολα εµπορεύσιµο και το διασφαλιστικό
περιθώριο κρίνεται επαρκές για την αποπληρωµή της απαίτησης της Τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση όµως η ∆ιάρκεια του ∆ανείου έγκειται στους όρους του κάθε προγράµµατος του
ΤΕΜΠΜΕ σε συνάρτηση πάντα µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις του προϊόντος.
Επιτόκιο
•

ΒΕΜΧ συν περιθώριο 0% έως 2%.

•

ΒΕΜΧ µείον περιθωρίου 0,5% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας Κινδύνου I.

Ο πελάτης επιβαρύνεται και µε την Εισφορά του Ν.128/75.
Επιτόκιο υπερηµερίας 2,5% πλέον του συµβατικού (Σήµερα ΒΕΜΧ = 7,15%).

Σηµείωση: Για τον καθορισµό του ποσοστού περιθωρίου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος της
εγγύησης του ΤΕΜΠΜΕ (ως ποσοστό κάλυψης), το ύψος του ∆ανείου, η πιστοληπτική ικανότητα του
πελάτη, το είδος της εξασφάλισης / καλυµµάτων και οι παράλληλες εργασίες (καταθέσεις, εισαγωγές
κ.λ.π.) που κάνει ο πελάτης στη συγκεκριµένη Τράπεζα.
Ποσοστό χρηµατοδότησης
Σε όλες τις περιπτώσεις το δάνειο θα καλύπτει µέχρι και το 80% της δαπάνης της επένδυσης.
Συγκεκριµένα:
Για την αγορά της επιχειρηµατικής στέγης µπορεί να φτάσει µέχρι το 80% της εκτιµώµενης αξίας.
Για την ανέγερση – αποπεράτωση – ανακαίνιση της επιχειρηµατικής στέγης το ποσοστό µπορεί να
φτάσει µέχρι το 80% του προϋπολογισµού του έργου.
Για αγορά εξοπλισµού & αϋλων παγίων το ποσοστό µπορεί να φτάσει µέχρι το 80% των τιµολογίων.
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Εξασφαλίσεις - Καλύµµατα

(ΜΟΝΟ για το ΜΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ από το ΤΕΜΠΜΕ Κεφάλαιο του ∆ανείου)

1.

Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης και πρώτη προσηµείωση ακινήτου
(εναλλακτικά ως κατωτέρω):

α. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό εξω-επιχειρηµατικό ακίνητο. Η προσηµείωση θα
είναι ίση µε το 125% του µη εγγυηµένου από το ΤΕΜΠΜΕ δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 80% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.
β. Προσηµείωση α’ σειράς σε αστικό επιχειρηµατικό ακίνητο (ενδεικτικά: γραφεία,
καταστήµατα, εµπορικά κέντρα, τουριστικά καταλύµατα). Η προσηµείωση θα είναι ίση µε το
125% του ΜΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ από το ΤΕΜΠΜΕ δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 60% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.

Σηµείωση:
Είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούµενους είτε για επιχειρηµατίες-ιδιοκτήτες των µικρών ή πολύ
µικρών επιχειρήσεων είτε για µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των επιχειρήσεων αυτών, η
µόνιµη και µοναδική κατοικία αυτών δεν βαρύνεται κατά την σύναψη της
σύµβασης πίστωσης µε προσηµείωση ή υποθήκη, όταν το ΤΕΜΠΜΕ παρέχει εγγυήσεις
υπέρ αυτών.

2.

Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων και ενεχυρίαση (για το µη εγγυηµένο ποσό του ∆ανείου)
ρευστοποιήσιµων στοιχείων Κατηγορίας Κινδύνου I ήτοι:
o

Ενέχυρο επί κατάθεσης σε € ή Ξ.Ν. τηρουµένης αποκλειστικά στην Τράπεζα που θα
χρηµατοδοτήσει τον πιστούχο.
Ποσοστό χρηµατοδότησης 100% στο ίδιο νόµισµα και 90% σε διαφορετικό νόµισµα.

o

Ενέχυρο επί µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ή / και οµολογιών
εσωτερικού της Τράπεζας που χρηµατοδοτεί ή και / ενέχυρο επί τίτλων του ∆ηµοσίου
αγορασθέντων

αποκλειστικά

από

καταστήµατα

της

εν

λόγω

Τράπεζας.

Ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 90%.
o

Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας Ελληνικής ή Ξένης Α’ σειράς, µετά από έλεγχο
αυθεντικότητας της εγγύησης και εφόσον εντάσσεται στο πιστωτικό όριο που έχει
καθορισθεί για τη συγκεκριµένη Τράπεζα, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση.
Ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 95%.
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Πρόωρη Εξόφληση
Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή µερική εξόφληση χωρίς ποινή µετά την πάροδο τριών ετών. Σε
περίπτωση που το δάνειο εξοφληθεί πριν την τριετία η ποινή πρόωρης εξόφλησης είναι τόκοι 6 µηνών.
Προµήθεια ΤΕΜΠΜΕ
(Όπως καθορίζεται στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΕ).
Η χρέωση της προµήθειας θα γίνεται µε τον υπολογισµό των τόκων και η καταβολή της το αργότερο
εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία της πρώτης εκταµίευσης του δανείου.
Εφάπαξ ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
Πίνακας 2.19 Τίτλος:ΕΞΟ∆Α ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Όριο € 15.000- 35.000 = €

250

€ 35.001- 70.000 = €

500

€ 70.001 και άνω = € 1.000
Άλλα έξοδα
Έξοδα Κίνησης Λογαριασµού € 100 εφάπαξ.
Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εκτίµησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής
προσηµείωσης και δικαστικού επιµελητή, ως τιµολόγιο της εκάστοτε Τράπεζας.
Ασφαλιστικές καλύψεις
Υποχρεωτική ασφάλιση του προσηµειούµενου ακινήτου για φωτιά & σεισµό, για ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο ίσο µε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Τα ασφάλιστρα επιβαρύνουν τον πελάτη. Η
ασφάλιση θα γίνεται σε εταιρεία αποδοχής της Τράπεζας, µε αναγραφή της Τράπεζας σαν δικαιούχου
του ασφαλίσµατος.
Λοιπές πρόσθετες παροχές
•

δυνατότητα έκδοσης εταιρικής ή προσωπικής κάρτας των φορέων µε δωρεάν συνδροµή τον
πρώτο χρόνο.

•

αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κ.λ.π.) µέσω παγίων εντολών, χωρίς προµήθεια.

•

δωρεάν συνδροµή ηλεκτρονικής τραπεζικής.

•

προνοµιακή τιµολόγηση στην µισθοδοσία.
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Εκταµίευση
Η εκταµίευση γίνεται εφάπαξ µε δυνατότητα να λαµβάνει ο πελάτης προκαταβολικά µέχρι το 20% του
δανείου χωρίς πιστοποίηση του µηχανικού µε την προϋπόθεση βέβαια ότι υφίστανται οι εξασφαλίσεις
και τα καλύµµατα όπως αναλυτικότερα αναφέρονται παραπάνω. Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται σε
δεσµευµένο υπέρ αυτού λογαριασµό στην Τράπεζα και η αποδέσµευση θα γίνεται µε την πρόοδο των
εργασιών. Ο λογαριασµός αυτός εκτοκίζεται µε το επιτόκιο του απλού ταµιευτηρίου.
Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας:
1. ∆ελτίο πληροφοριακών στοιχείων επιχείρησης (Έντυπο Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. – συµπληρωµένο
από τον πελάτη).
2. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
3. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
4. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).
5. Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
6. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
7. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών ( και
έντυπα Ε9).
8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
9. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
10. Προτιµολόγιο - προσφορά - προϋπολογισµός κόστους (όταν απαιτείται).

•

∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄κατηγορίας:
1. ∆ελτίο πληροφοριακών στοιχείων επιχείρησης (Έντυπο Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. - συµπληρωµένο
από τον πελάτη).
2. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
3. Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους τους εταίρους
(ατοµικών) την τελευταία οικονοµική χρήση.
4. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών ( και
έντυπα Ε9).
5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
6. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες .
7. Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του τρέχοντος έτους, πλέον συγκεντρωτική
προηγούµενου έτους.
8. Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
9. Προτιµολόγιο - προσφορά - προϋπολογισµός κόστους (όταν απαιτείται).
10. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
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2.2.4.δ. Χρηµατοδοτήσεις σε συνεργασία µε οµάδες επιχειρήσεων «Group Deals»
Είναι χρηµατοδοτήσεις που γίνονται βάσει κεντρικών συµφωνιών µε εταιρίες που προµηθεύουν είδη σε
καταστήµατα. Τέτοιου είδους συµφωνίες έχουν οι εταιρίες αθλητικών ειδών για παράδειγµα η Nike
και είναι σίγουρες ότι θα πληρωθούν τοις µετρητοίς το τιµολόγιο που έχουν εκδώσει στον πελάτη τους
που διατηρεί κατάστηµα αθλητικών ειδών και έχουν στείλει την παραγγελία τους, µια και ηλεκτρονικά
εκταµιεύουν το αντίστοιχο ποσό από το λογαριασµό του πελάτη και σε περίπτωση που αυτός δεν έχει
επαρκές υπόλοιπο, γίνεται απευθείας εκταµίευση από το δάνειο.

2.2.4.δ.1. Κεφάλαια Κίνησης (Κ.Κ. Group Deals)
Σκοπός - Περιγραφή:
Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης για την αποκλειστική
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους που σχετίζονται µε συγκεκριµένη εταιρεία (προµηθευτή τους).

∆ιάρκεια
Αόριστη

Εκτοκισµός
Μηνιαίος - τριµηνιαίος - εξαµηνιαίος

Ύψος ορίου
Ελάχιστο ποσό € 10.000 (κατά περίπτωση δίνεται η δυνατότητα χορήγησης και µικρότερου ορίου). Το
ύψος του ορίου θα συναρτάται από το ετήσιο ύψος αγορών που η µικροµεσαία επιχείρηση
πραγµατοποιεί από την συγκεκριµένη εταιρεία προµηθευτή της.

Ανανέωση ορίου
Το όριο θα ανανεώνεται κάθε 12µηνο.

Αποπληρωµή
A' ΤΡΟΠΟΣ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΟ ΤΟΚΩΝ
•

Το κεφάλαιο θα καταβάλλεται όποτε επιθυµεί ο πελάτης

•

Ελεύθερη επαναχρησιµοποίηση του κεφαλαίου

B' ΤΡΟΠΟΣ: REVOLVING ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΤΟΚΩΝ
•

Ελάχιστη καταβολή από 5% (περιλαµβάνονται τόκοι και κεφάλαιο) µηνιαίως επί του εκάστοτε
υπολοίπου
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Ελεύθερη επαναχρησιµοποίηση του κεφαλαίου

Επιτόκιο
1. Κυµαινόµενο (BEX):
•

ΒΕΧ συν περιθώριο από 0% έως 3%

•

ΒΕΧ µε περιθώριο από 0% έως µείον 1% όταν υπάρχουν καλύµµατα Κατηγορίας Κινδύνου Ι.

∆υνατότητα Χρήσης (υπό προϋποθέσεις ΚΑΙ ΜΟΝΟ για πελάτες µε εξαιρετική πιστοληπτική ικανότητα
ή/και ισχυρά καλύµµατα ΚΑΙ για Όριο > € 100.000) της κατωτέρω τιµολόγησης:
2. Κυµαινόµενο (ΠEX) πλέον περιθωρίου 0% έως 2%
3. Euribor µηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 2% έως 4%
Ο Πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε την Εισφορά του Ν. 128/75 (Σήµερα 0,6%).

Το επιτόκιο υπερηµερίας προσαυξάνεται κατά 2,5% πλέον του συµβατικού.

Το ΒΕΧ (Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσµων Χορηγήσεων) και το ΠΕΧ (Προνοµιακό Επιτόκιο
Χορηγήσεων) γνωστοποιούνται από την Τράπεζα και δηµοσιεύονται στον τύπο (σήµερα ΒΕΧ = 7,65%
& ΠΕΧ = 6,65%).

Επιτόκιο Euribor εννοείται το ∆ιατραπεζικό επιτόκιο Euribor 360 ηµερών, µηνιαίας ή τριµηνιαίας
διάρκειας, που δηµοσιοποιείται 2 εργάσιµες ηµέρες πριν τη γεννέθλια ηµέρα καταβολής δόσης. Το
επιτόκιο αυτό δηµοσιοποιείται (µέσω ηλεκτρονικής οθόνης της εταιρείας Tellerate) την 11η
µεσηµβρινή ώρα Βρυξελλών δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισµού στην
οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί.

Ο συγκεκριµένος λογαριασµός είναι αποκλειστικού σκοπού δηλαδή µπορεί να δεχτεί χρεώσεις µόνο
βάσει ηλεκτρονικού αρχείου από τη συγκεκριµένη εταιρεία προµηθευτή της µικροµεσαίας επιχείρησης.

Εξασφαλίσεις - Καλύµµατα
1. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης και πρώτη προσηµείωση ακινήτου
(εναλλακτικά ως κατωτέρω):

α. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό εξω-επιχειρηµατικό ακίνητο. Η προσηµείωση θα
είναι ίση µε το 125% του δανείου.
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Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 80% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.

β. Προσηµείωση πρώτης σειράς σε αστικό επιχειρηµατικό ακίνητο (ενδεικτικά: γραφεία,
καταστήµατα, εµπορικά κέντρα, τουριστικά καταλύµατα). Η προσηµείωση θα είναι ίση µε το
125% του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µέχρι το 60% της εµπορικής αξίας του
προσηµειουµένου ακινήτου.
2. Προσωπικές εγγυήσεις των φορέων και ενεχυρίαση ρευστοποιήσιµων στοιχείων Κατηγορίας
Κινδύνου I ήτοι:
o

Ενέχυρο επί κατάθεσης σε € ή Ξ.Ν. τηρουµένης αποκλειστικά στην Τράπεζα Πειραιώς.
Ποσοστό χρηµατοδότησης 100% στο ίδιο νόµισµα και 90% σε διαφορετικό νόµισµα.

o

Ενέχυρο επί µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ή / και οµολογιών
εσωτερικού της Τράπεζας που χρηµατοδοτρεί ή και / ενέχυρο επί τίτλων του
∆ηµοσίου αγορασθέντων αποκλειστικά από καταστήµατα της συγκεκριµένης
Τράπεζας. Ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 90%.

o

Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας Ελληνικής ή Ξένης Α' σειράς, µετά από έλεγχο
αυθεντικότητας της εγγύησης και εφόσον εντάσσεται στο πιστωτικό όριο που έχει
καθορισθεί για τη συγκεκριµένη Τράπεζα, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της κάθε
Τράπεζας. Ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 95%.

Παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης µέχρι το ύψος του 30% του κύκλου εργασιών του
προηγούµενου έτους, και αναλόγως της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, χωρίς τις
προαναφερόµενες εξασφαλίσεις - καλύµµατα παρά µόνο µε την ύπαρξη ενός τουλάχιστον εγγυητή
κατόχου ακίνητης περιουσίας ελεύθερης βαρών και αξίας µεγαλύτερης από το ποσό του δανείου.

Η αξία των ακινήτων θα πιστοποιείται µε βάση την δήλωση της προσωπικής περιουσιακής κατάστασης
η οποία θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο.

Ετήσια ∆απάνη εξέτασης αιτήµατος
Πίνακας 2.20 Τίτλος:ΕΞΟ∆Α ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Όριο

€ 15.000 - 100.000

= € 200

€ 100.001 - 200.000

= € 350

€ 200.001 και άνω

= € 500

Ο πιστούχος επιβαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εκτίµησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα εγγραφής
προσηµείωσης και δικαστικού επιµελητή, ως τιµολόγιο της εκάστοτε Τράπεζας.
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Ασφαλιστικές καλύψεις

Υποχρεωτική ασφάλιση του προσηµειούµενου ακινήτου για φωτιά & σεισµό, για ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο ίσο µε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Τα ασφάλιστρα επιβαρύνουν τον πελάτη. Η
ασφάλιση θα γίνεται σε εταιρεία αποδοχής της Τράπεζας που χρηµατοδοτεί, µε αναγραφή της
Τράπεζάς ως δικαιούχου του ασφαλίσµατος.

Παροχές
•

∆υνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας ή προσωπικής κάρτας των φορέων µε δωρεάν
συνδροµή τον πρώτο χρόνο. (το εγκεκριµένο όριο της εταιρικής κάρτας θα εντάσσεται στο
συνολικό πιστοδοτικό όριο που θα εγκρίνεται για τον πελάτη).

•

∆ωρεάν µηνιαία ενηµέρωση.

•

Αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥΑΘ, κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π) χωρίς
προµήθεια.

•

Προνοµιακή τιµολόγηση στην µισθοδοσία.

•

∆ωρεάν συνδροµή για τη χρήσηηλεκτρονικής τραπεζικής.

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
1. ∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
1. Ισολογισµούς 3 οικονοµικών χρήσεων.
2. Πρόσφατο ισοζύγιο (Β' βαθµίων).
3. Αντίστοιχο ισοζύγιο του προηγούµενου έτους (Β' βαθµίων).
4. Ισοζύγιο (Β' βαθµίων) µε 31/12/χχ (τελευταίου Ισολογισµού).
5. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
6. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και
έντυπα Ε9).
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
8. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
2. ∆ικαιολογητικά Επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' & Β΄ κατηγορίας:
1. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων Ε3 & Ε5 των 3 προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων.
2. Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για όλους τους εταίρους
(ατοµικών) την τελευταία οικονοµική χρήση.
3. ∆ήλωση προσωπικής περιουσιακής κατάστασης των φορέων και των εγγυητών (και
έντυπα Ε9).
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4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (απαιτείται την ηµέρα της εκταµίευσης).
5. Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του τρέχοντος έτους, πλέον συγκεντρωτική
προηγούµενου έτους.
6. Αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.
7. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών.
8. ∆ήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες.
Επίσης ανοίγεται ένας λογαριασµός όψεως, έντοκος.

Περιγραφή
Είναι Επιχειρηµατικός λογαριασµός Όψεως σε EUR µε µηνιαίες αποδόσεις.
Θα δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εισπράττει τους τόκους της κάθε µήνα.
∆εν υπάρχει ελάχιστο όριο για το άνοιγµα του λογαριασµού (όριο ανοίγµατος € 0)

Επιτόκιο

Το επιτόκιο θα είναι κλιµακούµενο ανάλογα µε το ποσό της κατάθεσης και θα υπολογίζεται πάνω σε
όλο το ποσό της κατάθεσης ανεξαρτήτως υπολοίπου.

Το επιτόκιο θα διαµορφώνεται µε βάση την κλίµακα που ορίζεται εκάστοτε από την Τράπεζα.
Το επιτόκιο κάθε κλίµακας θα διαµορφώνεται αντίστοιχα, µόνο που το ποσοστό θα υπολογίζεται επί
του επιτοκίου Ταµιευτηρίου.

Επιβαρύνσεις

Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστηµα: ∆ωρεάν
Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: ∆ωρεάν
∆ιαχείριση Λογαριασµού: 20,00 Ευρώ ανά έτος (Πληρωµή κατά τη γεννέθλια ηµεροµηνία ανοίγµατος
του λογαριασµού).
Ακίνητοι Λογαριασµοί για 18 µήνες µε Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο µικρότερο των 250 Ευρώ: 1,00€ το
µήνα.
Υπογράφεται Ειδικό πληρεξούσιο Προς την Τράπεζα που χρηµατοδοτεί την πιστούχο επιχείρηση που
αναφέρει τα παρακάτω:
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Πίνακας 2.21 Τίτλος:Ειδικό Πληρεξούσιο

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
Ο

υπογραφόµενος

__________________________________________________________,

__________________________________,

(ως

νόµιµος

εκπρόσωπος

της

εταιρείας

µε

µε

την

Α∆Τ

επωνυµία

___________________________________________________________), καθιστώ την εταιρεία µε την επωνυµία
____________________________________________________ ειδική πληρεξουσία και αντιπρόσωπό µου, στην
οποία παρέχω την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωµα όπως, αντ’ εµού και για λογαριασµό µου,
λαµβάνει

γνώση

από

την

Τράπεζα

_________________________________

……………………..

χορηγητικού

µου

του

υπολοίπου

λογαριασµού

που

του

υπ’

αριθµ.

τηρείται

στην

Τράπεζα

……………………….
Εγκρίνω και αναγνωρίζω από τώρα και στο εξής τις πράξεις της πληρεξουσίας εταιρείας, τις σχετικές µε την
ανωτέρω ειδική εντολή, ως νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από εµένα τον ίδιο.
Επιπλέον, δηλώνω ότι το πληρεξούσιο αυτό ισχύει µέχρι να ανακληθεί µε έγγραφη δήλωση και γνωστοποιηθεί
νόµιµα η ανάκλησή του.

Επίσης, ένα έντυπο πάγιας εντολής, όπως παρακάτω:

Πίνακας 2.22 Πάγια Εντολή

ΠΑΓΙΑ

ΕΝΤΟΛΗ

Κύριοι,

Ο υπογραφόµενος

,

µε

Α∆Τ

, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία
, εξουσιοδοτώ την Τράπεζα ………. να χρεώνει τον υπ’
αριθµ.

λογαριασµό της εταιρείας µας που τηρεί στο κατάστηµά σας µε τις

εκάστοτε οφειλές της που απορρέουν από τις εµπορικές συναλλαγές της µε την εταιρεία µε την επωνυµία
, µε βάση το εκάστοτε από την
τελευταία εκδιδόµενο τιµολόγιο και να πιστώνει µε τα αντίστοιχα ποσά τον Λογαριασµό Όψεως που η τελευταία
αυτή εταιρεία τηρεί στην Τράπεζα …………………………..
Εγκρίνω και αναγνωρίζω από τώρα και στο εξής όλες τις πράξεις της παραπάνω εξουσιοδότησης ως έγκυρες και
ισχυρές.
Επιπλέον, δηλώνω ότι αυτή η εξουσιοδότησή µου ισχύει µέχρι να ανακληθεί µε έγγραφη δήλωση του αρµόδιου
οργάνου της εταιρείας µας που θα σας κοινοποιηθεί.
Αναγνωρίζω ότι η Τράπεζα δεν θα έχει ευθύνη για την εκτέλεση συναλλαγών µέχρι και την ηµεροµηνία κατά την
οποία θα παραλάβει το έγγραφο της ανάκλησης πάγιας εντολής.
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2.3. XΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2.3.1. Κεφάλαια Κίνησης για άµεση και διαρκή ρευστότητα
. Κεφάλαια Κίνησης (Κ.Κ.) µέσω Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασµού (Α.Α.Λ.) ή
. Κεφάλαια Κίνησης Τακτής Λήξης (Τ.Λ.)

Σκοπός είναι η χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης για την αποκλειστική
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους που σχετίζονται µε συγκεκριµένη εταιρεία (προµηθευτή τους).
Οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν µεγάλους τζίρους στο συγκεκριµένο προµηθευτή, έχουν την
ευχέρεια να λα΄βουν χρηµατοδότηση µε µορφή δανείου τακτής λήξης, που τρόπος λειτουργίας του
περιγράφηκε νωρίτερα.
Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν της χρηαµτοδότησης εµφανίζεται στον έντοκο λογαριασµό όψεως
και από εκεί διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο οι πληρωµές των τιµολογίων.

2.3.2.. Χρηµατοδοτήσεις για Πάγιο Εξοπλισµό.
. ∆άνεια Επαγγελµατικής Στέγης
. ∆άνεια Παγίων Εγκαταστάσεων – εξοπλισµού
µε τα δεδοµένα που προαναφέρθηκαν.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με βάση τα ισχύοντα στην ελληνική αγορά, για τις µεν Μεγάλες Επιχειρήσεις προτείνονται για
Κεφάλαια Κίνησης δάνεια Τακτής Λήξης, συνδεδεµένα µε Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασµό, µε
φθηνότερο επιτόκιο.

Η επιχείρηση πρέπει να συµφωνήσει µε την τράπεζα για πολύ µικρό περιθώριο κέρδους της τράπεζας
πάνω στο δανειστικό επιτόκιο, καθώς και για περιορισµό των εξόδων των δανείων.

Για µεσοµακροπρόθεσµα δάνεια πάλι πρέπει να προτιµηθεί ο ίδιος τρόπος εκτοκισµού. Και στις δύο
περιπτώσεις, ο επιχειρηµατίας πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το διάστηµα για το οποίο κλείνει το
επιτόκιο λόγω της αυξητικής τάσης των επιτοκίων και συγχρόνως των προµηθειών ανανέωσης του
δανείου.

Ακόµη, σε περίπτωση που το δάνειο δίδεται µε ενέχυρο επιταγές πελατείας, πρέπει να

ελεγχθούν οι λήξεις των επιταγών, για να γίνεται συγχρόνως αποπληρωµή της οφειλής στην τράπεζα.
Τράπεζες που ειδικεύονται περισσότερο στις εργασίες αυτού του είδους είναι η Πειραιώς, η ΕΤΕ, η
Εµπορική, η Alpha, η Κύπρου και η Eurobank. Θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η τάση για δάνεια
τέτοιου είδους σε Ελβετικά Φράγκα γιατί είναι επίφοβα, λόγω της συναλλαγµατικής διαφοράς.

Όσον αφορά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, πιο συµφέροντα κεφάλαια κίνησης δίδονται από overdraft
λογαριασµό. Έχουν τα λιγότερα έξοδα και µπορεί να ληφθεί προνοµιακό επιτόκιο. Επίσης, µπορούν
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να κατατίθενται στον ίδιο λογαριασµό οι επιταγές πελατείας που λαµβάνει η τράπεζα ως ενέχυρο και
να µειώνουν την οφειλή, µε αποτέλεσµα η πιστούχος επιχείρηση να γλιτώνει τόκους. Τράπεζες που
εξειδικεύονται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η Πειραιώς, η Κύπρου και η Millennium.

Σε περιπτώσεις νέων επιχειρήσεων είναι καλή η περίπτωση της εγγύησης του Ταµείου Εγγυοδοσίας
ΤΕΜΠΜΕ καθώς και η επιδότηση που µπορεί να ληφθεί για αναπτυξιακά προγράµµατα. Πολύ µεγάλη
προσοχή πρέπει να δίνεται στα τιµολόγια προµηθειών των Τραπεζών και η συµφωνία για το εκάστοτε
ποσό που θα πληρώνει η επιχείρηση πρέπει να ξεκαθαρίζεται από την έναρξη της συνεργασίας. Για
νέους επιχειρηµατίες, φιλική πολιτική έχουν οι Τράπεζες Αγροτική και Εµπορική.
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε κάθε Τράπεζα στην Ελλάδα, υπάρχουν συγκεκριµένα στελέχη που εµπλέκονται στη διαδικασία
έγκρισης

πιστοδοτήσεων.

Τα

άτοµα

αυτά

επιλέγονται

βάσει

επίδειξης

γνώσεων

χρηµατοοικονοµικής κυρίως φύσης αλλά και ικανοτήτων σε επίπεδο ατοµικών και επιχειρησιακών
συµπεριφορών. Πρέπει να τα διακρίνει :
•

Υψηλό αίσθηµα ευθύνης

•

Προσανατολισµός στο αποτέλεσµα

•

Οµαδικό πνεύµα

•

Ανάληψη πρωτοβουλιών

•

Εργατικότητα

Για θέσεις ευθύνης που απαιτείται εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία αξιολογείται ο βαθµός
ετοιµότητας των υποψηφίων για ανάληψη συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων εστιάζοντας σε θέµατα
ικανοτήτων και επαγγελµατικών συµπεριφορών µέσα από πολλαπλές συνεντεύξεις ή/ και
αυτοµατοποιηµένα

ψυχοµετρικά

εργαλεία

αξιολόγησης

ικανοτήτων

και

επαγγελµατικής

συµπεριφοράς.
Ακολουθεί

η

«Ατοµική

Συνέντευξη

Υποψηφίων

µε

την

Επιτροπή

Αξιοποίησης

Ανθρώπινου ∆υναµικού». Στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, ο συµµετέχων ενηµερώνεται
σχετικά µε τα δυνατά σηµεία και τις περιοχές βελτίωσης συγκεκριµένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
του. Παράλληλα, συζητούνται οι απαιτήσεις της συγκεκριµένης θέσης εργασίας και το επίπεδο των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχει επιδείξει ο συµµετέχων, ώστε να προχωρήσει αµέσως µετά
στην Ανάπτυξη - Αξιοποίηση του.

Συνήθως λαµβάνονται υπόψιν οι τίτλοι των σπουδών τους, η εµπειρία τους στις χρηµατοδοτήσεις
από την προϋπηρεσία τους στα τραπεζικά υποκαταστήµατα και τις θέσεις που κατείχαν, από τη
διορατικότητά τους κ.α. από την εκάστοτε ∆ιοίκηση της κάθε Τράπεζας.

Τα άτοµα που επιλέγονται εκπαιδεύονται µέσω σεµιναρίων, τα περισσότερα από αυτά γίνονται µέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή µε προσοµοίωση σε περιβάλλον εργασίας και case studies, και αφορούν σε:
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∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, Χειρισµό Τραπεζικών
Συστηµάτων και µηχανογραφικών εφαρµογών διαχείρισης κινδύνου. Κατάσταση µε τα αναλυτικά
σεµινάρια που προσφέρονται υπάρχει στο παράρτηµα της εργασίας.

Οι αρµόδιοι οφείλουν να έχουν καλή γνώση των αρχών πιστωτικής πολιτικής, των εξουσιών και των
διαδικασιών ελέγχου των κινδύνων που εµπεριέχονται σε κάθε έγκριση πιστοδοτικού ορίου (credit
facilities) και να τις εφαρµόζουν πιστά και αποτελεσµατικά. Αναφερόµαστε σε πιστοδοτικά όρια γιατί
όταν µία επιχείρηση συνεργάζεται µε µία Τράπεζα στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων, εκτός από το
δανεισµό µπορεί να ανοίξει Πιστοδοτικό Όριο και γι άλλες εργασίες, π.χ. Άνοιγµα

Ενέγγυων

Πιστώσεων (Letters of Credit), ή Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών (Letters of Guarantee).
Στην Ελλάδα υπάρχουν και τα δύο ενώ στις Η.Π.Α. µόνο οι οι Πιστώσεις σε Αναµονήπου σε κάθε
Ζήτηση λειτουργούν για την πληρωµή υποχρεώσεων της επιχείρησης υπέρ της οπίας ανοίγονται
(Stand By Letter of Credits)

Τα στελέχη που συµµετέχουν στη διαδικασία έγκρισης πιστοδοτήσεων, διακρίνονται συνήθως σε δύο
κατηγορίες:

α)

Υπεύθυνοι Λογαριασµών Πελατείας (Marketing / Lending Officers):

Ανήκουν στις

µονάδες ανάπτυξης εργασιών της Τράπεζας και έχουν ως κύρια αποστολή τους την προώθηση
και πώληση των πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών (marketing) της Τράπεζας, καθώς
και την αξιολόγηση και έγκριση των κινδύνων που συνεπάγεται η παροχή πιστοδοτικών ορίων
(lending) σε υφιστάµενους και νέους πελάτες.

β) Υπεύθυνοι Πίστης (Credit Officers): Έχουν ως κύρια αποστολή τους την προσεκτική και
σε βάθος αξιολόγηση και έγκριση των κινδύνων που συνεπάγεται η παροχή πιστοδοτικών ορίων
προς τους πάσης φύσεως πελάτες της Τράπεζας.

3.1 Γενικά
Η Πιστωτική Πολιτική κάθε Τράπεζας διαφέρει και διαµορφώνεται ανάλογα µε τους επιχειρηµατικούς
στόχους και την στρατηγική της .
Με βάση τη Βασιλεία ΙΙ, στόχος της κάθε Τράπεζας πρέπει να είναι η παροχή υψηλής ποιότητας
προϊόντων και υπηρεσιών προς πάσης φύσεως επιχειρήσεις, οργανισµούς, τράπεζες, η διατήρηση
συνεχούς και αξιόπιστης ροής των εσόδων της από τις συναλλαγές αυτές και ο αποτελεσµατικός
έλεγχος και διαχείριση των κινδύνων που εµπεριέχουν. Η πιστωτική πολιτική βασίζεται µε αυτόν τον
τρόπο και σε πολλά ποιοτικά κριτήρια.
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Για τη χρηµατοδότηση µεγάλων, µεσαίων και µικρών επιχειρήσεων (corporate, medium and small
scale business lending), οργανισµών, τραπεζών παρέχονται απλά ή/και σύνθετα προϊόντα και
υπηρεσίες

(δάνεια

µέσω

ανοικτού

αλληλόχρεου

λογαριασµού,

µακροπρόθεσµα

δάνεια

για

επενδυτικούς σκοπούς, οµολογιακά, κοινοπρακτικά, εγγυητικές επιστολές, πιστωτικές εταιρικές κάρτες,
παράγωγα, χρηµατοδοτική µίσθωση-leasing, πρακτορεία-factoring, επενδυτική τραπεζική-investment
banking, τραπεζική ειδικευµένη στην προσωπική εξυπηρέτηση πελατών private banking, προϊόντα και
υπηρεσίεςδιαχείρισης κεφαλαίων-treasury products services κ.α.). Κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα και
υπηρεσίες µπορεί να συνεπάγεται την παροχή πιστοδοτικών ορίων, εφόσον εξασφαλίζεται πηγή
οµαλής αποπληρωµής (first and second way-out) ελαχιστοποίηση των κινδύνων και ικανοποιητική
επικέρδεια για την κάθε Τράπεζα.

Οι κατευθυντήριες αρχές πιστωτικού κινδύνου δίνονται για να διαµορφώσουν και να καθορίσουν τον
αποδεκτό από την Τράπεζα πιστωτικό κίνδυνο, αλλά και να καθοδηγήσουν τα στελέχη της στην
αντιµετώπιση των επιχειρηµατικών ευκαιριών που παρουσιάζονται.

Βεβαίως, οι κατευθύνσεις και οι διαδικασίες εφαρµογής της πιστωτικής πολιτικής και πρακτικής της
Τράπεζας και των κινδύνων που εµπεριέχονται στις κάθε µορφής πιστοδοτήσεις προς πάσης φύσεως
επιχειρήσεις, οργανισµούς, τράπεζες δεν εξαντλούνται µε την καταγραφή αυτών.

Μερικές φορές υπάρχουν περιπτώσεις όπου επιβάλλεται η ανάληψη πιστωτικού κινδύνου κατ’ εξαίρεση
των κατευθυντηρίων οδηγιών. Όλες αυτές οι περιπτώσεις µπορούν να εγκρίνονται από τις αρµόδιες
Επιτροπές Εγκρίσεων και µέσα στα όριά τους, όπως αυτά καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις
της ∆ιοίκησης της Τράπεζας.

3.2 Γενικές Αρχές Πιστωτικής Πολιτικής
Οι παρακάτω γενικές αρχές καθορίζουν την επιχειρηµατική στρατηγική της Τράπεζας σε ότι αφορά την
ανάληψη πιστωτικού κινδύνου
(http://www.accounting.ucla.edu/default.asp?currId=&s1=/templates/themes/menu.asp?id=&s2=http
://www.accounting.ucla.edu/fn_mgmt.asp, και Keown Arthur-Martin John-Petty William-Scott David,
“Financial Management-Principles and Applications”, 10th edition, Pearson Prentice Hall) και
λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές πράξεις ∆ιοικητού Τραπέζης Ελλάδος (ειδικά η Π.∆.Τ.Ε. 2577/2006 ΦΕΚ 59/Α/20.3.2006, όπου περιγράφεται το Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της
οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων
και οι σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων, τα όσα καταγράφονται στην ιστοσελίδα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el,
http://www.europarl.europa.eu/sides/ καθώς επίσης και στο δικτυακό τόπο της ICAP
http://www.icap.gr/.
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3.2.1 Αρχή Χρηστής ∆ιαχείρισης
Η Τράπεζα προσδοκά από τα στελέχη της -και τα στελέχη της έχουν την υποχρέωση- κατά την
ανάληψη πιστωτικών κινδύνων και τη διαχείριση των κεφαλαίων των µετόχων και των καταθετών να
επιδεικνύουν καλή πίστη, σωστή κρίση και επιµέλεια, ως να επρόκειτο για δικά τους κεφάλαια και να
φροντίζουν ώστε να διασφαλίζουν κατά τον καλύτερο τρόπο, επαρκώς και αδιαλείπτως, τα
συµφέροντα της Τράπεζας και των µετόχων της.

3.2.2 Αρχή Γνώσης Πελάτη
Η Τράπεζα δεν παρέχει πιστοδοτήσεις σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες που διευθύνονται ή ελέγχονται από
άτοµα των οποίων το ήθος, το κύρος και η νοµιµότητα της δραστηριότητας τους είναι αµφισβητήσιµη.
Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο κάθε στέλεχος να γνωρίζει το παρελθόν του κάθε πελάτη µε τον οποίο
συναλλάσσεται, να γνωρίζει σε βάθος τα ποιοτικά στοιχεία της δραστηριότητάς του, να ενηµερώνεται
συνεχώς επ΄ αυτών και να ακολουθεί πιστά το βασικό τραπεζικό κανόνα «Γνώριζε το ποιόν του πελάτη
σου» (Know your client).

3.2.3 Αρχή Νοµιµότητας Πιστοδοτήσεων
Η Τράπεζα πιστοδοτεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, πελάτες των οποίων η πιστοδότηση, καθώς και
η χρήση των προϊόντων πίστης είναι σύννοµες µε τις αποφάσεις, τους κανόνες και διατάξεις των
Νοµισµατικών και Εποπτικών Αρχών.

3.2.4 Αρχή Πληρότητας - ∆ιάρκειας
Η Τράπεζα πρέπει να επιδιώκει να έχει συγκεκριµένο πρόγραµµα αποπληρωµής των πιστοδοτήσεων,
που παρέχει στους πελάτες της. Για το λόγο αυτό, οι πελάτες υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη και
ακριβή οικονοµική πληροφόρηση που να συνηγορεί στην οµαλή αποπληρωµή των πιστοδοτήσεων.
Εύλογη θεωρείται η µη ύπαρξη δυσµενών στοιχείων εις βάρος των πελατών και των τυχόν
ενεχοµένων.

3.2.5 Αρχή Εξασφάλισης
Για κάθε πιστοδότηση είναι αναγκαία η εξακρίβωση δεύτερης πηγής αποπληρωµής. Επιπλέον και κατά
περίπτωση, ιδιαίτερα όταν η πιστοληπτική ικανότητα του πιστούχου κρίνεται αδύνατη, επιβάλλεται η
λήψη καλυµµάτων και εξασφαλίσεων (εφεξής «Εξασφαλίσεις»), που µε την προϋπόθεση της έγκυρης
αποτίµησης της αξίας τους, ελαχιστοποιούν τους πιστωτικούς κινδύνους και διασφαλίζουν την έγκαιρη
αποπληρωµή.

3.2.6 Αρχή Υψηλότερος Κίνδυνος - Υψηλότερη Επικέρδεια (Higher Risk - Higher Return)
Η Τράπεζα είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην παροχή πιστοδοτήσεων χωρίς ή µε περιορισµένες
εξασφαλίσεις, στηριζόµενη σχεδόν αποκλειστικά στην πιστοληπτική ικανότητα του πιστούχου και
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αναλαµβάνοντας µε τον τρόπο αυτό υψηλότερους κινδύνους (higher risk). Είναι ευνόητο ότι η
πιστοληπτική και διαπραγµατευτική ικανότητα των πιστούχων ποικίλλει. Η Τράπεζα όµως, σε κάθε
περίπτωση, προσδοκά ως αντιστάθµισµα των υψηλότερων κινδύνων που αναλαµβάνει από τις
πιστοδοτήσεις αυτές, να πραγµατοποιήσει συγκριτικά υψηλότερη επικέρδεια (higher return).

3.2.7 Αρχή Ίσης Μεταχείρισης και Αναλογικού Κινδύνου
Η κάθε Τράπεζα µπορεί να συµµετέχει στην πιστοδότηση επιχειρήσεων ανεξάρτητα ή κοινοπρακτικά
µε άλλες τράπεζες ή δανειστές αναλογικά, αλλά δεν πρέπει να βρίσκεται σε δυσµενέστερη θέση
συγκριτικά µε τις άλλες τράπεζες ή δανειστές π.χ. δεν θα αποδέχεται ως εξασφάλιση των
πιστοδοτήσεων προσηµείωση πρώτης΄ ή τρίτης σειράς ή δεν θα πιστοδοτεί χωρίς εξασφαλίσεις, όταν
άλλη τράπεζα ή δανειστής εξασφαλίζεται µε προσηµείωση Α΄ σειράς ή δανείζει µε άλλης µορφής
(καλύτερες) εξασφαλίσεις.

Η Τράπεζα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην παροχή πιστοδοτήσεων για την εξόφληση
άλλων τραπεζών και δεν πρέπει να είναι η µοναδική και αποκλειστική δανείστρια τράπεζα, εκτός αν η
ενέργεια αυτή είναι µέρος συγκεκριµένης στρατηγικής ως προς τον πελάτη. Θα εξετάζει επίσης µε
πολλή προσοχή περιπτώσεις όπου θα είναι η πρώτη στη σειρά δανείστρια τράπεζα.

Σε κάθε

περίπτωση πάντως, τα στελέχη που δίνουν εγκρίσεις για πιστοδοτήσεις και την προώθηση αυτών σε
συγκεκριµένες επιχειρήσεις στην αγορά (Marketing/Lending) καθώς και τα στελέχη που είναι αρµόδια
για τις πιστώσεις (Credit Officers) θα πρέπει να επιδιώκουν το παρεχόµενο πιστοδοτικό όριο σε έναν
πιστούχο να µην υπερβαίνει το 40% των πιστωτικών ορίων που του παρέχει συνολικά το τραπεζικό
σύστηµα.

3.2.8 Αρχή Εισπραξιµότητας
Τα στελέχη της Τράπεζας οφείλουν να ελέγχουν, διαχειρίζονται και παρακολουθούν αποτελεσµατικά
τις παρεχόµενες πιστοδοτήσεις προς τους πελάτες, για να διασφαλίζουν την εισπραξιµότητα αυτών και
να προβαίνουν εγκαίρως σε ενέργειες επιχειρηµατικές ή νοµικές για την προστασία των συµφερόντων
της Τράπεζας.

3.2.9 Αρχή ∆ηµοσιότητας
Τα στελέχη κάθε Τράπεζας οφείλουν να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν ότι δυσµενή
γεγονότα που αφορούν τους πιστούχους τα οποία µπορεί να δηµιουργήσουν συνθήκες αθέτησης
υποχρέωσης (π.χ. καθυστέρηση στην εξόφληση υποχρεώσεων, επιδείνωση της οικονοµικής
κατάστασης, µη τήρηση συµφωνιών και υποσχέσεων, ανοίγµατα κατά την αποτίµηση των
εξασφαλίσεων κ.λ.π.) πρέπει να αναφέρονται στα ανώτερα κλιµάκια, σύµφωνα µε διαδικασίες που
υπάρχουν στην κάθε Τράπεζα. Η έγκαιρη αναφορά του προβλήµατος και οι συντονισµένες
επιχειρηµατικές και νοµικές ενέργειες µπορούν να ανακόψουν την εξέλιξη της πιστοδότησης σε
επισφάλεια.
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3.2.10 Αρχή της εκτίµησης της πιστοληπτικής ικανότητας µιας επιχείρησης (Rating)
Στον καθορισµό πιστοδοτήσεων κάθε µορφής προς πάσης φύσεως επιχειρήσεις και τράπεζες, πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του πιστούχου µε βάση το σύστηµα Rating ή scoring που
χρησιµοποιεί η κάθε Τράπεζα και να εφαρµόζεται η αντίστοιχη πολιτική.

3.2.11 Αρχή Επιλεκτικής Πολιτικής
1. Η Τράπεζα γενικά δεν παρέχει πιστοδοτήσεις στηριζόµενη µόνο στη φήµη και στο όνοµα του
δανειζόµενου (name lending), χωρίς την ύπαρξη και αξιολόγηση επίσηµων οικονοµικών
στοιχείων ή την ύπαρξη επαρκών περιουσιακών στοιχείων που να εξασφαλίζουν την οµαλή
αποπληρωµή των πιστοδοτήσεων.

2. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η πιστωτική πολιτική και πρακτική των Τραπεζών, ειδικά
το τελευταίο διάστηµα που η βιοµηχανία στη χώρα µας συρρικνώνεται και οι περισσότερες
επιχειρήσεις

µεταφέρουν

τις

εγκαταστάσεις

τους

στο

εξωτερικό,

είναι

υπέρ

της

βραχυπρόθεσµης διάρκειας (short term) των πάσης φύσεως πιστοδοτήσεων (short term). Η
διάρκεια και η λήξη των πιστοδοτήσεων πρέπει απαραιτήτως να ανταποκρίνεται στον τρόπο µε
τον οποίο προµηθεύεται η επιχείρηση τα εµπορεύµατά της και τι πίστωση δέχεται από τους
προµηθευτές της αλλά και µε ποιόν τρόπο διαθέτει τα εµπορεύµατα και τις υπηρεσίες της
στους πελάτες και µετά από πόσο διάστηµα εισπράττει τα οφειλόµενα ποσά. ∆ηλαδή τι είδους
πίστωση παρέχει στους πελάτες της. Αν για παράδειγµα «κλείνει» τους λογαριασµούς µε τις
καρτέλες των πελατών της µε τη λήψη επιταγών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το διάστηµα
που µπορεί να ρευστοποιήσει η επιχείρηση τις επιταγές. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται
συναλλακτικό κύκλωµα του πιστούχου.
Η κάθε Τράπεζα χορηγεί
δάνεια

σε υφιστάµενους και σε νέους πιστούχους, µεσοµακροπρόθεσµα

για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, µε διάρκεια που καθορίζεται

αναλόγως, αλλά συνήθως δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) ή µέγιστο (15) χρόνια.

Η

δανειοδοτούµενη επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ικανοποιητικά οικονοµικά στοιχεία, να
διοικείται από ικανά και φερέγγυα άτοµα, οι προοπτικές της να διαγράφονται ευοίωνες, οι
προβλεπόµενες Χρηµατορροές (cash flow), καθώς και οι παρεχόµενες εξασφαλίσεις να
θεωρούνται ικανοποιητικές και επαρκείς για την εξυπηρέτηση του δανείου.
Στους παραπάνω περιορισµούς δεν εµπίπτουν τα «τυποποιηµένα» προϊόντα προς κλάδους
επιχειρήσεων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις, η διάρκεια των οποίων είναι ανάλογη της
διάρκειας του προϊόντος που εκάστοτε προσφέρεται.

3. Οι Τράπεζες εκδίδουν εγγυητικές επιστολές (Letters of Guarantee) κάθε µορφής υπέρ των
πελατών των, πάντοτε όµως µε τακτή λήξη. Εξαιρούνται και εκδίδονται χωρίς τακτή λήξη οι
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εγγυητικές που απευθύνονται προς το ∆ηµόσιο όπου, ως εκ των προϋποθέσεων του
∆ηµοσίου, εκδίδονται χωρίς λήξη.

4. Οι Τράπεζες γενικά δεν πιστοδοτούν λέσχες, φιλανθρωπικά ιδρύµατα ή άλλους µη
κερδοσκοπικούς οργανισµούς, πολιτικά κόµµατα και µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εκτός εάν
συντρέχουν λόγοι στρατηγικής και η πιστοδότηση εγκριθεί από την εκάστοτε Εκτελεστική
Επιτροπή ή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εµπλεκόµενης Τράπεζας.

5. Οι Τράπεζες δεν πιστοδοτούν στρατιωτικά όπλα ή συστήµατα, όταν δεν γνωρίζουν επαρκώς
την νοµιµότητα των συναλλαγών.

6. Οι περισσότερες Τράπεζες επιθυµούν να πιστοδοτούν επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα,
για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, συνεχή και χωρίς προβλήµατα,σε συναφές αντικείµενο
(κλάδο).

7. Με φειδώ αντιµετωπίζουν οι Τράπεζες και είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στην παροχή
πιστοδοτήσεων σε επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα
νεοσύστατες επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα όταν η λειτουργία τους βασίζεται ολοκληρωτικά σε νέα
τεχνολογία ή νέα προϊόντα.

8. Οι Τράπεζες είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στην παροχή χρηµατοδοτήσεων και λοιπών
πιστοδοτικών υπηρεσιών εκεί όπου δεν έχουν σαφή γνώση του συγκεκριµένου κλάδου της
οικονοµίας που να τους επιτρέπει ασφαλή εκτίµηση των κινδύνων που εµπεριέχονται, π.χ.
χρηµατοδότηση χρηµατιστηριακών προϊόντων (commodities), αεροσκαφών κ.λ.π.

9. Επίσης όταν οι επιχειρήσεις έχουν έδρα, παραγωγικές εγκαταστάσεις και την εν γένει
δραστηριότητα µακριά (π.χ. εκτός Νοµού) από τη µονάδα που έχει την ευθύνη ελέγχου
παρακολούθησης και

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, οι Τράπεζες δίνουν ιδιαίτερη

προσοχή στις χρηµατοδοτήσεις.

3.3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκε η Πιστωτική πολιτική που ακολουθούν οι Τράπεζες. Αναφέρθηκαν και
αναλύθηκαν οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η πολιτική αυτή.
Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν οι κατηγορίες των κινδύνων που συναντώνται όταν οι Τράπεζες
εγκρίνουν ένα πιστοδοτικό όριο µια και κάθε χρηµατοδότηση κρύβει διαφορετικό κίνδυνο.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πιστοδοτήσεις των επιχειρήσεων ανάλογα µε τα καλύµµατα και τις εξασφαλίσεις που διαθέτουν,
ταξινοµούνται σε κατηγορίες κινδύνου.
Οι Τράπεζες γνωρίζουν αµέσως το πόσο επικίνδυνος ή όχι είναι ο πελάτης επιχείρηση που θα
συνεργασθούν και πόσο άµεσα ή όχι µπορούν να εισπράξουν την απαίτησή τους,
Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζουν και το τι ποσό ανοικτής πίστωσης µπορεί να λάβει.

4.1 Ορισµός
Για την καλύτερη θεώρηση και παρακολούθηση του κινδύνου που εµπεριέχεται στις κάθε µορφής
πιστοδοτήσεις προς πάσης φύσεως επιχειρήσεις και τράπεζες, καθορίζονται µε βάση τις σχετικές
Πράξεις του ∆ιοικητού Τραπέζης Ελλάδος, τα ∆ελτία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
ζητούνται µε βάση τη Βασιλεία ΙΙ, οι παρακάτω κατηγορίες κινδύνου.

και όλα

Με τον τρόπο αυτό, οι

πληροφοριακές καταστάσεις που δίνουν οι τράπεζες για τις εξασφαλίσεις των χρηµατοδοτήσεών τους
µε προσηµειώσεις σε αστικά ή µη ακίνητα, µε κάλυψη µετρητών κ.λ.π. βάσει των (Π.∆.Τ.Ε. 1313 /87),
για τις καθυστερήσεις αποπληρωµής οφειλών των χρηµατοδοτήσεών τους, για τους πελάτες τους που
έχουν οφειλές πάνω από 500 εκατοµµύρια ευρώ κ.α. σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τρίµηνα, εξάµηνα
κ.λ.π.) καθώς και οι καταστάσεις των προβλέψεων, αποτυπώνονται µε τον ίδιο τρόπο, για όλες τις
τράπεζες.

4.2 Κατηγορία Κινδύνου Ι
Περιλαµβάνει τις πιστοδοτήσεις που έχουν καλύµµατα, τα οποία µπορούν γρήγορα και εύκολα να
µετατραπούν σε µετρητά, χωρίς να χαθεί κάτι από το κεφάλαιο ή τους τόκους.
Τα καλύµµατα αυτά είναι:
•

Εγγυητική επιστολή (Letter of Guarantee) ή Stand-by Letter of Credit (Ειδικά όσον αφορά τις
Η.Π.Α., λόγω του ότι δεν εκδίδουν Εγγυητικές Επιστολές χρησιµοποιείται η Ενέγγυος Πίστωση σε
Αναµονή σε κάθε ζήτηση), οι διαφορές τους αναφέρθηκαν σε προγενέστερο κεφάλαιο,
αναγνωρισµένης τράπεζας εσωτερικού ή εξωτερικού και µέχρι του πιστωτικού ορίου που
καθορίζεται για τη συγκεκριµένη τράπεζα.

•

Ενέχυρο επί καταθέσεων στο ίδιο ή σε διαφορετικό νόµισµα από αυτό της πίστωσης.
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Τράπεζας

που

προβαίνει στην πιστοδότηση.
•

Οµόλογα και Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου ή άλλης Κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην πραγµατική τους αξία.

Η αξία του καλύµµατος πρέπει να είναι επαρκής για την κάλυψη τόκων και κεφαλαίου.

Η

χρηµατοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 85%-90% της αξίας του καλύµµατος
όταν το νόµισµα της πίστωσης είναι διαφορετικό από το νόµισµα του καλύµµατος. Σε περίπτωση που
ο πιστούχος έχει εξετασθεί µε άλλα κριτήρια (όπως γνωστή επιχείρηση που τηρεί σύζυγος
µεγαλοεπιχειρηµατία που διατηρεί συνεργασία µε την Τράπεζα για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, δίχως
προβλήµατα ή πρόκειται από διασταυρούµενες πωλήσεις προϊόντων να προσθέσει η τράπεζα αρκετούς
πελάτες στο ήδη υφιστάµενο πελατολόγιό της κ.λ.π.) και την αποδοτικότητά του ως πελάτης της
Τράπεζας, µπορεί να ληφθεί σχετική έγκριση και το κάλυµµα να ληφθεί σε ποσοστό 100% της οφειλής
του πιστούχου.

4.3 Κατηγορία Κινδύνου ΙΙ
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις πιστοδοτήσεις που δεν εντάσσονται στις Κατηγορίες Κινδύνου Ι και
IΙΙ. Συγκεκριµένα αναφέρονται:

α) Επιχειρήσεις
•

Πιστοδοτήσεις µε κάλυµµα ενέχυρο επί ρευστοποιήσιµων στοιχείων όπως: µετοχές εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αξιών, Αµοιβαία Κεφάλαια εκτός της Σταθερής Απόδοσης, επιταγές και
συναλλαγµατικές πελατείας, φορτωτικά έγγραφα εξαγωγής δεκτικά ενεχυρίασης, γεγενηµένες
απαιτήσεις από συµβάσεις έργου ή πιστωτικών καρτών, κλπ.
Στη συνήθη πρακτική, ενεχυράζονται άυλες µετοχές εταιριών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. (κύρια ή
παράλληλη αγορά),, οι οποίες θα πρέπει να είναι εµπορεύσιµες, κυρίως να εκποιούνται µε
ευχέρεια. Η ποιότητα της εξασφάλισης εξαρτάται από την εταιρία που εξέδωσε τις µετοχές,
από το αν οι µετοχές είναι εισηγµένες ή µη στην κύρια ή παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α., από το
αν έχει γίνει νοµότυπα η επίδοση της ενεχυρίασης τους,
Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων µπορούν να ενεχυριασθούν νοµότυπα και µε την εξαγορά τους,
να εξοφληθεί η δανειακή οφειλή.
Οι επιταγές είναι έγγραφα που µε τα οποία κάποιο πρόσωπο που ονοµάζεται εκδότης, δίνει
εντολή την τράπεζα να πληρώσει στο πρόσωπο που αναγράφεται στο «εις διαταγήν» το ποσό
που αναγράφεται στο σώµα της επιταγής, µε την προσκόµιση του σώµατος στην Τράπεζα,
από συγκεκριµένο λογαριασµό. Η επιταγή έχει νούµερο, αρίθµηση, και πάνω σε αυτήν
αναγράφεται ο λογαριασµός του εκδότη και η Τράπεζα και το υποκατάστηµα που τηρείται
αυτός.
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Στην πράξη λειτουργεί ο θεσµός των µεταχρονολογηµένων επιταγών που η πιστούχος
επιχείρηση λαµβάνει από τους πελάτες της και τις προσκοµίζει στην τράπεζα, συντάσσεται
πινάκιο επιταγών σε ενέχυρο, αποδίδεται επί του συνολικού ποσού χαρτόσηµο στο Ελληνικό
∆ηµόσιο 0,3%, εισπράττονται προµήθεια και έξοδα ελέγχου ύπαρξης ή µη δυσµενών
στοιχείων. Όταν ωριµάσει η λήξη των επιταγών, αυτές αποπληρώνουν τη δανειακή οφειλή της
επιχείρησης.

Οι συναλλαγµατικές που είναι έγγραφα µε τα οποία ο εκδότης (πιστωτής) δίνει εντολή στον
αποδέκτη (πληρωτή) να πληρώσει σε ένα ορισµένο πρόσωπο (λήπτη) ορισµένο ποσό, σε
ορισµένο τόπο και χρόνο.

Μπορεί να ενεχυριασθεί νοµότυπα και στη λήξη της να

αποπληρώσει οφειλή της επιχείρησης.

Οι συναλλαγµατικές δεν είναι τόσο ισχυρές όσο οι επιταγές. Οι επιταγές στη λήξη τους και
εντός οκταηµέρου, σε περίπτωση που λογαριασµός του πελάτη που σύρεται η επιταγή δεν έχει
επαρκές υπόλοιπο , έχουν το δικαίωµα να σφραγισθούν και να απαιτηθεί το ποσό µε πολύ
γρήγορη διαδικασία κ.α.

•

Πιστοδοτήσεις χωρίς κάλυµµα, µε εξασφάλιση προσηµείωση επί ακινήτου ή/και προσωπική ή
εταιρική εγγύηση ή/και εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

•

Πιστοδοτήσεις χωρίς κάλυµµα και χωρίς εξασφαλίσεις.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης επί της αξίας του καλύµµατος καθορίζεται µε βάση την
πιστοληπτική ικανότητα του πιστούχου. Συνήθως η χρηµατοδότηση γίνεται σε ποσοστό 80%
της αξίας του καλύµµατος.

Σε πελάτες που αξιολογούνται ως αποδοτικοί

γιατί

πραγµατοποιούν µεγάλο τζίρο στις Τράπεζες και οι Τράπεζες εισπράττουν από αυτούς
προµήθειες σε αρκετά µεγάλο ύψος, το ποσοστό φθάνει και το 90%. Εξαιρετικές είναι οι
περιπτώσεις που το ποσοστό θα φτάσει το 100% και µόνο µε έγκριση Γενικής ∆ιεύθυνσης.

β) Τράπεζες
•

Τοποθετήσεις (για µια νύχτα-overnight, γραπτή συµφωνία δανείου που εξοφλείται σε πρώτη
ζήτηση-call, µελετηµένες χρονικά και ανάλογα µε τη ζήτηση κινήσεις που προσδιορίζουν το
επιτόκιο- time & demand) σε τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

•

Λογαριασµοί δικών µας τραπεζών κ.λ.π. (nostro=δικός µας) που τηρούνται σε ανταποκριτές
τους (συνεργαζόµενες τράπεζες), συνήθως, στο εξωτερικό.

•

Τοποθετήσεις κεφαλαίων στη διατραπεζική αγορά (money market).

•

Πιστοδοτήσεις (απευθείας ή µέσω συµµετοχής σε κοινοπρακτικά δάνεια) σε πιστωτικά
ιδρύµατα εσωτερικού ή εξωτερικού (εκτός διατραπεζικής αγοράς).
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Τοποθετήσεις κεφαλαίων σε χρεόγραφα (που διαπραγµατεύονται στην πρωτογενή και
δευτερογενή αγορά) είτε για ίδια επένδυση (investment), είτε για µεταπώληση (trading).

•

Επιβεβαίωση Ενέγγυας Πίστωσης (Letter of Credit Confirmation)..

•

Αποδοχή Εγγυητικής Επιστολής (Letter of Credit Acceptance) τράπεζας εσωτερικού ή
εξωτερικού ως κάλυµµα πιστοδοτήσεων και µέχρι του πιστωτικού ορίου που έχει καθορισθεί
για τη συγκεκριµένη τράπεζα.

•

Υπεραναλήψεις, δηλαδή αναλήψεις από λογαριασµούς όψεως χωρίς διαθέσιµο υπόλοιπο, µέχρι
ενός συµφωνηθέντος ορίου, διαφορετικό για κάθε πελάτη (overdraft) σε λογ/σµούς vostro
(δικός τους) συνεργαζόµενων τραπεζών που τηρούνται στην Τράπεζα που αξιολογεί τον
κίνδυνο.

4.4 Κατηγορία Κινδύνου ΙΙΙ
Πιστωτικά όρια, απεικονιζόµενα στο σταθµισµένο ποσό της ονοµαστικής αξίας των συναλλαγών
(amount at risk), για προθεσµιακές πράξεις (πέραν των 2 εργάσιµων ηµερών) που σχετίζονται µε
συνάλλαγµα, επιτόκια, options και άλλα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (derivatives).
•

Προθεσµιακά Συµβόλαια

Συναλλάγµατος ορισµένης λήξης για εξόφληση µελλοντικής

υποχρέωσης (Forward foreign exchange contracts).
•

Εγγύηση επιτοκίου (Interest rate swaps) και συµφωνίες µεταξύ δύο συµβαλλοµένων για να
προστατευθούν από µελλοντικές διακυµάνσεις των επιτοκίων (forward rate agreements).

•

Προθεσµιακές Πράξεις συναλλάγµατος για κάλυψη συναλλαγµατικών κινδύνων (Foreign
currency options).

•

Συµφωνίες προαγοράς και επαναγοράς (repos).

•

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.

4.5 Καθορισµός του όρου«Ένας Οφειλέτης»
i) Έννοια «Ένας Οφειλέτης»
Η έννοια «Ένας Οφειλέτης» χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο της
εκάστοτε Τράπεζας έναντι των κατ’ ιδίαν πελατών ή οµάδας συνδεδεµένων πελατών1 που σχετίζονται
µεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό εάν ένας οφειλέτης αντιµετωπίζει χρηµατοοικονοµικά
προβλήµατα, ο άλλος ή όλοι οι άλλοι θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης.
Στην έννοια του συνολικού και ενιαίου πιστωτικού κινδύνου, περιλαµβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι
πιστοδοτήσεις που παρέχονται από τη συγκεκριµένη Τράπεζα καθώς και τις θυγατρικές της εταιρίες
(Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων-Leasing, Επιχείρηση Πρακτορείας-Factoring κ.λ.π.).
Για τον υπολογισµό του συνολικού πιστωτικού κινδύνου προς «έναν Οφειλέτη» πρέπει να
συνυπολογίζονται :
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Ο συνολικός πιστωτικός κίνδυνος προς επιχειρήσεις που συνιστούν Όµιλο Συνδεδεµένων
Επιχειρήσεων (βλ. παράγραφο ii).

2.

Ο πιστωτικός κίνδυνος προς ιδιώτη ή συνδεδεµένη επιχείρηση που ελέγχει άµεσα ή έµµεσα
τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου του οφειλέτη και ταυτόχρονα
ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία του οφειλέτη (δεσπόζουσα επιρροή).

3.

Ο πιστωτικός κίνδυνος προς οφειλέτη που ελέγχει άµεσα ή έµµεσα σε ποσοστό τουλάχιστον
20% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου της συνδεδεµένης επιχείρησης και ταυτόχρονα
ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της συνδεδεµένης επιχείρησης
(δεσπόζουσα επιρροή).

4.

Ο πιστωτικός κίνδυνος προς συνδεδεµένη επιχείρηση που εγγυάται το χρέος του οφειλέτη.

5.

Ο πιστωτικός κίνδυνος προς οφειλέτη που εγγυάται το χρέος του ιδιώτη ή της συνδεδεµένης
επιχείρησης.

6.

Ο πιστωτικός κίνδυνος προς ιδιώτη ή συνδεδεµένη επιχείρηση που ασκεί άµεσα ή έµµεσα το
management στον οφειλέτη ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη απευθείας µεταξύ τους
συµµετοχικής σχέσης.

ii) Καθορισµός της έννοιας του όρου «Όµιλος Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων» (Π∆ΤΕ
2246/1993

& άρθρο 42ε παρ. 5 εδάφιο α ΚΝ 2190/1920).

Ο ΄Όµιλος Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων συνίσταται από :

α) Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση µητρικής προς θυγατρική. Σχέση
µητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υπάρχει όταν µια επιχείρηση (µητρική) :

α.α)

ή έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης (θυγατρικής)
επιχείρησης,

α.β)

ή ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης,

α.γ)

ή συµµετέχει στο κεφάλαιο µιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωµα είτε άµεσα είτε
µέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών των οργάνων διοίκησης
της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής),

α.δ)

ή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση (θυγατρική). ∆εσπόζουσα επιρροή
υπάρχει όταν η µητρική επιχείρηση διαθέτει άµεσα ή έµµεσα, δηλαδή µέσω τρίτων που
ενεργούν για λογαριασµό της επιχείρησης, τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων ψήφου της θυγατρικής και, ταυτόχρονα, ασκεί κυριαρχική επιρροή στη
διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας.
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β) Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις της προηγούµενης περίπτωσης (α) και κάθε µία από τις θυγατρικές
της µητρικής ή τις θυγατρικές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων.

γ) Οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγουµένων περιπτώσεων (α) και (β), άσχετα εάν µεταξύ των
θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσµός συµµετοχής.

δ) Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις των προηγουµένων περιπτώσεων (α), (β) και (γ) και κάθε άλλη
επιχείρηση που συνδέεται µε αυτές είτε λόγω ενιαίας διοίκησης είτε λόγω κοινών, κατά
πλειοψηφία, διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων.

iii) Συσχετιζόµενος Κίνδυνος

Σε περίπτωση όπου ένα φυσικό πρόσωπο που έχει µετοχική σχέση µε τον Οφειλέτη έχει εγγυηθεί
προσωπικά το χρέος Τρίτου Πιστούχου µε τον οποίο δεν έχει µετοχική σχέση ούτε ασκεί άµεσα ή
έµµεσα τη ∆ιοίκηση, τότε το χρέος αυτού (του τρίτου πιστούχου) δεν αντιµετωπίζεται ως ενιαίος
κίνδυνος µε το χρέος του Οφειλέτη, αλλά αναφέρεται στο πιστοδοτικό όριο ως «Συσχετιζόµενος
Κίνδυνος».

4.6

Πιστωτικός Κίνδυνος σε «Έναν Οφειλέτη»

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της κάθε Τράπεζας καθορίζει τα ανώτατα όρια που µπορούν να εγκριθούν
από την Επιτροπή Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων και Συµµετοχών ανά κατηγορία πιστωτικού κινδύνου, ο
οποίος µπορεί να αναληφθεί σε έναν οφειλέτη. Τα κριτήρια αυτά αναπροσαρµόζονται µε βάση τις
ισχύουσες συνθήκες.
Με τα σηµερινά ισχύοντα κριτήρια, η συνήθης διάρθρωση αυτών των ορίων πιστωτικού κινδύνου είναι
η παρακάτω:
Κατηγορία Κινδύνου Ι : Απεριόριστο Ποσό
Κατηγορία Κινδύνου ΙΙ : Μέχρι ποσοστό 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας
Κατηγορία Κινδύνου ΙΙΙ : Μέχρι ποσοστό 10% at risk των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της
Τράπεζας

--------------------------------------------------------------------1
Οµάδα συνδεδεµένων πελατών (Π∆ΤΕ 2246/1993)
α) δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο καθόσον το ένα ελέγχει άµεσα ή
έµµεσα το άλλο ή τα άλλα καθώς και
β) δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µεταξύ των οποίων δεν υπάρχει σχέση ελέγχου αλλά τα οποία θεωρούνται ότι
αποτελούν ενιαίο κίνδυνο διότι συνδέονται µεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό ότι εάν το ένα απ’ αυτά αντιµετωπίσει
χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα, το άλλο ή όλα τα άλλα θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης των υποχρεώσεών τους
έναντι των πιστωτικών ιδρυµάτων. Περιλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή και όλες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που ελέγχονται
από το αυτό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
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Υπολογισµός Συνολικού Πιστωτικού Κινδύνου για «Έναν Οφειλέτη»

Για τα νοµικά πρόσωπα, περιλαµβανοµένων των Τραπεζών και των ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων και
Οργανισµών, ο συνολικός πιστωτικός κίνδυνος σε ενοποιηµένη βάση προς έναν οφειλέτη, καθορίζεται
από τον παρακάτω τύπο:

Κατηγορία Κινδύνου Ι + Κατηγορία Κινδύνου ΙΙ + Κατηγορία Κινδύνου ΙΙ (at risk)

4. 8 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν οι κατηγοριοποιήσεις των κινδύνων που εµπεριέχουν οι διάφορες
µορφές χρηµατοδοτήσεων και αναπτύχθηκε το πώς αντιµετωπίζουν οι Τράπεζες ένα πιστούχο που
εµπλέκεται και µε άλλους τρόπους σε άλλες µορφές χρηµατοδοτήσεων. Παραδείγµατος χάριν όταν
είναι και εγγυητής σε κάποιες άλλες πιστοδοτήσεις.

Τότε αντιµετωπίζεται ως συνεξεταζόµενος

κίνδυνος.
Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν τα επίπεδα εγκρίσεων που υπάρχουν σε έναν πιστοδοτικό
οργανισµό για τη δηµιουργία και έγκριση πιστοδοτικού ορίου σε επιχειρήσεις, ανάλογα µε το µέγεθος
του κινδύνου που αυτές συνεπάγονται.
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται η βαθµίδα των εγκρίσεων που έχει µια Τράπεζα για να διασφαλίσει,
σύµφωνα µε την πολιτική και το σχεδιασµό της, καλύτερα τις χρηµατοδοτήσεις των επιχειρήσεων,
διαµέσου των πιστοδοτικών ορίων που εγκρίνει.

5.1. Γενικά
Η τραπεζική δραστηριότητα και η κερδοφορία της Τράπεζας είναι συνυφασµένες µε την ανάληψη
κινδύνων, πιστωτικών και επιχειρηµατικών.

Ο βαθµός του κινδύνου που εµπεριέχεται σε κάθε

πιστοδότηση και σε κάθε επιχειρηµατική απόφαση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των
οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι συνθήκες της οικονοµίας και της αγοράς, η εν γένει οικονοµική
κατάσταση της χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης, η διοίκησή της, το αντικείµενο δραστηριότητάς της
(κλάδος), η νοµική της µορφή, το ύψος και η διάρκεια της πιστοδότησης, το είδος και ύψος των
καλυµµάτων και εξασφαλίσεων και η προσδοκώµενη κερδοφορία που δικαιολογεί το βαθµό του
αναλαµβανόµενου κινδύνου.

Τα στελέχη που εγκρίνουν τα δάνεια και συγχρόνως τα προωθούν στις επιχειρήσεις εφεξής
ονοµαζόµενοι «Marketing/Lending» και αυτοί που εξετάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και εγκρίνουν ένα
εισηγητικό ή εισηγούνται κάποιο που πρέπει να διοχετευθεί σε ανώτερη βαθµίδα εφεξής
επονοµαζόµενοι «Credit Officers» που συµµετέχουν στη διαδικασία έγκρισης πιστωτικών και
επιχειρηµατικών κινδύνων οφείλουν να ενεργούν σύµφωνα µε την Πιστωτική Πολιτική και Πρακτική
της Τράπεζας, καθώς και τους ισχύοντες κανόνες, διατάξεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και της ∆ιοίκησης της κάθε Τράπεζας και των Νοµισµατικών και Εποπτικών Αρχών. Οφείλουν επίσης,
κατά την ανάληψη και διαχείριση πιστωτικών και επιχειρηµατικών κινδύνων, να επιδεικνύουν καλή
πίστη, σωστή κρίση και επιµέλεια, ώστε να διασφαλίζουν επαρκώς και κατά τον καλύτερο τρόπο τα
συµφέροντα της Τράπεζας για την οποία εργάζονται και των µετόχων της.

Κατά τη διαδικασία επίτευξης του στόχου ανάπτυξης των εργασιών και µεγιστοποίησης της
κερδοφορίας της Τράπεζας, η επιδίωξη έγκρισης πιστοδοτήσεων καλής ποιότητας έχει ισοδύναµη
υψηλή προτεραιότητα µε την αύξηση των µεγεθών, λαµβάνοντας υπόψη ότι, οποιοδήποτε και εάν
είναι το κέρδος από µία πιστοδότηση, δεν είναι αρκετό για να αποζηµιώσει τυχόν απώλεια κεφαλαίου
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και τόκων από µια επισφαλή πιστοδότηση. Η ικανότητα των στελεχών να αναλαµβάνουν
«ελεγχόµενους» κινδύνους συµβάλλει ουσιαστικά και σηµαντικά στην επίτευξη ισορροπίας µεταξύ των
στόχων αύξησης των µεγεθών, βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και σταθερής ανάπτυξης
των κερδών της Τράπεζας.

Η αξιολόγηση και η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου, που ενέχουν οι πάσης φύσεως
πιστοδοτήσεις και η µεγιστοποίηση της κερδοφορίας, είναι ευθύνη όλων των στελεχών τα οποία
εµπλέκονται στην πιστοδοτική λειτουργία.

Για τη διασφάλιση των ανωτέρω, σε κάθε Τράπεζα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες.

Οι

πιστοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις δεν εγκρίνονται µόνο από ένα µόνο πρόσωπο καθώς, κατά κανόνα,
απαιτείται η οµόφωνη απόφαση τριών ή σε άλλες περιπτώσεις δύο στελεχών.

Ανάλογα µε το ύψος του κινδύνου, ορίζονται εγκριτικά κλιµάκια, ο ρόλος των οποίων στην τελική
διαµόρφωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων είναι πολύ σηµαντικός και
ουσιαστικός.

5.2. Ορισµοί
1. ‘Έγκριση πιστοδοτήσεων : Η έγκριση πιστοδοτήσεων αφορά στον καθορισµό ορίου για ανάληψη
πιστωτικού κινδύνου πάσης φύσεως, την ανανέωσή του, την τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων
της έγκρισης και την παράταση ισχύος του.

2. Rating Eπιχείρησης: Σε περίπτωση οµάδας συνδεδεµένων επιχειρήσεων, των οποίων τα όρια
πιστοδοτήσεων

εγκρίνονται βάσει ενιαίας Πρότασης Συνεργασίας (Εισηγητικό Πιστοδοτήσεων), ως

rating επιχείρησης νοείται το rating της επιχείρησης µε τη µεγαλύτερη πιστοδοτική σχέση.

5.3 Επιτροπές Εγκρίσεων
5.3.1
5.3.1.α.ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Επιτροπή Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων, Επενδύσεων & Αναδοχών (Εκτελεστική Επιτροπή)
Μέλη αυτής της επιτροπής είναι συνήθως ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, οι Αντιπρόεδροι του
∆.Σ., οι Αναπληρωτές ∆/νοντες Σύµβουλοι, και Γενικοί ∆ιευθυντές.

Με την ύπαρξη απαρτίας, οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία αλλά υπάρχουν ασφαλιστικές
δικλείδες ότι στην επιτροπή πρέπει να παραβρίσκεται ο Πρόεδρος ∆.Σ. ή ένας από τους
Αντιπροέδρους.
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Μερικές από τις αρµοδιότητές τους είναι : Η έγκριση, µετά από εισήγηση της ∆/νσης Επιχειρηµατικής
Πίστης, της Πιστωτικής Πολιτικής και Πρακτικής της Τράπεζας, η ανάθεση αρµοδιοτήτων
Marketing/Lending και Credit Officers σε στελέχη της Τράπεζας, καθορισµός εγκριτικών ορίων, καθώς
και των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης, προκειµένου να συµµετέχουν στη διαδικασία έγκρισης
πιστοδοτήσεων, µετά από εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης που ασχολείται µε την Επιχειρηµατική
Πίστη, η έγκριση, µετά από εισήγηση του αρµόδιου εποπτεύοντος Γενικού ∆/ντή, κάθε µορφής
πιστοδοτήσεων(1) προς πάσης φύσεως επιχειρήσεις, οργανισµούς, τράπεζες, χώρες, ανά πιστούχο ή
οµάδα συνδεδεµένων πιστούχων (µε την έννοια του όρου «Ένας Οφειλέτης»), ως παρακάτω:

i)

πιστοδοτήσεις Κατηγορίας Kινδύνου Ι απεριορίστου ποσού

ii) πιστοδοτήσεις Κατηγορίας Kινδύνου ΙΙ ή/και ΙΙΙ µέχρι ποσοστού 10% των εποπτικών
ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας κ.α. Οι κατηγορίες κινδύνου I,II, III θα αναλυθούν στη
συνέχεια, στο Κεφάλαιο 4.
5.3.1.β.∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Επιτροπές Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων Marketing/Lending και Credit Officers
Οι Επιτροπές Εγκρίσεων είναι τουλάχιστον τριµελείς και συνίστανται από Marketing/Lending και Credit
Officers. Οι Επιτροπές λειτουργούν εντός του πλαισίου των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και της ∆ιοίκησης της Τράπεζας για την οποία εργάζονται και σύµφωνα πάντοτε µε τα προβλεπόµενα
από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις, κανόνες και διατάξεις των Νοµισµατικών και Εποπτικών
Αρχών. ∆εν απαιτούνται συνεδριάσεις των Επιτροπών και τήρηση πρακτικών, παρά µόνο η υπογραφή
όλων των απαιτούµενων µελών.

Αρµοδιότητες: Η έγκριση πιστοδοτήσεων κάθε µορφής προς πάσης φύσεως επιχειρήσεις, τράπεζες,
χώρες ανά πιστούχο ή οµάδα συνδεδεµένων πιστούχων (µε την έννοια του όρου «Ένας Οφειλέτης»
ποσού µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού. Συνήθως µέχρι του ποσού των Ευρώ τριάντα εκατοµµυρίων
(€ 30.000.000). Σε αυτό το ποσό υπάρχουν διαβαθµίσεις και όλοι Officers δεν έχουν τα ίδια όρια
εξουσιοδοτήσεων.
5.3.1.γ. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Γενική ∆ιεύθυνση
Εγκρίνουν ιδιαίτερα µειωµένη τιµολογιακή και επιτοκιακή εισήγηση για πιστούχους και ποσά ορίων
ανώτερα από αυτά για τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένη η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση.
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5.3.1.δ. ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ιευθύνσεις που ασχολούνται µε την Επιχειρηµατική Πίστη
Καθορίζουν ιδιαίτερη Επιτοκιακή Πολιτική, που ξεφεύγει από το όρια των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων
και σχεδιάζουν νέα προϊόντα χρηµατοδοτήσεων που ζητούνται από πελάτες.

5.3.1.ε. ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Τραπεζών
Account Officers και Credit Officers µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες αντιµετωπίζουν τα θέµατα που
προκύπτουν, από χρηµατοδοτούµενους πελάτες και διαβιβάζονται από τα καταστήµατα, δίνοντας τις
κατάλληλες λύσεις µε τον αρµόδιο Περιφερειακό ∆ιευθυντή. Αν υπερβαίνει το αίτηµα τα όριά τους, το
διαβιβάζουν στο ανώτερο κλιµάκιο, αυτό της ∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Πίστης. Τις περισσότερες
φορές τα αιτήµατα φτάνουν µέχρι και αυτό το επίπεδο.

5.3.1.στ. ΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Επιτροπές Εγκρίσεων Καταστηµάτων
Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές οι άνθρωποι αυτοί για τα υποκαταστήµατα των Τραπεζών είναι ο
∆ιευθυντής µαζί µε τον Προϊστάµενο Χρηµατοδοτήσεων και σε άλλες περιπτώσεις συµπράττει µαζί και
ο Υποδιευθυντής ή ο υπεύθυνος “Officer”.

Οτιδήποτε υπερβαίνει τις δικές τους δικαιοδοσίες,

διαβιβάζεται στο αµέσως επόµενο υψηλά ιστάµενο κλιµάκιο, την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση στην οποία
ανήκουν.

Καταχωρώντας τα οικονοµικά στοιχεία των πελατών στις εφαρµογές που έχουν εγκατεστηµένες στους
υπολογιστές τους, συµβουλεύονται για τα αποτελέσµατα που εµφανίζουν για την κάθε επιχείρηση, τον
παρακάτω πίνακα:
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Τίτλος: ∆ιευκρινίσεις για τη διαβάθµιση των επιχειρήσεων «Rating»

MOODY’S

Grade

Rank

Aaa

STANDARD & POOR’S and FITCH

Long Term Deposit Ratings

Exeptional credit quality

Aa1
Aa2

Φεβρουάριος 2007

Excellent credit quality

Long Term Deposit Ratings

Rank

Highest credit Quality

AAA

High credit Quality. Very strong

AA+

capacity to meet financial
commitments

Aa3

AA
AA-

Investment
Grade

Grade

Investment
Grade

A1
A2

Good credit Quality. Strong
Good credit quality

capacity to meet financial
commitments.

A3

A
A-

Baa1
Baa2

A+

Weakened capacity to meet
Adequate credit quality

financial commitments

Baa3

BBB+
BBB
BBB-

Ba1

BB+
Inadequate capacity to meet

Ba2

Questionable credit quality

financial commitments

Ba3

BB
BB-

B1

B+
Limited capacity to meet financial

Speculative
Grade

B2

Generally poor credit quality

commitments

B

B3

B-

Caa1

CCC+

NonInvestment
Grade

Caa2

Vulnerability to on-payment
Extremely poor credit quality

High vulnerability to nonpayment

Caa3

CCCCC

Ca

In Default

Bankruptcy or similar action

C

C

In Default, low recovery value

Debt in selective default/default

SD/D
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5.3.1.ζ. Λοιπές Επιτροπές Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων

Οι λοιπές Επιτροπές Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων που συνήθως υπάρχουν για να
καλύψουν εξειδικευµένες ανάγκες, είναι ι οι ακόλουθες:
α) Επιτροπές Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων ∆/νσης Μικρών Επιχ/σεων & Επαγγελµατιών
β) Επιτροπές Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων Καταστηµάτων ∆ικτύου Εσωτερικού

Οι Επιτροπές λειτουργούν εντός του πλαισίου των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
της ∆ιοίκησης της κάθε Τράπεζας και σύµφωνα πάντοτε µε τα προβλεπόµενα από τις εκάστοτε
ισχύουσες αποφάσεις, κανόνες και διατάξεις των Νοµισµατικών και Εποπτικών Αρχών και στα
αντίστοιχα εγχειρίδια διαδικασιών που εκδίδονται. ∆εν απαιτούνται συνεδριάσεις των Επιτροπών
και τήρηση πρακτικών, παρά µόνο η υπογραφή όλων των απαιτούµενων µελών.

Σε πολλά ζητήµατα απαιτείται σύµπραξη των Επιτροπών. Για παράδειγµα

Για ποσά € 80.001 - € 500.000:
Απαιτείται συνήθως η οµόφωνη και από κοινού σύµπραξη δύο (2) Marketing/Lending Οfficers
µε εγκριτικό όριο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας (1) µε επαρκές (τουλάχιστον ίσο µε το
προτεινόµενο όριο) εγκριτικό όριο, και ενός (1) Marketing/Lending Οfficer µε ή χωρίς όριο.

Για ποσά άνω των € 500.000:
Απαιτείται η οµόφωνη και από κοινού σύµπραξη δύο (2) Marketing/Lending Οfficers και ενός
(1) Credit Officer. O ένας εκ των δύο Marketing/Lending Officers και ο Credit Officer πρέπει
υποχρεωτικά να έχουν επαρκές (τουλάχιστον ίσο µε το προτεινόµενο όριο) εγκριτικό όριο.

Όρια πιστοδοτήσεων που υπερβαίνουν τα εγκριτικά όρια των στελεχών της ∆/νσης Μικρών
Επιχειρήσεων

και

Επαγγελµατιών

εγκρίνονται

από

το

αρµόδιο

εγκριτικό

επίπεδο

Marketing/Lending και Credit Officers, που θα ορίζεται από την αρµόδια Τράπεζα.

5.4 Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαµε στις βαθµίδες των εγκρίσεων των πιστοδοτικών ορίων και
των επιµέρους µορφών χρηµατοδοτήσεων που έχει ο µηχανισµός µιας Τράπεζας. Ο σκοπός των
ανωτέρω είναι, να διασφαλισθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι χρηµατοδοτήσεις των
επιχειρήσεων πριν την έναρξη της συνεργασίας µε την πιστούχο εταιρία ώστε να µη
δηµιουργηθούν καθυστερήσεις.

Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 127

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές

Φεβρουάριος 2007

Στόχος των Τραπεζών είναι οι εγκρίσεις να δίνονται ηλεκτρονικά, µε ψηφιακές υπογραφές ώστε
να µπορούν οι διάφορες κεντροποιηµένες υπηρεσίες και ∆ιευθύνσεις να λειτουργούν άµεσα και
να µην υπάρχει γραφειοκρατία.

Με τα ηλεκτρονικά συστήµατα καταχώρησης των στοιχείων, σχολίων και ανάπτυξης εισηγητικών
που εφαρµόζονται, στοχεύουν οι Τράπεζες στην καλύτερη απεικόνιση των µελλοντικών ή
υπαρχόντων πιστούχων τους και η ευθύνη ανάληψης κινδύνου να σταθµίζεται και να
διασφαλίζεται από πολλούς παράγοντες και εργαλεία, πέραν της ανθρώπινης γνώσης και λογικής.
Ένα

εργαλείο

καταχώρησης

οικονοµικών

στοιχείων

και

ανάλυσης

πιστοδοτικού

ορίου

αναπτύσσεται στο επόµενο κεφάλαιο.

Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 128

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές

Φεβρουάριος 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Σύστηµα spreading & rating – Moody’s Risk Advisor (MRA)

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε πολλές Τράπεζες εφαρµόζεται το κεντρικό σύστηµα καταχώρησης των οικονοµικών καταστάσεων1
των πιστούχων (spreading), της αξιολόγησης της χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης και της
διαβάθµισης της πιστοληπτικής τους ικανότητας (rating).

Πρόκειται για το σύστηµα Moody’s Risk

Advisor (MRA), το οποίο θεωρείται ένα από τα πλέον εξελιγµένα εργαλεία αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας επιχειρήσεων. Χρησιµοποιείται από 90 από τα 100 µεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύµατα στον
κόσµο (συµπεριλαµβανοµένων των Citicorp, Bank of America, J.P. Morgan, HSBC, ABN Amro), αλλά
και από µεγάλο αριθµό πιστωτικών ιδρυµάτων µεσαίου µεγέθους, ενώ στην Ελλάδα ήδη
χρησιµοποιείται από τις τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Eurobank και Κύπρου.

1

Εκτός των ετήσιων ισολογισµών και καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης, στο ίδιο σύστηµα καταχωρούνται επίσης οι
ενδιάµεσες συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις (για εισηγµένες επιχειρήσεις στο Χ.Α.), καθώς και τα ισοζύγια. Όσον αφορά
στα ισοζύγια, η ισοζύγιση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ και ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ γίνεται καταχωρώντας τη διαφορά που προκύπτει από την
καταχώρηση σε λογ/σµό αποθεµάτων.
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Το σύστηµα MRA παρέχει σηµαντικά µεγαλύτερες δυνατότητες προσαρµογής της εκάστοτε Τράπεζας
στις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από το νέο πλαίσιο εποπτείας της κεφαλαιακής επάρκειας των
πιστωτικών ιδρυµάτων (Βασιλεία II), το οποίο ετέθη σε εφαρµογή από 31/12/2006.

Υπενθυµίζεται ότι το νέο πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα µείωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων των
πιστωτικών ιδρυµάτων εκείνων που διαθέτουν αξιόπιστα συστήµατα διαβάθµισης της πιστοληπτικής
ικανότητας των πιστούχων τους (συστήµατα rating), µέσω των οποίων προκύπτει λογικά ακόλουθη,
ουσιαστική και συνεπής διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις-πιστούχους, η ένταξή τους σε επιµέρους βαθµίδες πιστωτικού κινδύνου
ανάλογα µε το βαθµό πιστοληπτικής τους ικανότητας και στη συνέχεια η αντιστοίχιση των βαθµίδων
αυτών µε πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων (Probabilities of Default), οδηγούν στον υπολογισµό
συντελεστών στάθµισης των πιστωτικών ανοιγµάτων και τελικά στον υπολογισµό των αντίστοιχων
κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Με βάση το νέο πλαίσιο (Βασιλεία II), όσο µεγαλύτερη είναι η πιστοληπτική ικανότητα των πιστούχων,
τόσο µικρότερες είναι οι πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων (Probability of Default) και τόσο
µικρότερες είναι οι αντίστοιχες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
διαθέτει

αξιόπιστο

σύστηµα

ταξινόµησης

των

Αυτό σηµαίνει ότι εάν ένα πιστωτικό ίδρυµα

επιχειρήσεων

και

καλή

ποιότητα

δανειακού

χαρτοφυλακίου, µε την έναρξη εφαρµογής του νέου πλαισίου θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από τον
περιορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, αφού για πιστωτικά ανοίγµατα που προέρχονται από
πιστούχους µε µεγάλη πιστοληπτική ικανότητα οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα είναι µειωµένες. Κάτι
τέτοιο δεν ισχύει µε το υφιστάµενο πλαίσιο (Βασιλεία I), όπου οι κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό του πιστωτικού κινδύνου.

Μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο, µπορεί να προέλθει και από τη
µείωση των πιστωτικών ανοιγµάτων µετά το συνυπολογισµό της σταθµισµένης αξίας των
υφιστάµενων καλυµµάτων και εξασφαλίσεων, µε βάση καθορισµένα ποσοστά ζηµιάς σε περίπτωση
αθέτησης των υποχρεώσεων των πιστούχων (Loss Given Default).

6.1. Τι περιλαµβάνει το Σύστηµα Moody’s Risk Advisor
1. Το Financial Analyst το οποίο είναι κυρίως ένα εργαλείο καταχώρησης και ανάλυσης των
ιστορικών οικονοµικών στοιχείων των πιστούχων (spreading), ενώ παρέχει επιπλέον
δυνατότητα σύνταξης προβλεπόµενων οικονοµικών καταστάσεων και cash flow projections, µε
βάση συγκεκριµένες υποθέσεις, καθώς και ανάλυσης ευαισθησίας (sensitivity analysis).
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Η δυνατότητα σύνταξης προβλεπόµενων οικονοµικών καταστάσεων και cash flow projections είναι
ιδιαίτερα χρήσιµη στις περιπτώσεις όπου η συνεργασία της Τράπεζας µε τις επιχειρήσειςπιστούχους περιλαµβάνει όρια πιστοδοτήσεων µακροπρόθεσµης διάρκειας.

Το Financial Analyst είναι συνδεδεµένο µε δύο βάσεις δεδοµένων:
α) Tη βάση «mraicap», στην οποία καταχωρούνται οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις
περίπου 30.000 εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από τη χρήση 2001 και µετά. Μέσω αυτής της σύνδεσης
γίνεται αυτόµατα η καταχώρηση των οικονοµικών στοιχείων των εταιρειών αυτών στο
spreadsheet του Financial Analyst2.

β) Τη βάση «Global customer» στην οποία καταχωρούνται οι οικονοµικές καταστάσεις των
επιχειρήσεων-πιστούχων της συγκεκριµένης Τράπεζας που χρησιµοποιεί αυτή την εφαρµογή. Στη
βάση αυτή µπορούν να εµφανίζονται αντεγραµένες πληροφορίες από το εκάστοτε ισχύον
Μηχανογραφικό Σύστηµα Επιχειρηµατικών ∆ανείων της τράπεζας για τους πιστούχους της.

Κατά συνέπεια, οι αρµόδιοι λειτουργοί της Τράπεζας που πρέπει να επεξεργασθούν τα οικονοµικά
δεδοµένα του πελάτη - πιστούχου, εξοικονοµούν το χρόνο της καταχώρησης και προβαίνουν µόνο
στις αναµορφώσεις των οικονοµικών στοιχείων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο π.χ. λόγω
ύπαρξης σχετικών παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών (οδηγίες για τις αναµορφώσεις και το
χειρισµό αυτών επισυνάπτονται).

Εάν γίνονται αναµορφώσεις, οι λειτουργοί τις καταγράφουν

προσθέτοντας σηµειώσεις (Notes) στους σχετικούς λογαριασµούς, οι οποίες και µπορούν να
εκτυπωθούν.

Όσον αφορά τα οικονοµικά στοιχεία επιχειρήσεων των οποίων οι οικονοµικές καταστάσεις δεν
περιλαµβάνονται στην υφιστάµενη βάση δεδοµένων, αυτά καταχωρούνται από τους αρµόδιους
λειτουργούς στο spreadsheet του Financial Analyst στη βάση «Global customer», όπως
καταχωρούνται οικονοµικά δεδοµένα σε ένα φύλλο εργασίας στην εφαρµογή excel.

2.

Το Expert Component το οποίο είναι εξελιγµένο εργαλείο αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας των επιχειρήσεων, που λαµβάνει υπόψη τόσο οικονοµικά στοιχεία (18 επιλεγµένους
δείκτες που υπολογίζονται µέσω του Financial Analyst και ανάλυση ταµειακών ροών), όσο και
ποιοτικά (µέσω απάντησης 50 υποκειµενικών ερωτήσεων, εκ των οποίων 18 αφορούν τον κλάδο).
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης είναι το rating της επιχείρησης-πιστούχου (borrower rating) που
εµφανίζεται στο σχετικό report ως «Πιστοληπτική Ικανότητα».
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Ο υπολογισµός του rating µέσω του Expert Component µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο όταν
έχουν συνταχθεί προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις και cash flow projections, όσο και όταν
δεν έχουν συνταχθεί. Στην πρώτη περίπτωση ο υπολογισµός του rating µπορεί να επηρεαστεί,
όπως φαίνεται στα παρακάτω 2 διαγράµµατα:

Πιο συγκεκριµένα, η δοµή της βαθµολόγησης του οφειλέτη (borrower rating) µε βάση τις
εξειδικευµένες και ανωτάτου επιπέδου συνιστώσες της εφαρµογής (expert component)

σε

περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί προβλέψεις παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα:

Πίνακας 6.1

Τίτλος: ∆ΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Λειτουργία
Ρευστότητα
Κάλυψη Οφειλών

Χρηµατοοικονοµική
Ανάλυση

53,7%

Rating
Πιστούχου

Κεφαλαιακή ∆οµή
Κίνδυνος Κλάδου
Ποιότητα ∆ιοίκησης

Επιχειρηµατική
Ανάλυση

46,3%

Υπόσταση Εταιρείας
(Πηγή: Moody’s Risk Advisor EXPERT COMPONENT USER GUIDE 4.1 , Moody’s KMV Ltd.)
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Σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί προβλέψεις η δοµή του borrower rating µεταβάλλεται ως
εξής:

Πίνακας 6.2 Τίτλος: ∆ΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΟΤΤΑΝ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Λειτουργία
Ρευστότητα
Κάλυψη Οφειλών

Χρηµατοοικονοµική
Ανάλυση
36,9%

Κεφαλαιακή ∆οµή
Κίνδυνος Κλάδου
Ποιότητα ∆ιοίκησης

Επιχειρηµατική
Ανάλυση

38,5%

Rating
Πιστούχου

Υπόσταση Εταιρείας
Προβλ. Λειτουργία
Προβλ. Ρευστότητα
Προβλ. ΚάλυψηΟφ.

24,6%

Προβλεπόµενη.
Χρηµατοοικονοµική
Ανάλυση

Προβλ. Κεφ. ∆οµή
(Πηγή: Moody’s Risk Advisor EXPERT COMPONENT USER GUIDE 4.1 , Moody’s KMV Ltd.)
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Στο σύστηµα παρουσιάζονται µία σειρά από οθόνες που ακολουθούν την παραπάνω δοµή και
δείχνουν την αξιολόγηση της επιχείρησης βήµα-βήµα. Ενδεικτικά ακολουθεί παράδειγµα οθόνης
που αφορά στην αξιολόγηση της ρευστότητας της επιχείρησης:

Πίνακας 6.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΟΘΟΝΗΣ «ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ MOODY’S RISK ADVISOR

Ο∆ΗΓΕΙ ΣΕ
ΟΘΟΝΗ
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
ΜΕ ΟΜΑ∆Α
ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣ
Η ∆ΕΙΚΤΗ

∆ΕΙΚΤΕΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤ
ΑΣ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚ
ΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
Η

Όσον αφορά τη Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση θα πρέπει να αναφερθούν οι εξής διαφορές µε το
υφιστάµενο σύστηµα βαθµολόγησης:


Λαµβάνεται υπόψη η ανάλυση του προβλεπόµενου ρυθµού των ταµειακών εισροών και
εκροών (cash flow)



∆ίνεται σηµαντικό βάρος στους δείκτες ταµειακής κάλυψης



Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται από την εφαρµογή

που περιλαµβάνει τις εξειδικευµένες

συνιστώσες για την ανάλυση που πρέπει να επιτευχθεί (Expert Component) συγκρίνονται µε
τους αντίστοιχους της οµάδας οµοειδών εταιρειών –κλάδος στον οποίο ανήκει -`(peer group)
στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση3
3

Η σύγκριση γίνεται µέσω των οικονοµικών στοιχείων που περιέχει η βάση ισολογισµών της ICAP, µε βάση κριτήρια που έχουν
καθορισθεί από οµάδα στελεχών της ∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Πίστης της κάθε Τράπεζας. Οι δυνατότητες που παρέχει η
σύνδεση του συστήµατος Moody’s Risk Advisor µε τη βάση της ICAP, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από οποιονδήποτε
ενδιαφερόµενο λειτουργό της Τράπεζας που έχει πρόσβαση και όχι µόνο από τους αρµόδιους για τη σύνταξη εισηγητικών
πιστοδοτήσεων. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν πριν γίνει η προσέγγιση ενός πελάτη ώστε να είναι

Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 134

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές



Φεβρουάριος 2007

Εκτιµάται διαχρονικά και για µέχρι 5 χρήσεις η τάση, η κλίση και η διακύµανση των δεικτών
που χρησιµοποιούνται.



Συνεκτιµώνται οι απαντήσεις σε υποκειµενικές ερωτήσεις που αφορούν τη λειτουργία, τη
ρευστότητα και την κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης.



Η αξιολόγηση των δεικτών από την εφαρµογή Expert Component δεν επιδέχεται παρέµβαση
από τον λειτουργό.

Όσον αφορά τον Κίνδυνο Κλάδου, η εφαρµογή «Expert Component» απαιτεί απαντήσεις σε 18
υποκειµενικές ερωτήσεις, οι οποίες συνήθως έχουν προαπαντηθεί από την εκάστοτε ∆ιεύθυνση
Επιχειρηµατικής Πίστης της κάθε Τράπεζας

και εποµένως οι απαντήσεις παρέχονται αυτόµατα

(χωρίς δυνατότητα παρέµβασης από τους επιµέρους λειτουργούς).
Οι ερωτήσεις αυτές είναι του τύπου τι προβλέπτεαι για την πορεία του κλάδου που ανήκει η
επιχείρηση στην Ελλάδα για την επόµενη πενταετία και 10ετία, αν έχει προοπτικές ανάπτυξης σε
χώρες τις βαλκανικής ή άλλες, αν η εταιρία αποτελεί ηγέτη του χώρου και αν όχι σε ποια θέση
βρίσκεται κ.λ.π. Οι ερωήτσεις αυτές έχουν ήδη σχολιασθεί και από τα στοιχεία της επιχείρησης
που καταχωρούναι στην εφαρµογή, αντλούνται και οι απαντήσεις γιατί τις συλλέγει από βάσεις
δεδοµένων που υπάρχουν, µε βάση το Α.Φ.Μ., την επωνυµία κ.α..

Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι απαντήσεις στις υποκειµενικές ερωτήσεις έχουν σηµαντική βαρύτητα
για τον υπολογισµό του rating. Κατά συνέπεια, οι λειτουργοί πρέπει να έχουν καλή γνώση της
επιχείρησης και να επιδεικνύουν τη ι σωστή κρίση όταν καλούνται να απαντήσουν στις εν λόγω
ερωτήσεις.

Σηµαντικό επίσης είναι να αναφερθεί, ότι η εφαρµογή «Expert Component» αποτελεί ένα βασικό
εργαλείο καθοδήγησης των λειτουργών που είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Credit Analysis
για τις επιχειρήσεις-πιστούχους, αφού έχει τη δυνατότητα εµφάνισης 50 περίπου σηµείων
συναγερµού (Alerts). Πρόκειται για µηνύµατα που δίνει το σύστηµα για θέµατα που χρήζουν
προσοχής και αναφέρονται τόσο στα οικονοµικά στοιχεία και στους δείκτες των επιχειρήσεων, όσο
και στα ποιοτικά στοιχεία. Ενδεικτικά, οι περιπτώσεις αυτές µπορεί να αφορούν παρατήρηση επί
των οικονοµικών στοιχείων (π.χ. ενώ η επιχείρηση έχει µακροπρόθεσµο δανεισµό, δεν
εµφανίζονται δόσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση) ή ανακολουθία µεταξύ της αξιολόγησης των
δεικτών της επιχείρησης και των απαντήσεων που έχουν δοθεί σε υποκειµενικές ερωτήσεις (π.χ.
ενώ η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων είναι χαµηλή σε σχέση µε την οµάδα οµοειδών
εταιρειών, ο Account Officer έχει απαντήσει στη σχετική υποκειµενική ερώτηση ότι η δυνατότητα
ρευστοποίησης των αποθεµάτων είναι υψηλή). Στις περιπτώσεις αυτές, ο αρµόδιος λειτουργός
θα πρέπει είτε να προβεί στις απαραίτητες αναπροσαρµογές στα οικονοµικά στοιχεία ή να
διαθέσιµη -χωρίς να αφιερωθεί επιπλέον χρόνος- η χρηµατοοικονοµική του κατάσταση και µάλιστα σε σύγκριση µε την οµάδα
οµοειδών εταιρειών στην οποία ανήκει.
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αναθεωρήσει κάποιες από τις απαντήσεις του στις υποκειµενικές ερωτήσεις, είτε να δώσει
επεξηγήσεις σε σχετική σηµείωση (Note) .

Εκτός των σηµείων συναγερµού (Alerts), το σύστηµα παρέχει συµβουλές, οι οποίες, σε αντίθεση
µε τα σηµεία συναγερµού, αναφέρονται µόνο στα οικονοµικά στοιχεία. Οι συµβουλές αποτελούν
ένα επιπλέον βοήθηµα για τη σύνταξη της πιστωτικής ανάλυσης «Credit Analysis», αφού
κατευθύνουν την προσοχή των αρµόδιων λειτουργών σε θέµατα που προκύπτουν µετά από
συνδυασµό διάσπαρτων συµπερασµάτων από τα οικονοµικά στοιχεία και δεν είναι εκ πρώτης
όψεως φανερά.

Οι Credit Officers οφείλουν να ελέγχουν τις απαντήσεις που έχουν δοθεί από τους αρµόδιους
λειτουργούς στις υποκειµενικές ερωτήσεις, τα τυχόν υφιστάµενα σηµεία συναγερµού (Alerts) και
τις σχετικές σηµειώσεις (Notes), καθώς και να λαµβάνουν γνώση των συµβουλών που παρέχει το
σύστηµα, έτσι ώστε σε συνεργασία µε τους λειτουργούς να επιτυγχάνεται το κατά το δυνατόν πιο
αξιόπιστο αποτέλεσµα.

6.2. Κλίµακα Αξιολόγησης «Rating»
Η βαθµολογία rating µιας επιχείρησης-πιστούχου αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο επίπεδο πιστωτικού
κινδύνου (credit risk).

Η κλίµακα rating είναι από το 1 έως και το 10, όπου 1 είναι η

καλύτερη κατάταξη και 10 η χειρότερη.

Σε κάθε βαθµίδα της κλίµακας αντιστοιχεί συγκεκριµένη πολιτική της Τράπεζας όσον αφορά
τη συνεργασία µε τις επιχειρήσεις-πιστούχους, η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα (ΠΙΝΑΚΑ 6.4) που
ακολουθεί:
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RATING
1

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ασήµαντος
(Excellent business credit)

2

Ελάχιστος
(Good business credit)

3

Μέτριος
(Moderate business credit)

4

Αποδεκτός
(Acceptable business
credit)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν :
 άριστης ποιότητας στοιχεία ενεργητικού
 ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, άριστη ρευστότητα και δυνατότητα
εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων
 σταθερή κερδοφορία και ιδιαίτερα θετικές µεσοπρόθεσµες προοπτικές του
κλάδου
 αποδεδειγµένη ικανότητα της διοίκησης και ισχυρή διαδοχή
 κυρίαρχη θέση στον κλάδο και δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την
κεφαλαιαγορά
Προβλέψιµες αλλαγές στο επιχειρηµατικό ή οικονοµικό περιβάλλον θεωρείται
εξαιρετικά απίθανο να επηρεάσουν την οικονοµική τους κατάσταση.
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν :
 πολύ καλή ποιότητα στοιχείων ενεργητικού
 πολύ καλή ρευστότητα και δυνατότητα εξυπηρέτησης δανειακών
υποχρεώσεων
 πολύ καλό management
 πολύ καλή δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές
 υψηλό µερίδιο αγοράς
Εκτιµάται ότι η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους θα
επηρεαστεί ελάχιστα από τυχόν δυσµενείς εξελίξεις στο οικονοµικό και
επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν :
 συνολική χρηµατοοικονοµική κατάσταση και αποδοτικότητα που υπερέχει σε
σχέση µε το µέσο όρο του κλάδου
 καλή ρευστότητα και δυνατότητα εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων
 καλή δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές
 ισχυρή θέση στην αγορά
Τυχόν διακυµάνσεις του κλάδου ή της οικονοµίας θα επηρεάσουν σε αποδεκτό
βαθµό την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν :
 ελαφρά υψηλότερο κίνδυνο από τον µέσο όρο
 αποδεκτή χρηµατοοικονοµική κατάσταση και αποδοτικότητα
 οµαλή εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων, αλλά δεν αποκλείεται να
υπάρξουν προβλήµατα σε περίπτωση παρατεταµένου αρνητικού κλίµατος
στην αγορά.
Απαιτείται παρακολούθηση.

•

Ανάπτυξη της συνεργασίας

•

Ανάπτυξη της συνεργασίας

•

Ανάπτυξη της συνεργασίας ανάλογη της ανάπτυξης
της επιχείρησης

•

Ισορροπηµένη ανάπτυξη της συνεργασίας
ή
∆ιατήρηση της συνεργασίας
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Πίνακας 6.4. Τίτλος:-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΟΥΧΩΝ (RATING)
RATING
5

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποδεκτός
επιφύλαξη

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν:
 αποδεκτή χρηµατοοικονοµική κατάσταση και αποδοτικότητα
 αβέβαιη δυνατότητα εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, η οποία µπορεί
να περιοριστεί σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης
Απαιτείται καλή παρακολούθηση και προσοχή.

•

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν:
 οριακά αποδεκτή χρηµατοοικονοµική κατάσταση και αποδοτικότητα
που παρουσιάζει αδυναµίες
 δραστηριότητα που παρουσιάζει διακυµάνσεις
 αβέβαιη δυνατότητα έγκαιρης εξυπηρέτησης δανειακών
υποχρεώσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης
 πιθανή αδυναµία άντλησης νέων κεφαλαίων
Απαιτείται συνεχής και επιµεληµένη παρακολούθηση.
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν:
 επιδεινούµενο δείκτη Ξένα / Ίδια Κεφάλαια
 επιδεινούµενο cash flow, το οποίο όµως παραµένει επαρκές για την
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων
 σοβαρό κίνδυνο αθέτησης εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων
 περιστασιακά προβλήµατα εξυπηρέτησης υποχρεώσεων στο παρελθόν
 καθυστερήσεις στις πληρωµές προς προµηθευτές
 µη ρεαλιστικά πλάνα αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους
 ανεπαρκή ενηµέρωση για την οικονοµική τους κατάσταση
 ανεπιθύµητες αλλαγές ή αποφάσεις της διοίκησης
Παράλληλα ανήκουν σε κλάδο µε επιδεινούµενες συνθήκες.
Η αδύνατη καθαρή θέση της επιχείρησης, το cash flow και οι υφιστάµενες
εξασφαλίσεις δεν διασφαλίζουν επαρκώς την οµαλή αποπληρωµή της
πιστοδότησης. Εν τούτοις δεν προβλέπεται απώλεια κεφαλαίου ή τόκων.

•

µε

(Mildly speculative quality)

6

Σχετικά υψηλός
(Speculative quality)

7

Υψηλός
(Highly speculative
quality)

Υψηλός &
8

προβληµατικός
(Unacceptable business
credit)

•

•

∆ιατήρηση της συνεργασίας µε ενίσχυση των
εξασφαλίσεων
ή
Περιορισµός της συνεργασίας

•

∆ιατήρηση της συνεργασίας µε ισχυρές
εξασφαλίσεις
ή
Περιορισµός της συνεργασίας
ή
∆ιακοπή της συνεργασίας

•

Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως Special Mention

•

∆ιακοπή της συνεργασίας
ή
∆ιατήρηση της συνεργασίας µε εξασφαλίσεις
Κατηγορίας Κινδύνου Ι

•

•

•

•
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Ισορροπηµένη ανάπτυξη της συνεργασίας µε
επαρκείς εξασφαλίσεις
ή
∆ιατήρηση της συνεργασίας

Χαρακτηρίζεται Substandard
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Πίνακας 6.4. Τίτλος:-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΟΥΧΩΝ (RATING)
RATING

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Πολύ υψηλός &

9

προβληµατικός
(Unacceptable &
problematic business
credit)

10

Ζηµιά
(Loss)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιχείρηση εµφανίζει σοβαρές αδυναµίες και η πλήρης εξυπηρέτηση των
δανειακών της υποχρεώσεων αµφισβητείται. Με βάση την τρέχουσα
κατάσταση της επιχείρησης και τις υφιστάµενες εξασφαλίσεις είναι
ενδεχόµενη η µερική απώλεια κεφαλαίου και τόκων.

•
•

Χαρακτηρίζεται Doubtful
Απαιτείται η δηµιουργία προβλέψεων

Εκτιµάται πλήρης απώλεια της απαίτησης της Τράπεζας ή ανάκτηση µικρού
µόνο µέρους της, λόγω µικρής αξίας ή ανυπαρξίας άλλων εξασφαλίσεων
και πηγών αποπληρωµής.

•

Χαρακτηρίζεται Loss
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Bαθµολογία (Rating) πιστούχων που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας
Το ισχύον σύστηµα διαβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας (rating) των επιχειρήσεων-πιστούχων
που τηρούν Β΄ κατηγορίας πρέπει να εφαρµόζεται ακόµα και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων της
κατηγορίας αυτής που λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 3 ετών (νεοσύστατες.
Η χρήση των συστηµάτων rating στην εγκριτική διαδικασία επιβάλλεται και από το νέο πλαίσιο
εποπτείας της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων (Βασιλεία ΙΙ) και υπόκειται σε έλεγχο
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όσον αφορά την καταχώρηση των πωλήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στα επίσηµα στοιχεία
(έντυπο που υποβάλλεται στην Εφορία Ε3 και δηλώσεις ΦΠΑ), διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
•

Πιστούχοι που δεν έχουν "κλείσει" την πρώτη οικονοµική χρήση κατά την ηµεροµηνία
υποβολής του rating.
Στην περίπτωση αυτή καταχωρούνται οι πωλήσεις που αναγράφονται στις διαθέσιµες
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και η χρονική περίοδος που αφορούν. Το µέγεθος των
πωλήσεων θα πρέπει να αναχθεί σε ετήσια βάση.
Παράδειγµα: Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ µε ηµεροµηνία έως 30/4/2006 µε συνολικές πωλήσεις
€45.000. Η καταχώρηση θα έχει ως εξής: Ηµεροµηνία Κλεισίµατος: 30/4/2006 - Πωλήσεις:
€135.000 (= €45.000* 12µήνες/4µήνες).

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αναγράφεται ηµεροµηνία διαφορετική από
την ηµεροµηνία κλεισίµατος χρήσης, οι πωλήσεις που καταχωρούνται αφορούν ουσιαστικά σε
εκτίµηση του ετήσιου µεγέθους, βάσει των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν την δεδοµένη
χρονική περίοδο (π.χ το Α' 4µηνο).

Σηµειώνεται επίσης ότι την επόµενη φορά που θα γίνει rating για τον πελάτη και εφόσον έχει
"κλείσει" την πρώτη οικονοµική χρήση, στο νέο φύλλο rating θα καταχωρηθούν οι
πραγµατικές πωλήσεις της 1ης χρήσης (δηλ. θα γίνει διόρθωση των πωλήσεων που είχαν
καταχωρηθεί κατ' εκτίµηση).

•

Πιστούχοι που διανύουν τη 2η οικονοµική χρήση κατά την ηµεροµηνία υποβολής του rating.
Στην περίπτωση αυτή καταχωρούνται µόνο οι πωλήσεις της 1ης χρήσης, εφόσον για τη 2η
χρήση οι πωλήσεις που προκύπτουν από τις διαθέσιµες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ αφορούν
περίοδο µικρότερη των 6 µηνών.
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Παράδειγµα: Έντυπο Ε3 για το 2005 µε πωλήσεις € 200.000 και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ µε
ηµεροµηνία έως 30/4/2006 µε συνολικές πωλήσεις €45.000. Η καταχώρηση θα έχει ως εξής:
Ηµεροµηνία

κλεισίµατος:

31/12/2005

-

Πωλήσεις

:

€

200.000.

Αν υφίστανται στοιχεία πωλήσεων για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών, τότε το
µέγεθος αυτό θα καταχωρείται (αφού αναχθεί σε ετήσια βάση), προκειµένου να συγκριθεί µε
αυτό της προηγούµενης χρήσης.
•
Παράδειγµα: Έντυπο Ε3 για το 2005 µε πωλήσεις €200.000 και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ µε
ηµεροµηνία έως 30/6/2006 µε συνολικές πωλήσεις €70.000. Η καταχώρηση θα έχει ως εξής:
Ηµεροµηνία κλεισίµατος: 31/12/2005 - Πωλήσεις: € 200.000 και Ηµεροµηνία κλεισίµατος:
30/6/2006

-

Πωλήσεις:

€140.000

(=

€

70.000

*

12

µήνες/

6

µήνες).

Όπως προαναφέρθηκε, όταν αναγράφεται ηµεροµηνία διαφορετική από την ηµεροµηνία
κλεισίµατος χρήσης, οι πωλήσεις που καταχωρούνται αφορούν ουσιαστικά σε εκτίµηση του
ετήσιου µεγέθους, βάσει των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν την δεδοµένη χρονική
περίοδο.
•

Πιστούχοι που διανύουν τη 3η οικονοµική χρήση κατά την υποβολή του rating.
Στην

περίπτωση

αυτή

ισχύει

ότι

έχει

αναφερθεί

στην

δεύτερη

περίπτωση.

Παράδειγµα 1: Έντυπα Ε3 για το 2004 και το 2005 µε πωλήσεις € 180.000 και € 200.000
αντίστοιχα και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ µε ηµεροµηνία έως 30/4/2006 µε συνολικές πωλήσεις
€45.000. Η καταχώρηση θα έχει ως εξής: Ηµεροµηνία κλεισίµατος: 31/12/2004 - Πωλήσεις: €
180.000

και

Ηµεροµηνία

κλεισίµατος:

31/12/2005

-

Πωλήσεις

:

€

200.000.

Παράδειγµα 2: 'Εντυπα Ε3 για το 2004 και το 2005 µε πωλήσεις €180.000 και €200.000
αντίστοιχα και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ µε ηµεροµηνία έως 30/6/2006 µε συνολικές πωλήσεις
€70.000. Η καταχώρηση θα έχει ως εξής: Ηµεροµηνία κλεισίµατος: 31/12/2004 - Πωλήσεις:
€180.000, Ηµεροµηνία κλεισίµατος: 31/12/2005 - Πωλήσεις: €200.000 και Ηµεροµηνία
κλεισίµατος: 30/06/2006 - Πωλήσεις: €140.000 (= € 70.000 * 12 µήνες / 6 µήνες).

Όπως προαναφέρθηκε, όταν αναγράφεται ηµεροµηνία διαφορετική από την ηµεροµηνία
κλεισίµατος χρήσης, οι πωλήσεις που καταχωρούνται αφορούν σε εκτίµηση του ετήσιου
µεγέθους, βάσει των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν την δεδοµένη χρονική περίοδο.
•

Πιστούχοι που έχουν "κλείσει" 3 οικονοµικές χρήσεις ή και περισσότερες, κατά την ηµεροµηνία
υποβολής του rating.
Στην περίπτωση αυτή, καταχωρούνται οι πωλήσεις των 3 τελευταίων οικονοµικών χρήσεων
(όπως ίσχυε µέχρι σήµερα), ανεξάρτητα από το αν υφίστανται διαθέσιµα στοιχεία για
πωλήσεις της τρέχουσας χρήσης (από περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ) και για χρονικό διάστηµα
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µικρότερο ή µεγαλύτερο των 6 µηνών.
Παράδειγµα: Έντυπα Ε3 για τα έτη 2003, 2004 και 2005 µε πωλήσεις €150.000, €180.000 και
€200.000 αντίστοιχα και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ µε ηµεροµηνία έως 30/6/2006 µε συνολικές
πωλήσεις € 70.000. Η καταχώρηση θα έχει ως εξής: Ηµεροµηνία κλεισίµατος: 31/12/2003 Πωλήσεις: €150.000, Ηµεροµηνία κλεισίµατος: 31/12/2004 - Πωλήσεις: €180.000 και
Ηµεροµηνία κλεισίµατος: 31/12/2005 - Πωλήσεις: € 200.000.
Σηµειώνεται τέλος ότι, σε κάθε περίπτωση, στο Credit Analysis γίνεται σαφής αναφορά στα στοιχεία
των πωλήσεων, στις πηγές προέλευσης και στις ηµεροµηνίες αναφοράς.

6.3.

Εκτυπώσεις των καταστάσεων (spreadsheets) των οικονοµικών στοιχείων και του
rating των επιχειρήσεων-πιστούχων

Με το σύστηµα αυτό, µπορούν να λαµβάνονται εκτυπώσεις των στοιχείων των επιχειρήσεων
αναφορικά µε τις οικονοµικές αναλύσεις:

 Ισολογισµός % » (βλέπε Πίνακα 6.5)
 Αποτελέσµατα – ∆είκτες %
 Κατάσταση Ταµειακών Ροών
 Βαθµολόγηση (rating) (βλέπε Πίνακα 6.7)
 « Λεπτοµέρειες βασικών εκτιµήσεων » (βλέπε Πίνακες 6.5, 6.6 και 6.8 όπου λαµβάνονται υπόψιν
και οι συµµετοχές του πελάτη σε λοιπές εργασίες της Τράπεζας και η αποδοτικότητα αυτού.

Στα πελατοκεντρικά συστήµατα, ανάλογα µε τον κωδικό του πιστούχου, αντλούνται στοιχεία και για
την αποδοτικότητά του ανά εργασία και συνολικά, οπότε σταθµίζονται και αυτοί οι παράγοντες.

 η Πιστοληπτική Ικανότητα ως αριθµός µε ένα δεκαδικό (θα αποτυπωθεί στο τέλος του πίνακα 4)
Σηµείωση΅Ως rating για την επιχείρηση νοείται ο αριθµός αυτός χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το
δεκαδικό ψηφίο, δηλ. δεν θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω (π.χ.
Πιστοληπτική Ικανότητα 5,1 ή 5,8 υπολογίζεται ως βαθµός 5).
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Πίνακας 6.5.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Επωνυµία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Αντικείµενο:
31/12/2004

31/12/2005

31/12/2006

……/2002

……/2003

0

0

0

0

0

Κόστος πωληθέντων

0

0

0

Μικτά κέρδη (ζηµιές)

0

0

0

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων

0

0

0

EBITDA

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

Πωλήσεις προϊόντων / εµπορευµάτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Συνολικές πωλήσεις
Αποθέµατα αρχής
+ Αγορές εµπορευµάτων
- Αποθέµατα λήξης

Αποσβέσεις παγίων
∆απάνες
Χρεωστικοί τόκοι

Αγορές παγίων1
Πωλήσεις παγίων1

∆ΕΙΚΤΕΣ
Μεταβολή πωλήσεων (%)
Σύνολο δαπανών & τόκων / πωλήσεις (%)

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

Μικτό κέρδος (ως ποσοστό επί των πωλήσεων)

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

Αποθέµατα σε ηµέρες

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

Αποτ/τα προ φόρων (ως ποσοστό επί των πωλήσεων)

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

1

#∆ΙΑΙΡ/0!

Αφορούν την κίνηση της χρήσης

Γενική Σηµείωση: Όλα τα παραπάνω στοιχεία αντλούνται από το Ε3 και από περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Επίσης πολύ σηµαντικό για τον πελάτη που αιτείται πιστοδότηση είναι η κατοχή ακινήτου περιουσίας,
γιατί θεωρείται ως δεύτερη πηγή αποπληρωµής των υποχρεώσεών του.

Συνήθως συµπληρώνεται µία κατάσταση, η οποία επαληθεύεται µε σχετική εντολή έρευνας στα
εκάστοτε υποθηκοφυλακεία και υπόδειγµά της παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.6.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟΥ

Α/Α

1

Ι∆ΙΟΚΤΗ-ΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ

ΒΑΡΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
σειρά, ποσό,
ηµεροµηνία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
α/α Είδος,εµβαδόν,διεύθυνση

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πρόχειρη
εκτίµηση
κατ/τος ή
µηχανικού
ποσό,ηµ/νία

ΒΑΡΗ ΤΡΙΤΩΝ
Επωνυµία,
σειρά, ποσό,
ηµεροµηνία

ΗΜ/ΝΙΑ

Κυριότητα κατά 50% διαµερίσµατος

Εκτίµηση µηχ/κού

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Ε9/1997

62,9 τµ, 2ου ορόφου επί της οδού

(4/17.1.2006)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Ε9/1997

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Ε9 / 1997

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Ε9 / 1997

ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΠ.ΚΕΙΟΥ

Παπαδοπούλου 25 στην Νεάπολη
Θεσσαλονίκης
( Το υπόλοιπο 50% ανήκει στην
σύζυγό του Μαρία Παππά.)

Κυριότητα κατά 50% ισόγειας µονοκατοικίας, σε αγροτεµάχιο 600 τµ
σε περιοχή της Καλικράτειας.
( Το υπόλοιπο 50% ανήκει στην
σύζυγό του Μαρία Παππά.)

Κυριότητα κατά 37,5% µονοκατοικίας
κατοικίας 154 τµ, σε οικόπεδο 614 τµ
στο Εµµανουήλ Παππά Σερρών.
Μερική κυριότητα επί 10 αγρών, µη
αρδευοµένων συνολικής έκτασης
46.873 τµ στο Εµµ. Παππά Σερρών
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ «RATING ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ» (ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

(ποσά σε Ευρώ)
Επωνυµία:

Πιστωτικό Όριο
Επιχείρησης:

Αντικείµενο:

Α.Φ.Μ.:

Βαθµολογία Α

Νοµική Μορφή: (O.E. / E.E. / ATOMIKH /ΑΛΛΗ)
Ιδιοκτήτες Εγκαταστάσεις: (NΑΙ / ΟΧΙ)
Προσωπικό: (Καταχωρείται ο αριθµός των υπαλλήλων. Εάν απασχολείται µόνο ο επιχειρηµατίας, καταχωρείται
0).
Ταχυδροµικός Κώδικας (της έδρας της επιχείρησης):

Βαθµολογία Β

Έτος Ίδρυσης:
RATING

RECOV
ERY

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝH

ΠΡΟΗΓ
ΟΥΜΕ
ΝΗ

Ηµ/νία Εισήγησης:
Ηµ/νία Έναρξης Συνεργασίας:
Κλάδος:
ΕΝΗΜ.
Χαρακτηρισµός:
Ηµεροµηνία Κλεισίµατος:

31/12/2004

31/12/2005

31/12/200
6

Πωλήσεις (σε Ευρώ)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΓΓΥΗΤΩΝ

Βαθµολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2

Ικανοποιητική

Α) Ικανότητα διοίκησης

3

Σχετικά ικανή και αποτελεσµατική

Β) ∆ιαδοχή

2

Η διαδοχή στη διοίκηση δεν είναι πλήρως εξασφαλισµένη

2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - MANAGEMENT

3. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται µόνο τοπικά και υπάρχει τοπικός ανταγωνισµός

4. ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

2

Υπάρχει σχετική ευαισθησία

Α) Συναλλακτική συµπεριφορά σε σχέση µε την Τράπεζα…….

2

Η συναλλακτική συµπεριφορά είναι σε γενικές γραµµές καλή

Β) Γενική εικόνα της επιχείρησης και των φορέων στην αγορά

2

Ικανοποιητική εικόνα στους κύκλους της αγοράς

5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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6. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (η βαθµολογία καταχωρείται αυτόµατα)
7. ΠΟΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (η βαθµολογία καταχωρείται αυτόµατα µε βάση τις πωλήσεις)
8. ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ (η βαθµολογία καταχωρείται αυτόµατα)
9. ∆ΥΣΜΕΝH ΣΤΟΙΧΕΙA (ΦΟΡΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
Α) Φορέων

1

Β) Επιχείρησης

1

∆εν υπάρχουν δυσµενή
στοιχεία
∆εν υπάρχουν δυσµενή
στοιχεία

10. ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (η βαθµολογία καταχωρείται αυτόµατα µε βάση το Έτος Ίδρυσης)
11. ΕΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ την Τράπεζα (η βαθµολογία καταχωρείται αυτόµατα µε βάση την Ηµ. Έναρ.
Συνεργασίας)

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ

Ονοµ. Αξία

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΕΚΡ .ΤΡΑΠΕΖΑ (προτεινόµενο όριο)

ΠΟΣ
Ο
0

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ

0

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ σε Ευρώ

0

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠ. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ratingb 112001.xls

Ηµ/νία Εισήγησης:
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ∆ΥΣΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

(ποσά σε Ευρώ)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

0

0

0

0

ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ

0

0

0

0

∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

0

0

0

0

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0

0

0

0
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ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

0

0

0

0

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

0

0

0

0

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

0

0

0

0

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΡΕΧ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

0

0

0

0

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

0

0

0

0

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

0

0

0

0

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ

0

0

0

0

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

0

0

0

0

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

0

0

0

0

ΑΛΛΟ

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ∆ΥΣΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ

(ποσά σε Ευρώ)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

0

0

0

0

ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ

0

0

0

0

∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

0

0

0

0

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0

0

0

0

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

0

0

0

0

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΕΣ

0

0

0

0

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

0

0

0

0

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΡΕΧ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

0

0

0

0

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

0

0

0

0

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

0

0

0

0

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ

0

0

0

0

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

0

0

0

0

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

0

0

0

0

ΑΛΛΟ

0

0

0

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8 Τίτλος: ∆ΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ «CROSS SELLING» (για πιστούχους)
ΠΙΣΤΟΥΧΟΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΝΑΙ ΌΧΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.

Ε/Ε

Χ

2.

Ε/Π

3.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Χ

4.

ΟΨΕΩΣ - ΚΑΡΝΕ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Χ

5.

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

6.

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

7.

ΗΛΕΚΤΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

8.

* Αµοιβαία Κεφάλαια

9.

*ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

10.

*ΑΛΛΑ

11.

FACTORING

12.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
* Εγκαταστάσεων
* Μηχανολογικού Εξοπλισµού
* Οµαδικά Εργαζοµένων
* Εταιρικών Αυτοκινήτων

13.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

14.

ΆΛΛΟ LEASING/ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Χ

Επίσης όταν το δάνειο που πρόκειται να ληφθεί απευθύνεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, συνήθως
αναφέρονται σε ξεχωριστή σελίδα θέµατα που απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις:
 Πόσο καλά γνωρίζετε τον πελάτη;
 Τι γνώµη έχει η αγορά για αυτόν;


Πόσα χρόνια ασχολείται µε το αντικείµενο;



Έχει διάδοχη κατάσταση στην επιχείρηση του και ποια;



Αν είναι νεοσύστατη η επιχείρηση, ποια ήταν η προηγούµενη απασχόληση των φορέων;



Έχει ήδη συνεργασία µε την Τράπεζα;



Αναφέρατε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνετε ότι συντελεί στην διαµόρφωση καλύτερης
άποψης για την εικόνα του πελάτη.



Αν υπάρχουν δυσµενή, που γνωρίζετε, αιτιολογείστε και επισυνάψτε δικαιολογητικά.
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6.4. Οικονοµική Ανάκαµψη «Recovery»
Η οικονοµική ανάκαµψη του πιστούχου δηλαδή το τι θα εισπράξει η Τράπεζα «recovery»4, µε βάση τα
καλύµµατα και τις εξασφαλίσεις που προβλέπονται στο Όριο, υπολογίζεται και έτσι γνωρίζει η
εκάστοτε τράπεζα αν ο πιστούχος µπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του δηλαδή την πληρωµή
των τόκων και του κεφαλαίου που δανείζεται.

Γενικά θεωρείται ότι όσο χειρότερο rating έχει µια επιχείρηση, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα
αδυναµίας ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της και εποµένως τόσο ισχυρότερα θα πρέπει να είναι τα
καλύµµατα και εξασφαλίσεις, προκειµένου το recovery να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερο.
Σε περίπτωση που κάποιοι πιστούχοι δεν έχουν οικονοµικά στοιχεία, ισχύουν για τις Τράπεζες έντυπα
που συµπληρώνει ο εκάστοτε λειτουργός, εκτός του µηχανογραφικού συστήµατος, µε εισήγησή του
σε έναν επεξεργαστή κειµένου.

Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσονται υπεράκτιες «οoffshore»

επιχειρήσεις, νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις

.

Ένα σχέδιο βαθµού επανείσπραξης οφειλής “recovery ret

πιστούχου», εµφανίζεται στη συνέχεια, στον πίνακα 6.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9 Τίτλος: ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ -RECOVERY RATE ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ
RECOVERY RATE ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ

(ποσά σε Ευρώ)
Πιστωτικό Όριο Επιχείρησης:

Επωνυµία:

Αντικείµενο:

RECOVERY:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ:

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

4

Ονοµ. Αξία

0

Πρόκειται για το κατ’ εκτίµηση ποσοστό του ορίου που θα εισπράξει η Τράπεζα σε περίπτωση που η επιχείρηση-πιστούχος
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της (Default).

Καραµανλή A. Άρτεµις…………………………………………….

σελ. 149

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. ∆ιαδικασίες, προβληµατισµοί και πρακτικές

Φεβρουάριος 2007

.
Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται συνήθως από τον αρµόδιο λειτουργό, προτείνοντας βαθµολόγηση
(αξιολόγηση), βάσει της κρίσης του και της εµπειρίας του από τον εν λόγω πιστούχο, λαµβάνοντας
υπόψη και την περιγραφή του επιπέδου κινδύνου που αντιστοιχεί σε κάθε βαθµίδα της κλίµακας
διαβάθµισης των επιχειρήσεων µε βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα «rating». Το προτεινόµενο
rating πρέπει να αιτιολογείται µε σαφήνεια, συγκρίνοντας τον συγκεκριµένο πιστούχο µε
πιστούχους που κατατάσσονται στην ίδια βαθµίδα κινδύνου µε αυτή που προτείνει.

Η ίδια διαδικασία εκτελείται συνήθως και στις τις περιπτώσεις των ναυτιλιακών και των
χρηµατιστηριακών επιχειρήσεων, όπου λόγω των ιδιαιτεροτήτων των κλάδων στους οποίους ανήκουν,
η κατάταξη των επιχειρήσεων µε βάση την πιστοληπτική του ικανότητα «rating» που προκύπτει από
το σύστηµα Moody’s Risk Advisor (MRA), δεν είναι, κατά την άποψη κάποιων λειτουργών, σωστό.

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων επιχειρήσεων πρέπει
να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη ως συµπληρωµατικό εργαλείο κατά τη διαδικασία έγκρισης ή
απόρριψης ενός εισηγητικού πιστοδοτήσεων και δε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την κρίση και
την ευθύνη των στελεχών που συµµετέχουν σε αυτό.

6.5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από την ανάπτυξη του κεφαλαίου αυτού καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στα σηµαντικά σηµεία κατά την καταχώρηση των Οικονοµικών Στοιχείων, βάση τις
παρατηρήσεις των ορκωτών Λογιστών.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
σηµασία στις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό ελέγχου που συνοδεύει τις
δηµοσιευµένες

οικονοµικές

καταστάσεις.

Ενδεικτικά,

αναφέρονται

οι

σηµαντικότερες

και

συνηθέστερες παρατηρήσεις, οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την καταχώρηση των
οικονοµικών στοιχείων στο Financial Analyst:

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους λογαριασµούς:
 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχ/σεις,
 Συµµετοχές σε λοιπές επιχ/σεις,
 Αποθέµατα
 Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο,
 Απαιτήσεις κατά Οργάνων ∆ιοίκησης,
 Επισφαλείς Απαιτήσεις,5 – Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις.
5

Στις Επισφαλείς Απαιτήσεις περιλαµβάνονται τα Γραµµάτια σε καθυστέρηση, οι Επιταγές σε καθυστέρηση και οι
Επισφαλείς και Επίδικοι Πελάτες
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ΕΒ∆ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κεφάλαιο αυτό πραγµατεύεται το τι ισχύει στην πράξη και το πώς αυτό εφαρµόζεται όταν µία
επιχείρηση και ειδικά µικροµεσαία, προσκοµίσει στην Τράπεζα τα απαραίτητα έγγραφα για να ξεκινήσει
µε τον πιστοδοτικό αυτό οργανισµό µια σχέση συνεργασίας στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων.

Αναφέρεται ο τρόπος σύνταξης ενός εισηγητικού πιστοδοτήσεων, το πώς συµπληρώνονται τα διάφορα
έντυπα και µε ποιον τρόπο γίνεται ο σχολιασµός των οικονοµικών στοιχείων, των φορέων και της
πορείας της επιχείρησης.

Περιγράφεται το πώς «πλάθεται το όριο ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε επιχειρηµατία, τι
πληροφορίες λαµβάνονται από την αγορά και πώς αυτές αποτυπώνονται, ποια είναι η αναµενόµενη
επικέρδεια της Τράπεζας αρχίζοντας ή συνεχίζοντας τη συνεργασία µε το συγκεκριµένο πελάτη
επιχείρηση.

Εάν τελικά αυτό είναι θετικό, ο ∆ιευθυντής εισηγείται θετικά το αίτηµα και µεταβιβάζεται στα ανώτερα
κλιµάκια προς έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση, το αίτηµα απορρίπτεται και η συνεργασία δεν αρχίζει
ή διακόπτεται.

7.1. Για χρηµατοδοτήσεις σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, περίπου µέχρι του ποσού
των ευρώ 250.000
Επιλέξαµε

να

αναφερθούµε

στην

κατηγορία

αυτή

γιατί

αναφέρεται

στις

περισσότερες

χρηµατοδοτήσεις, µια και η µικροµεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής
Οικονοµίας συµβάλλοντας αποφασιστικά στην αύξηση του εθνικού προϊόντος και της απασχόλησης..

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2005, το ποσοστό των ΜΜΕ ανέρχεται στο 90,38%
(719.018 επιχειρήσεις) του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων (795.556 επιχειρήσεις)-Πηγή :
∆ελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών- η σχετική σελίδα µε τα ενδιαφέροντα στοιχεία ενσωµατώνεται
στο παράρτηµα της µελέτης.
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Ζητούνται τα πληροφοριακά στοιχεία της εταιρίας, µε ποιον τρόπο προσελκύσθηκε ο πιστούχος, π.χ.
ήδη πελάτης της Τράπεζας, τον σύστησε άλλος πελάτης και ποιος, από προσέλκυση στελεχών του
καταστήµατος κ.λ.π. και συµπληρώνεται ένας πίνακας όπως παρακάτω:

Πίνακας 7.1.

Τίτλος: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επωνυµία Πιστούχου:

Rating:

Αντικείµενο δραστηριότητας:

Status6:

Χρονολογία ίδρυσης:

Πολιτική:

Πώς έγινε η προσέλκυση:

Παρέκκλιση από
Πιστωτική Πολιτική:

Ηµερ/νία έναρξης
συνεργασίας:

π.χ. 5 (Προηγούµενο
4 αν είναι ήδη πελάτης
και θέλουν να
ανανεώσουν τη
συνεργασία)
π.χ. Satisfactory

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Χ

Κατόπιν περιγράφεται ο σκοπός του εισηγητικού. Αν είναι καθορισµός νέου ορίου/ Ανανέωση / Τροποποίηση /
Αύξηση / Μείωση / Άλλος.

Καταγράφονται µόνο σηµαντικά σχόλια και αιτιολόγηση αυτών. ∆εν καταγράφεται περιγραφή της
Πρότασης Συνεργασίας που θα γίνει από τους αρµόδιους λειτουργούς,

π.χ. Αύξηση ορίου Κ/Κ προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες της επιχείρησης, λόγω
διεύρυνσης της δραστηριότητάς της, ή µείωση λόγω επιδείνωσης της οικονοµικής κατάστασης της
επιχείρησης.

Πίνακας 7.2.

Τίτλος: ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΟΥ

Χρήση Υφισταµένου Ορίου

Ελάχιστο:

Μέσο:

Μέγιστο:

Από ...............
έως............... :

Στη συνέχεια, καταγράφονται οι κύριες εξελίξεις κατά το τελευταίο 12µηνο ή από την τελευταία έγκριση που
είχε ο πελάτης.

Εδώ περιλαµβάνονται :
Εξαγορές, συγχωνεύσεις, αύξηση κεφαλαίου, αναδιάρθρωση επιχείρησης, καθώς και άλλα σηµαντικά
επιχειρηµατικά θέµατα, όπως:

6
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Μεταβολή στη µετοχική / εταιρική σύνθεση.



Αντικατάσταση του Εµπορικού ή Οικονοµικού ∆ιευθυντή.



Νέα προϊόντα, επέκταση σε νέες αγορές, νέες συνεργασίες, κλπ. .



Αναµένεται η εκδίκαση υποθέσεων οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της επιχείρησης.



Φορολογικός έλεγχος (πότε έγινε τελευταία φορά).

Στη συνέχεια γράφονται κάποια γενικά στοιχεία , όπως :


Σύντοµο Ιστορικό (σηµαντικοί σταθµοί επιχειρηµατικής εξέλιξης, εξαγορές / συγχωνεύσεις, αύξηση
µετοχικού κεφαλαίου, κλπ.)



Αντικείµενο δραστηριότητας



Εγκαταστάσεις



Συναλλακτικό κύκλωµα

Κατόπιν αναφέρεται η µετοχική σύνθεση ή εταίροι της επιχείρησης, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής
του καθενός.

Πίνακας 7.3.

Τίτλος: ΜΕΤΟΧΟΙ/ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ

METOXOI / ΕΤΑΙΡΟΙ
Ποσοστό
Συµµετοχής

Σύνολο

Αιτιολογούνται τυχόν αλλαγές στη µετοχική / εταιρική σύνθεση.

Εν συνεχεία, γίνεται µια ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων:
Γενικές Αρχές


Σχολιασµός και αιτιολόγηση των ουσιωδών µεταβολών και µεγεθών ("αρχή της σηµαντικότητας").




Συσχέτιση των παραπάνω και εστίαση στις βασικές παραµέτρους που επηρεάζουν τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, την πιστοληπτική ικανότητα και την αποδοτικότητα της
εξεταζόµενης επιχείρησης.




Αποφεύγεται η ανάλυση µε βάση τη διαφοροποίηση των ποσοστών των µεγεθών δίχως
αιτιολόγηση αυτής “elevator analysis” (π.χ. το περιθώριο µικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 10%, τα
έκτακτα έξοδα µειώθηκαν κατά 8%, χωρίς να αιτιολογούνται οι µεταβολές).
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Γίνεται σχολιασµός των σηµαντικών παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών (εάν υπάρχουν),
ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν έχουν γίνει σχετικές αναµορφώσεις στα λογιστικά φύλλα
«spreadsheets».

Αναφέρεται συνήθως και µια δήλωση του αρµόδιου λειτουργού για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση
και την πιστοληπτική ικανότητα της εξεταζόµενης επιχείρησης και µία συνοπτική αιτιολόγηση αυτής .

Πίνακας 7.4.

Τίτλος:ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Παράδειγµα:
Η επιχείρηση Α παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων τα τελευταία χρόνια, σταθερή βελτίωση των
περιθωρίων κέρδους, καλή κεφαλαιακή διάρθρωση και ρευστότητα, µε αποτέλεσµα να εµφανίζει καλή
πιστοληπτική ικανότητα.

Σχολιασµός αποτελεσµάτων χρήσεως:


Κύκλος εργασιών: Κατανοµή κατά είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας (π.χ. χονδρική – λιανική).
Η αιτιολόγηση τυχόν αύξησης θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν οφείλεται σε οργανική ανάπτυξη ή
σε ανάπτυξη λόγω συγχωνεύσεων (αντίστοιχη αιτιολόγηση τυχόν µείωσης). Ιδιαίτερη αναφορά
σε πωλήσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις και ποσοστό τους στο σύνολο.




Περιθώριο µικτού κέρδους: Σύγκριση µε τις προηγούµενες χρήσεις και τον ανταγωνισµό (όπου
είναι εφικτό).




Κέρδη προ φόρων.


Γίνεται επισήµανση των σηµαντικών παραµέτρων που επηρέασαν ουσιωδώς τη διαµόρφωση των
παραπάνω (π.χ. έκτακτα έσοδα και τι αφορούν αυτά)

Κατόπιν γίνεται σχολιασµός και αιτιολόγηση στοιχείων του Ισολογισµού.



∆ιαχείριση κυριότερων στοιχείων ενεργητικού – παθητικού: Αιτιολόγηση των ουσιωδών
µεταβολών των σηµαντικότερων µεγεθών του ενεργητικού (π.χ. ενσώµατα πάγια, αποθέµατα, β/π
απαιτήσεις, συµµετοχές, άυλα πάγια) και του παθητικού (π.χ. β/π και µ/π δανεισµός, λοιπές β/π
υποχρεώσεις).




Σχολιασµός µεταβολής δεικτών

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων, απαιτήσεων και

υποχρεώσεων.
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Κεφαλαιακή διάρθρωση (ξένα / (ίδια κεφάλαια - άυλα πάγια), πάγια / ίδια κεφάλαια). Σύγκριση µε



προηγούµενες χρήσεις (π.χ. αύξηση β/π δανεισµού σε σχέση µε τον µ/π) και µε τον ανταγωνισµό.

Ρευστότητα.




Κατόπιν γίνεται αναφορά στις προβλέψεις:


Πρόβλεψη πωλήσεων και αποτελεσµάτων για την τρέχουσα χρήση και αιτιολόγηση.




Σε περίπτωση εισήγησης για έγκριση µακροπροθέσµου δανείου γίνεται παράθεση και σχολιασµός
συνοπτικού πίνακα προβλεπόµενων αποτελεσµάτων χρήσεως και ταµειακών ροών.

Στη συνέχεια αποτυπώνεται η σχέση που έχει η επιχείρηση µε Τράπεζες, στην οποία κατάσταση
συµπεριλαµβάνεται και η υπάρχουσα ή µη σχέση µε τη συγκεκριµένη Τράπεζα.

Πίνακας 7.5.
ΤΡΑΠΕΖΑ

Τίτλος: ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΟΡΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ &
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΛΗΞΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΗΝ ………

Κεφάλαιο Κίνησης
Μ/Π ∆άνειο1
Ε/Ε και Ε/Π
1

∆ιάρκεια και δόσεις εξόφλησης

Γίνεται ξεχωριστή αναφορά σε τυχόν υφιστάµενες συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing)
(ύψος συµβάσεων και µισθωµάτων) και πρακτορείας (factoring).

Καταγράφονται εν συνεχεία πληροφορίες που έχουν ληφθεί από την αγορά και τις άλλες Τράπεζες.

Αναγράφονται πληροφορίες από ανταγωνιστές, προµηθευτές, πελάτες ή τρίτους µε τους οποίους
συναλλάσσεται η επιχείρηση (ιδιαίτερα αν πρόκειται για πιστούχους), καθώς και από άλλες
συνεργαζόµενες τράπεζες. Αναφέρονται ονοµαστικά οι πηγές των πληροφοριών.

Πίνακας 7.6. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Από την επιχείρηση Α (κ. ………..), που είναι ανταγωνιστής της εξεταζόµενης επιχείρησης, αλλά και
πιστούχος της Τράπεζάς µας, πήραµε τις εξής πληροφορίες: Πρόκειται για παλαιά επιχείρηση στο
χώρο, µε καλό όνοµα.

Οι φορείς είναι δραστήρια άτοµα, ικανοί στη διοίκηση της επιχείρησης

(managers) και πάντα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και από την …Τράπεζα µε την οποία συνεργάζεται.
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Γίνεται έλεγχος πιθανών δυσµενών στοιχείων µέσω του «Τειρεσία» και καταγράφονται αν υπάρχουν.
Στη συνέχεια αναφέρονται στην αναµενόµενη αποδοτικότητα της χρήσης του ορίου που προτείνεται.

Πίνακας 7.7.

Τίτλος: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

Μ.Υ. , ΟΓΚΟΙ &
ΕΣΟ∆Α σε χιλ. ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΕΣΟ∆ΩΝ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ
(R.O.A.)
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΜ. &
ΕΓΓΥΟ∆.. (R.O.R.)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑΝ-∆ΕΚ 2006
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑΝ -…..2007
ΜΕΣΑ
ΕΣΟ∆Α
ΜΕΣΑ
ΕΣΟ∆Α
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ή
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Ή ΟΓΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Ή ΟΓΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
(%)
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
(%)
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
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0,00%
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0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ΜΕΣΗ
ΧΡΗΣΗ
ΟΡΙΟΥ

0%

Σε όλα τα ανωτέρω εισηγείται την άποψή του και ο ∆ιευθυντής του καταστήµατος, αναφέροντας στο δικό
του κοµµάτι συνήθως τις παρακάτω ενότητες:



Θέση της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται και προοπτικές αυτού σε τοπικό ή εθνικό
επίπεδο .




Γενικό σχόλιο για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την πιστοληπτική ικανότητα της
επιχείρησης και για την επάρκεια των καλυµµάτων και εξασφαλίσεων.




Σχόλιο για τον τρόπο που διοικούν την επιχείρηση οι επιχειρηµατίες και το πλάνο τους
(management).




Παράγοντες που αναµένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της επιχείρησης τα επόµενα δύο χρόνια.




Σχόλιο για την επικέρδεια της συνεργασίας σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση Τρέχουσες
ενέργειες για την ανάπτυξη της συνεργασίας / Προοπτικές.




Εισήγηση θετική ή αρνητική.
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7.2 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ανάπτυξη του θέµατος σύνταξης ενός εισηγητικού πιστοδοτήσεων όταν µια επιχείρηση προσκοµίσει,
και ειδικά µικροµεσαία, στην Τράπεζα τα απαραίτητα έγγραφα για να ξεκινήσει συνεργασία στον τοµέα
των χρηµατοδοτήσεων ήταν αυτό που περιλάµβανε το κεφάλαιο αυτό.

Επίσης καταγράφηκαν αναλυτικά και µε παραδείγµατα το πώς πρέπει να αποτυπώνονται τα σχόλια σε
ένα τέτοιου είδους εισηγητικό για να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση όλων των παραµέτρων και να γίνει
τελικά σωστά η θετική ή αρνητική εισήγηση στο αίτηµα της επιχείρησης για δηµιουργία πιστοδοτικού
ορίου «πλαφόν».
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OΓ∆ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
8.1. Περίληψη
Η µελέτη αυτή διενεργήθηκε για να εξετάσει το σύστηµα των χρηµατοδοτήσεων των επιχειρήσεων
που εφαρµόζεται από τις Τράπεζες στην Ελληνική Πραγµατικότητα.

Αναπτύχθηκε ο όρος της

πιστοδότησης και ποιος ο σκοπός αυτής. Καταγράφηκαν τα συχνότερα χρησιµοποιούµενα κριτήρια
επιλογής της επιχείρησης που θα χρηµατοδοτηθεί από έναν Τραπεζικό Οργανισµό. Αναφορά έγινε στη
διάρκεια της πιστοδότησης και πως αυτή εγκρίνεται από τα αντίστοιχα κλιµάκια των τραπεζών. Με
βάση ποια καλύµµατα ή / και εξασφαλίσεις. Επίσης αναφέρθηκαν τα βασικά νοµίσµατα, στα οποία
χρηµατοδοτούν οι τράπεζες τις επιχειρήσεις.

‘Έγινε διαχωρισµός των επιχειρήσεων, ανάλογα µε τον Κύκλο Εργασιών τους, σε :α) µεγάλες
επιχειρήσεις, β) µικροµεσαίες επιχειρήσεις και γ) λοιπές επιχειρήσεις. Καταγράφηκαν τα έντυπα που
ζητούνται στην πράξη να προσκοµίσουν οι επιχειρήσεις στις Τράπεζες για τη δηµιουργία πιστοδοτικού
ορίου ή τη συνέχιση / ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ακόµη, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που

απαιτούνται ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης (Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λ.π.), η ασφαλιστική
ενηµερότητα καθώς και τα οικονοµικά τους στοιχεία.

Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν οι κατηγορίες των χρηµατοδοτήσεων των µεγάλων επιχειρήσεων και
έγινε ανάλυση των πρακτικών και των διαδικασιών που ακολουθούνται στην Ελλάδα για τη χορήγηση
Οµολογιακών και Κοινοπρακτικών δανείων. Αντίστοιχη ανάπτυξη πραγµατοποιήθηκε στα θέµατα της
χρηµατοδότησης των µεγάλων επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης σε ευρώ ή σε Ξένο Νόµισµα, στην
έκδοση Εγγυητικών Επιστολών σε Ευρώ ή και Ξ.Ν. ή το Άνοιγµα “Stand by Letter of Credits”. Στην
πράξη χρησιµοποιούνται και οι ενέγγυες Πιστώσεις που ασφαλίζονται µέσω ανοικτού αλληλόχρεου
λογαριασµού, οι οποίες και σχολιάζονται. Στην τελευταία µορφή πιστοδότησης που αναφέρεται στην
κατηγορία αυτή ανήκουν τα τοκοχρεολυτικά και χρεολυτικά δάνεια, τα οποία και επεξηγούνται.

Αναλυτικά αναφέρθηκαν οι χρηµατοδοτήσεις στο νευραλγικό τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) που αποτελούν το 90,38% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων µε βάσή στοιχεία της
ΕΣΥΕ. Στην Ελλάδα, το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότης των ΜΜΕ προέρχεται από τον τραπεζικό
τοµέα.

Σε σχετική Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισηµαίνεται ότι το 84% των τραπεζών
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θεωρούν τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ ως τοµέα στρατηγικού χαρακτήρα για το µέλλον (δελτίο της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών- η σχετική σελίδα ενσωµατώνεται στο παράτηµα της µελέτης).

Η εφαρµογή από 1.1.2007 του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων
(Βασιλεία ΙΙ) υποχρεώνει τις τράπεζες να πραγµατοποιούν λεπτοµερέστερη αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ικανότητας κατά τη χορήγηση πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων προς τις ΜΜΕ.

Αναλυτικά καταγράφονται οι µορφές των προσφερόµενων προϊόντων για τις ΜΜΕ στην ελληνική
τραπεζική αγορά µε τα στοιχεία τους για να µπορεί να κρίνει ο αναγνώστης ποια µορφή
χρηµατοδότησης συµφέρει σε µία µικροµεσαία επιχείρηση.

Τα στοιχεία αυτά είναι ο σκοπός της

χρηµατοδότητης, σε ποιους απευθύνεται, το ποσό, η διάρκεια, τα προσφερόµενα επιτόκια, τα έξοδα
και οι προµήθειες ανά κατηγορία, αν και πότε µπορούν οι χρηµατοδοτήσεις αυτές να εξοφληθούν,
παροχές που προσφέρουν οι τράπεζες κ.λ.π.

Τα είδη χρηµατοδότησης της κατηγορίας αυτής που αναπτύχθηκαν στην ενότητα αυτή είναι:
Α) Αναπτυξιακής µορφής όπως κεφάλαια Κίνησης και ∆άνεια Στέγης και Εξοπλισµού, εκείνα που
δίνονται για να καλύψουν άµεσες ανάγκες της επιχείρησης όπως Επαγγελµατικά δάνεια στέγης,
ανοικτό δάνειο έναντι επιταγών ή/και τιµολογίων, “Fast Business”, Κεφάλαιο Κίνησης, Ανοικτό,
Κεφάλαιο Κίνησης για προεξόφληση απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες.
Β)

Χρηµατοδοτήσεις

σε

διάφορους

κλάδους

όπως

Γιατρών

και

∆ιαγνωστικών

Κέντρων,

κατασκευαστών, Ιδιοκτητών ταξί, για δηµιουργία φωτοβολταϊκών σταθµών , για φαρµακοποιούς,
αγορά λεωφορείων ΚΤΕΛ κ.λ.π.
Γ) Χρηµατοδοτήσεις για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις µε την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ.
Αναλύθηκαν οι παρακάτω: κεφάλαιο Κίνησης µε γγύηση ΤΕΜΠΜΕ, ∆άνεια Στέγης και Εξοπλισµού µε
εγγύησηση ΤΕΜΠΜΕ µε επιδότηση επιτοκίου και άνευ αυτής.
∆) Χρηµατοδοτήσεις που πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε οµάδες επιχειρήσεων “Group Deals’.

Στις χρηµατοδοτήσεις προς λοιπές επιχειρήσεις αναφέρθηκαν αυτά που συνήθως χορηγούν στην
πράξη οι Τράπεζες στην Ελλάδα δηλαδή: Κεφάλαια Κίνησης (Κ.Κ.) µέσω Ανοικτού Αλληλόχρεου
Λογαριασµού ή Κ.Κ. Τακτής Λήξης καθώς και οι χρηµατοδοτήσεις για πάγιο εξοπλισµό, όπως δάνεια
για την αγορά επαγγελµατικής στέγης και δάνεια παγίων εγκαταστάσεων- εξοπλισµού.

Εν συνεχεία, αναφέρθηκαν ποια άτοµα εµπλέκονται στις τράπεζες στη διαδικασία της έγκρισης των
πιστοδοτικών ορίων και

µε ποια κριτήρια επιλέγονται για τις συγκεκριµένες θέσεις.

Αναλύθηκαν

επίσης, οι δέκα αρχές που καθορίζουν την επιχειρηµατική στρατηγική των τραπεζών σε ό, τι αφορά
στην ανάληψη πιστωτικού κινδύνου.
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Έγινε διεξοδική ανάλυση των κατηγοριών κινδύνου Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και καθορίστηκαν οι όροι :Ένας Οφειλέτης,
Όµιλος Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων , Συσχετιζόµενος κίνδυνος για να µπορεί ο αναγνώστης να
κατανοεί τον τρόπο που αντιµετωπίζουν τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηµατίες οι τράπεζες.

Εν συνεχεία, αναφέρθηκε η βαθµίδα και τα επίπεδα των εγκρίσεων που έχει µία Τράπεζα για να
διασφαλίσει καλύτερα, σύµφωνα µε την πολιτική και το σχεδιασµό της, τις χρηµατοδοτήσεις των
επιχειρήσεων, διαµέσου των πιστοδοτικών ορίων που εγκρίνει.

Ακολούθησε τα ανάλυση του συστήµατος spreading και rating :Moody’s Risk Advisor που είναι ένα
κεντρικό σύστηµα καταχώρησης των οικονοµικών καταστάσεων των πιστούχων και αξιολογεί τη
χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση.

Επίσης διαβαθµίζει την πιστοληπτική τους ικανότητα (rating).

To εργαλείο αυτό αποτελεί σηµαντικότατη βοήθεια στους αναλυτές, εισηγητές και εκείνους που
εγκρίνουν τα πιστοδοτικά όρια των επιχειρήσεων. Χρησµοποιείται από τα περισσότερα και µεγαλύτερα
πιστωτικά ιδρύµατα στον κόσµο αλλά και από Τράπεζες στον Ελληνικό χώρο. Με όλα όσα απαιτούνται
από τη Βασιλεία ΙΙ είναι πραγµατικά το «δεξί χέρι» των αξιολογητών στις Τράπεζες. Αποτυπώνονται
επίσης και σε πίνακα οι βαθµοί αξιολόγησης (rating).

Το τί ζητούν οι τράπεζες σε ένα εισηγητικό πιστοδοτήσεων για να χρηµατοδοτήσεουν µία µικροµεσαία
επιχείρηση είναι το θέµα που αναπτύχθηκε στην τελευταία ενότητα. Υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες µε
τα έντυπα που πρέπει να συµπληρωθούν από την πλευρά του εισηγητή, σχόλια για το τι είδους κρίσεις
αποτυπώνει για την ίδια επιχερίηση και τα οικονοµικά της µεγέθη, για την εµπειρία των φορέων, για
πληροφορίες που λαµβάνει από την αγορά, από συνεργάτες της επιχείρησης ή οµοειδείς επιχειρήσεις
του κλάδου, τράπεζες που ήδη συνεργάζεται ο µελλοντικός ή νυν πιστούχος, ιτι προσδοκά να κερδίσει
µία τράπεζα αν συνεργαστεί µε τη συγκεκριµένη επιχείρηση κ.λ.π.

Η ανάλυση όλων των ανωτέρω έγινε για να δώσει µία απεικόνιση της πραγµατικότητας. Ποιες είναι οι
πρακτικές και οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην Ελλάδα για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων
και είναι προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των περισσοτέρων τραπεζών και επιχειρήσεων.

8.2. Συµπεράσµατα
Οι επιχειρηµατίες, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα οικονοµικά στοιχεία στις τράπεζες, µπορούν να
συζητήσουν για τη χρηµατοδότηση της επιχείρησής τους. Αν οι τζίροι τους, τα αποτελέσµατά του, τα
στοιχεία των ισολογισµών τους, τα ισοζύγια που θα προσκοµίσουν, το επιτρέπουν, µπορούν να οι
αρµόδιοι λειτουργοί των τραπεζών να συντάξουν ένα εισηγητικό πιστοδότησης, καταχωρώντας
συγχρόνως τα οικονοµικά στοιχεία στην

αντίστοιχη µηχανογραφική εφαρµογή που διαθέτουν.

Λαµβάνεται πολύ σοβαρά υπόψιν το rating της επιχείρησης άρα για να γίνει σωστή κατάταξη της
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επιχείρησής τους, πρέπει οι ίδιοι από πριν ,να έχουν φροντίσει µε την επιχειρηµατική τους στρατηγική
και το σωστό επιχειρηµατικό σχέδιο, να το επιτύχουν.
Επίσης, αν διαθέτουν κάποιο άτοµο ή επιχείρηση που µπορεί να εγγυηθεί για αυτούς και διαθέτει
µεγάλη ακίνητη περιουσία, µπορούν να τον προτείνουν ως εγγυητή. Αν υπάρχει στην κατοχή τους
ακίνητο, µπορούν να συναινέσουν να εγγραφεί βάρος σε αυτό και να έχει πρόσθετη εξασφάλιση η
Τράπεζα. Τις επιταγές και τις συναλλαγµατικές που λαµβάνουν από τους πελάτες τους, µπορούν να τις
δώσουν ως ενέχυρο στην τράπεζα και να λάβουν δάνειο σε ένα ποσοστό 80% της αξίας αυτών. Από
το 20% κρατούνται τόκοι και έξοδα και το υπόλοιπο αποδίδεται στην επιχείρηση.

Οι µεγάλες επιχειρήσεις προνατολίζονται σε οµολογιακά δάνεια, κοινοπρκτικά, κεφάλαια κίνησης µέσω
δανέιων τακτής λήξης εκµεταλλευόµενες το επιτόκιο euribor πλέον του περιθωρίου της Τράπεζας, που
ουσιαστικά είναι το κέρδος της. Αυτό το περιθώριο ακθώς και τις προµήθειες που λαµβάνει η Τράπεζα,
στόχος οτυς ε΄ναι κατά τη συζήτηση για τη συνεργασία τους, να το µειώσουν.

Στο παράρτηµα

υπάροχυν ενδιεκτικάεπιτόκια ανά κατηγορία χρηµατοδοίτησης καθώς και ενδεικτικό τιµολόγιο
προµηθειών τραπεζών για εργασίες χρηµατοδοτήσεων.

Εάν κάνουν κάποια επένδυση και πρέπει να χρηµατοδοτηθούν από Τράπεζα είναι καλύτερο να
ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράµµατα που επιχορηγούνται για την επένδυσή τους αυτή σε πολύ
µεγάλο ποσοστό (συνήθως 60%). Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από την κατηγορία της επένδυσης και
περιγράφεται στα αναλυτικά προγράµµατα που προκηρύσσονται κατά καιρούς, συνήθως µέσω των
ΠΕΠ.

Όσον αφορά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σε περίπτωση που είναι µικρές ή πολύ µικρές και
επιθυµούν να λάβουν χρηµατοδότηση από κάποια τράπεζα, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούν το
ΤΕΜΠΜΕ γιατί µε τον τρόπο αυτό δε χρειάζεται να προσηµειώσουν κάποιο ακίνητό τους και οι
Τράπεζες έχουν εγγύηση για το ποσό που θα τις χρηµατοδοτήσουν.

Επίσης, πρέπει να

εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά επιχιρησιακά προγράµαµτα ή για
την επιδότησή τους απότ οργανισµους εκτός Τραπεζών, όπως τον ΕΟΜΜΕΧ που υποστηρίζει κατά
κεαιρούς τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα κ.λ.π. και δίνουν επιδοτήσεις για ανα΄πτυξη επιχειρήσεων σε
συγκεκριµένους κλάδους.

Τα κεφάλαια κίνησης που λαµβάνουν από τις τράπεζες οι ΜΜΕ είναι συµφερότερο να είναι µε η µορφή
δανείων τακτής λήξης και να συµφωνούν το επιτόκιο για τέτοιο διάστηµα ανάλογα µε την επικρατούσα
τάση. Πρέπει να ζητείται έκπτωση στις προµήθειες και στα έξοδα των τραπεζών και να λαµβάνεται
σοβαρά υπόψη το τιµολόγιο.
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Η διατήρηση ενός λογαριασµού όψεως µε δικαίωµα χρήσης ορίου υπερανάληψης, για κάλυψη
τρεχουσών ταµειακών αναγκών, είναι αυτό που έχει το λιγότερο κόστος και είναι πολύ εύκολο στη
χρήση του.

Και εδώ θα πρέπει να ληφθεί µετά από συζήτηση το πιο φθηνό επιτόκιο, προνοµιακό,

που προσφέρει η Τράπεζα, προσαυξηµένο µε το ελάχιστο περιθώριο. Οι λογαριασµοί αυτοί
προτείνονται για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους όπως φαρµακοποιοί, αρτοποιοί κ.λ.π. καθώς
και για τις χρηµατοδοτήσεις που είναι κεντροποιηµένες «group deals» ή για τις επιχειρήσεις που έχουν
µικρά όρια δίχως να χρησιµοποιούν επιταγές πελατείας τους ή συναλλαγµατικές σαν ενέχυρο στην
Τράπεζα.
Οι επιχειρήσεις που λαµβάνουν Κεφάλαιο Κίνησης µε ενέχυρο επιταγές πελατείας τους ή
συναλλαγµατικές κ.λ.π. µπορούν να χρησιµοποιούν έναν ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό (ΑΑΛ) και
στη λήξη τους τα ενέχυρα, να αποµειώνουν τα ποσά των χρηµατοδοτήσεων στο λογαριασµό αυτό.
Σ περίπτωση που

η επιχείρηση τηρεί µέσω του ΑΑΛ δάνειο τακτής λήξης, το προϊόν των

ενεχυριασµένων επιταγών ή συναλλαγµατικών µπορεί να κατατίθεται σε ένα δεσµευµένο λογαριασµό
λόγω εγγυήσεων, που µπορεί να είναι έντοκος, κατόπιν συµφωνία ας µε την τράπεζα και στη λήξη του
"deal" να αποµειώνει το ποσό της χρηµατοδότησης,
Η αναλογία διατήρησης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού και δανείων τακτής λήξης είναι συνήθως
1/3 ΑΑΛ και 2/3 τακτής λήξης.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίζουν για την σωστή και εµπρόθεσµη πληρωµή των υποχρεώσεών τους
γιατί σε αντίθετη περίπτωση, καταγράφονται στην εφαρµογή δυσµενών στοιχείων «Τειρεσίας» και
δύσκολα χρηµατοδοτούνται από Τράπεζες.
Οι Τράπεζες από την πλευρά τους πρέπει να έχουν όλες εγκατεστηµένο ένα σύστηµα spreading και
rating όπως το Μoody’s Risk Advisor µια και οι πραγµατικές συνθήκες το απαιτούν (Βασιλεία ΙΙ).
Το σύστηµα αυτό όµως πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον ως συµβουλευτικό εργαλείο.

Μεγάλη

βαρύτητα πρέπει να δίνεται στους ποιοτικούς παράγοντες και στους επιχειρηµατίες που είναι η καρδιά
της επιχείρησης. Επίσης πρέπει να δίδεται βοήθεια και στήριξη µέσω χρηµατοδοτήσεων από όλες τις
Τράπεζες στους νέους επιχειρηµατίες µε προοπτική που είναι το µέλλον της χώρας µας.
Η αξιολόγηση των στελεχών που βρίσκονται σε θέσεις «κλειδιά» στα εγκριτικά κλιµάκια, θα πρέπει να
γίνεται µε πραγµατικά και αντικειµενικά κριτήρια και στα άτοµα αυτά θα πρέπει να δίνονται πολλά
εφόδια και να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση. Θα πρέπει να τηρούνται οι συνδυασµοί των ατόµων που
απαιτούνται για τις εγκρίσεις σε µία Τράπεζα για να διασφαλίσει καλύτερα, σύµφωνα µε την πολιτική
και το σχεδιασµό της, τις χρηµατοδοτήσεις των επιχειρήσεων, διαµέσου των πιστοδοτικών ορίων που
εγκρίνει.
Η τήρηση των δέκα αρχών που καθορίζουν την επιχειρηµατική στρατηγική των τραπεζών σε ό, τι
αφορά στην ανάληψη πιστωτικού κινδύνου είναι εξίσου σηµαντική.
Η σωστή σύνταξη ενός ορίου πιστοδοτήσεων, η ορθή απεικόνιση των λογιστικών στοιχείων και η
προσοχή στις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών είναι αυτά που δεν αλλοιώνουν µια κατάσταση
µιας επιχείρησης, όπως αυτή απεικονίζεται στα έντυπα.
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στελέχη των τραπεζών για να διασφαλισθούν οι συνεργασίες από την έναρξή τους. Αξιοσηµείωτες
είναι οι πληροφορίες που λαµβάνει κανείς από την αγορά και από συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ή
ανταγωνιστές. Καλό είναι , αν αυτό είναι εφικτό, να ζητείται και βεβαίωση οφειλών από τις άλλε
τράπεζες και όχι να συµπληρώνεται µόνο µε δήλωση της πιστούχου εταιρίας.
Η εφαρµογή όλων αυτών, εξασφαλίζει κατά ένα µεγάλο βαθµό τους πάντες.

8.3. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω, υπάρχουν πάρα πολλά θέµατα που µπορούν να διερευνηθούν και
αφορούν στις χρηµατοδοτήσεις των επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα. Τα θέµατα αυτά
είναι τα εξής:

1. Η συναλλαγµατική και το γραµµάτιο. Η ενεχυρίαση αυτών και η επιδίκαση των απαιτήσεων σε
περίπτωση µη πληρωµής.
2. Η επιταγή. Τα είδη της και η ενεχυρίασή της.
3. Εκχώρηση απαιτήσεων (γεγενηµένων και µη) και ενεχυρίασή τους στην Τράπεζα σε ασφάλεια
χρηµατοδοτήσεων.
4. Προσηµείωση Υποθήκης και ο ρόλος της ως εξασφάλιση σε χρηµατοδότηση.
5. Υπολογισµός του ακαλύπτου κινδύνου στις χρηµατοδοτήσεις και σχετικά παραδείγµατα.
6. Σύµβαση Πίστωσης µε Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασµό. Πώς λειτουργεί στην πράξη.
7. Εγγυητικές Επιστολές. Τα είδη τους, Υποδείγµατα αυτών. Έκδοση και κατάπτωση.
8. Ενέγγυες Πιστώσεις. Τα είδη τους. Υποδείγµατα, Συνήθεις Όροι κ.λ.π.
9. Προϊόντα χρηµατοδοτήσεων φιλικά προς το περιβάλλον – Πράσινα Προϊόντα.
10. Κεφάλαιο Κίνησης. Υφιστάµενες κατηγορίες. Επιλογή της καλύτερης για την κάθε επιχείρηση,
µε ανάλογη περιπτωσιολογία «case studies» κ.α.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Άρθρα – Συνεντεύξεις 2006
•

13/1/06 Ελεύθερος Τύπος: «ΤΕΜΠΜΕ φθηνά δάνεια για µικρούς»

•

13/1/06 Ελεύθερος Τύπος: «Φθηνά δάνεια για «µικρούς» »

•

15/1/06 Κέρδος: «Μεγαλύτερη επιδότηση στα δάνεια των ΜΜΕ από ΤΕΜΠΜΕ»

•

22/1/06 Τύπος της Κυριακής:«ΤΕΜΠΜΕ εγγυηµένα δάνεια µε επιδοτούµενο επιτόκιο»

•

22/1/06 Ελεύθερος Τύπος: «Εγγυηµένα δάνεια µε επιδοτούµενο επιτόκιο»

•

22/1/06 Τύπος της Κυριακής: «Πέντε ειδικά Προγράµµατα-κίνητρο για τις εταιρείες»

•

25/1/06 Ναυτεµπορική: «Στρατηγική επιλογή η ενίσχυση των ΜΜΕ»

•

27/1/06 Καθηµερινή: «Χρήµατα για τις µικροµεσαίες»

•

27/1/06 Ναυτεµπορική: «Προς µια νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις ΜΜΕ»

•

3/2/06 Ναυτεµπορική: «Με γοργούς ρυθµούς αυξάνονται οι εγγυήσεις του ΤΕΜΠΜΕ»
(2σέλιδο)

•

3/2/06 Ναυτεµπορική: «Άνοδος 300% στα δάνεια µε την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ»

•

3/2/06 Η Ναυτεµπορική: «Άνοδος 300% στα δάνεια µε την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ»

•

5/2/06 Πατρίς (Ηλείας): «Σηµαντικό εργαλείο για τις µικρές επιχειρήσεις»

•

6/2/06 Πρωϊνή (Ηλείας): «Η Ηλεία αγνοεί το ΤΕΜΠΜΕ»

•

8/2/06 Καθηµερινή: «ΤΕΜΠΜΕ Επιδότηση επιτοκίου µικροµεσαίων επιχειρήσεων»

•

8/2/06 Η Καθηµερινή: «Επιδότηση επιτοκίου σε µικροµεσαίες»

•

9/2/06 Ναυτεµπορική: «Επιδότηση επιτοκίων των δανείων προς µικρές επιχειρήσεις»

•

11/2/06 Κέρδος: «Μεγαλύτερες εγγυήσεις στους µικροµεσαίους το 2006»

•

10/2/06 Ναυτεµπορική: «Ενισχύεται η Ηµαθία, (ειδικότερα 4. Ειδικές δράσεις του Ταµείου
εγγυοδοσίας…)

•

13/2/06 Ναυτεµπορική: « Η Πρόεδρος του ΕΕΑ κα. Οικονοµάκη ανέφερε ότι οι τράπεζες
αποτρέπουν τις επιχ/σεις από τη χρήση εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ…»

•

14/2/06 Η Βραδυνή: «Εύκολα δάνεια µε εγγύηση ∆ηµοσίου»

•

19/2/06 Ελευθεροτυπία: «Ρυθµοί χελώνας στα δάνεια µε την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ»

•

2/3/06 Ταχυδρόµος: «Εκατό επιχ/σεις της Μαγνησίας έχουν αποτανθεί στο ΤΕΜΠΜΕ»

•

2/3/06 Θεσσαλία: «εκδήλωση για δάνεια από 25-400.000€ οι εγγυήσεις που δίνει το ΤΕΜΠΜΕ»

•

2/3/06 ΠΡΩΤΗ: «Στις εγγυήσεις από το Ταµείο Εγγυοδοσίας πρώτη στη Θεσσαλία η
Μαγνησία»

•

3/3/06 ΕΞΠΡΕΣ: «Ενηµέρωση από ΤΕΜΠΜΕ (Γ/∆ντής) για τις εγγυοδοσίες»
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5/3/06 ΕΞΠΡΕΣ: «Συνέντευξη Προεδρου ΒΕΑ, απάντηση σε ερώτηση για το ρόλο του
ΤΕΜΠΜΕ»

•

13/2/06 Ναυτεµπορική: «Οι επιχειρήσεις ζητούν αµέσως αλλαγές στο σχέδιο
µεταρρυθµίσεων»

•

24/3/06 Ναυτεµπορική: «Από το καλοκαίρι η επιδότηση επιτοκίου δανεισµού τβν ΠΜΕ»

•

7/4/06 Ναυτεµπορική: «Εκδήλωση του ΒΕΠ, παρουσίαση Προγραµµάτων ΤΕΜΠΜΕ από κ. ∆.
Αλέπη»

•

7/4/06 Καθηµερινή: «Φραγµό στις εγγυήσεις που χορηγεί το ∆ηµόσιο»

•

14/4/06 Ναυτεµπορική: «Συνέντευξη Αλ. Παπαρσένου «Το ΤΕΜΠΜΕ επεκτείνεται στο Leasing
και το Venture Capital»

•

18/4/06 Ναυτεµπορική: α)«Το Ταµείο Εγγυοδοσίας καλύπτει µέρους του κόστους
δανείων…..Πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ» β) Ηµερίδα της «Ν» στη Θεσσαλονίκη µε εισηγητή τον κ.
∆. Σιούφα

•

5/5/06 Ναυτεµπορική: «Έως 4 µονάδες η επιδότηση του κόστους δανεισµού»

•

21/5/06 Καθηµερινή: «Ανοίγει ο δρόµος για συνεργασία ΤΕΜΠΜΕ και εταιρειών leasing»

•

27/5/06 Κόσµος του Επενδυτή: «Πως θα δανειστείτε 10-400.000 µε µισό επιτόκιο»

•

30/5/06 ΕΞΠΡΕΣ: «Αξιοποίηση των πόρων του ∆’ ΚΠΣ

•

2/6/06 Ναυτεµπορική: «Αξιοποιήστε τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία»

•

2/4/06 The Observer: « The Loan arranger to the rescue »

•

10/6/06 Ναυτεµπορική: «Επιδότηση επιτοκίων δανείων ΜΜΕ από το ΤΕΜΠΜΕ»

•

11/6/06 ΕΞΠΡΕΣ: «Επιδότηση επιτοκίου 2% για ΜΜΕ»

•

13/6/2006 Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων “∆άνεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε κρατική
επιδότηση επιτοκίου”

•

14/6/06 Καθηµερινή: «Μικροµεσαίες»

•

14/6/06 Κέρδος: «Επιδότηση του επιτοκίου των δανείων κατά 4 µονάδες»

•

14/6/06 ΕΞΠΡΕΣ: «Επιδοτείται κατά 4% το επιτόκιο δανεισµού των µικροµεσαίων»

•

14/6/06 Ηµερησία: «∆άνεια µε επιδοτούµενο επιτόκιο για µικρές επιχειρήσεις»

•

14/6/06 Το Βήµα: «Ευκολότερη η πρόσβαση µικροµεσαίων στον δανεισµό»

•

14/6/06 Σύµβουλος: «∆άνεια σε µικροµεσαίες µε επιδότηση επιτοκίου»

•

14/6/06 Απογευµατινή: «Πίστη και στήριξη στους µικροµεσαίους»

•

14/6/06 Η Βραδυνή: « Επιδότηση επιτοκίου µε 4% σε µικροµεσαίους»

•

14/6/06 Ελεύθερος Τύπος: « Μισό επιτόκιο για µικρές επιχειρήσεις»

•

14/6/06 Αδέσµευτος Τύπος: « Επιδότηση επιτοκίου για δάνεια 2.500 µικροµεσαίων
επιχειρήσεων»

•

16/6/06 Ναυτεµπορική: «Από 1 ης Ιουλίου η επιδότηση του κόστους δανεισµού για τις µικρές
επιχειρήσεις»

•

17/6/06 Η Επικαιρότητα της Καρδίτσας: «πρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου 4%»
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•

23/6/06 Ναυτεµπορική: Όροι & προϋποθέσεις για την επιδότηση δανεισµού»

•

28/6/06 περιοδικό ECONOMIST Οµιλία του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικολάου Χ.
Γκαργκάνα στο συνέδριο "Greek, Bulgarian and Romanian Business & Investment Summit" µε
θέµα "Εξελίξεις και προοπτικές του τραπεζικού τοµέα"

•

30/6/06 Ναυτεµπορική: Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα η επιδότηση του ΤΕΜΠΜΕ

•

6ος 2006 ∆ελτίο Επιµελητηρίου Αιτωλ/νιας: «Επιδότηση επιτοκίου δανεισµού ΜΜΕ»

•

1/7/06 Κέρδος: « Επτά Μέτρα για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων»

•

19/7/06 Ναυτεµπορική: «Σύσταση σώµατος εθελοντών εµπειρογνωµόνων για τις ΜΜΕ»

•

7/8/06 Επικαιρότητα: «Ευνοϊκή απόφαση για τους µικρούς επιχειρηµατίες

•

8/8/06 Ναυτεµπορική: « Πως θα επιδοτηθούν δάνεια των µικροµεσαίων»

•

10/8/06 το ΠΟΝΤΙΚΙ: «∆ηµοσίευση –Πρόσκληση ενδιαφέροντος»

•

21/8/06 Ναυτεµπορική: «Ενηµέρωση για επιδοτήσεις των ΜΜΕ»

•

22/8/06 Το Βήµα: «Μέσα από τις νέες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνηστικότητας»

•

22/8/06 Καθηµερινή: «Πρόγραµµα επιδότησης δανεισµού για τις µικροµεσαίες επιχ/σεις»

•

22/8/06 Αδέσµευτος Τύπος: «Επιδότηση επιτοκίου για δάνεια 3.000 µικροµεσαίων επιχ/σεων»

•

22/8/06 Ελεύθερος Τύπος: «∆άνεια µε το µισό κόστος»

•

22/8/06 Τα Νέα: «Επιδότηση σε επιτόκια δανεισµού επιχ/σεων»

•

22/8/06 Ο Λόγος: «Πρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου δανεισµού για τις µικροµεσαίες
επιχ/σεις»

•

22/8/06 Οικονοµία: «Πρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου δανεισµού για τις µικροµεσαίες
επιχ/σεις»

•

22/8/06 Αυριανή: «Επιδότηση επιτοκίου στις µικροµεσαίες»

•

22/8/06 ΕΞΠΡΕΣ: «Επιδότηση δανεισµού για ΜΜΕ»

•

22/8/06 Ναυτεµπορική: «Ξεκινούν τα επιδοτούµενα δάνεια σε µικροµεσαίους»

•

22/8/06 ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Επιδότηση 4% του επιτοκίου δανεισµού»

•

22/8/06 Επικαιρότητα: «Επιδότηση επιτοκίου για τις µικροµεσαίες επιχ/σεις»

•

22/8/06 ΤΑ ΝΕΑ: «Επιδότηση σε επιτόκια δανεισµού επιχ/σεων)

•

25/8/06 Παρασκευή και 13- Εστία – ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «∆ηµοσίευση –Πρόσκληση ενδιαφέροντος»

•

26/8/06 ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ: «∆ηµοσίευση –Πρόσκληση ενδιαφέροντος»

•

27/8/06 ΘΕΜΑ-ΠΑΡΟΝ-ΙΣΟΤΙΜΙΑ-Η ΑΞΙΑ: «∆ηµοσίευση –Πρόσκληση ενδιαφέροντος»

•

28/8/06 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «∆ηµοσίευση –Πρόσκληση ενδιαφέροντος»

•

28/8/06 FINANCIAL BOX: «∆ηµοσίευση –Πρόσκληση ενδιαφέροντος»

•

28/8/06 Ναυτεµπορική: «Όροι & προϋποθέσεις για την επιδότηση επιτοκίου»

•

28/8/06 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Ανάσα για ΜΜΕ η επιδότηση του επιτοκίου»

•

8 ος 2006-09-21 Ειδική έκδοση Κέρδους: «Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε, αρωγός στην αναζήτηση
χρηµατοδότησης»
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•

29/8/06 ΚΕΡ∆ΟΣ- ΕΞΠΡΕΣ: «∆ηµοσίευση –Πρόσκληση ενδιαφέροντος»

•

29/8/06 ΚΕΡ∆ΟΣ: «Με 16 προτάσεις η ΓΕΣΕΒΕ στη συνάντηση µε την αντιπολίτευση

•

31/8/06 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Κοινοποίηση Προγραµµάτων για την επιχ/τητα»

•

1/9/06 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Από σήµερα η επιδότηση του επιτοκίου για τις ΜΜΕ»

•

5/9/06 ΚΕΡ∆ΟΣ: «Εγγυήσεις 100 εκατ. € για δάνεια ΜΜΕ»

•

5/9/06 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Επιδότηση κόστους δανεισµού για πολύ µικρές επιχ/σεις»

•

18/09/06 Στο in. gr.(φορολογία): «Επιδότηση κόστους δανεισµού Μικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων»

•

23/09/06 ΤΟ ΘΕΜΑ: «Μοιραστείτε τους τόκους των δανείων σας µε το ∆ηµόσιο»

•

29/09/06 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «∆υσκολίες επιδότησης επιτοκίου των εµπόρων»

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: «Τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου»

•

06/10/06 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Καλή για αρχή η ανταπόκριση στη δράση επιδότησης επιτοκίου»

•

10/10/06 Εφηµερίδα ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ: «Φως στο τούνελ»

•

10 ος 2006 ∆ελτίο Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών: « Συν Αθηνά και χείρα κίνει» &
«Επιδότηση Επιτοκίου από το ΤΕΜΠΜΕ»

•
•

11/11/2006 Καθηµερινή :«Ενίσχυση για δάνεια σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις»
1/12/2006 Ναυτεµπορική «Κίνητρα σε ΜΜΕ µεταποίησης, τουρισµου και πληροφορικης για
επενδύσεις σε ΤΠΕ»

•

5/12/2006 Κέρδος : «Πέφτουν τα επιτόκια στην Ελλάδα, αλλά έχουν λόγους που είναι ακόµη
ψηλά…»

•

24/12/2006 Εφηµερίδα το Βήµα «Η επέλαση της νέας οικονοµίας», Αντ. Καρακούσης

•

29/12/2006 Ναυτεµπορική: «Μια καλύτερη χρονιά προσδοκούν οι µικροµεσαίοι»

•

31/12/2006 Εφηµερίδα το Βήµα «Πρωταγωνιστικός ο ρόλος των τραπεζών», ∆. Σκαπινάκης

•

22/5/2005 Εφηµερίδα το Βήµα «Συµπτώµατα σχιζοφρένειας», Γρ. Νικολόπουλος

•

08/2/2004 Εφηµερίδα το Βήµα «Ανάσα στις ΜΜΕ από το Ταµείο Εγγυοδοσίας», Α. Μάρκου

•

02/2/2003 Εφηµερίδα το Βήµα «∆άνεια για αγορά πάγιου εξοπλισµού», Γ. Παπαϊωάννου, Α.
Μάρκου
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Ψυχοµάνης Σπ., «Τραπεζικό ∆ίκαιο (∆ίκαιο Τραπεζικών Συµβάσεων)», Θεσσαλονίκη 1995
Βερβερίδης Ν., «Χορήγηση τραπεζικής πίστωσης σε συνδυασµό µε α.α.λ. (πρακτικά θέµατα –
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Νόµοι
Ν. 3156/2003 ρυθµίζει τα θέµατα έκδοσης και λειτουργίας των οµολογιακών δανείων
Εµπορικός Κώδικας
Αστικός Κώδικας
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας & Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού &
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (Νόµος 3468)
∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) & Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - ΦΕΚ 663Β
Τύπος και περιεχόµενο συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα και το
∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο - ΦΕΚ ∆ΕΣΜΗΕ

Τράπεζα Ελλάδος
Εγκύκλιοι Τράπεζας Ελλάδος – ∆ιεύθυνση Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών
Πράξεις ∆ιοικητού Τραπέζης Ελλαδος
Π.∆.Τ.Ε. 1313/1987
Καταστάσεις που υποβάλλουν τα Πιστωτικά Ιδρύµατα
Π∆ΤΕ 2246/1993 Οµάδα συνδεδεµένων πελατών
Π∆ΤΕ 2246/1993

& άρθρο 42ε παρ. 5 εδάφιο α ΚΝ 2190/1920 «Όµιλος Συνδεδεµένων

Επιχειρήσεων»
Π.∆.Τ.Ε. 2577/2006 - ΦΕΚ 59/Α/20.3.2006
Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων
Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και σχετικές αρµοδιότητες των
διοικητικών τους οργάνων.

ΥΠOΥΡΓΕΙO OIKONOMIAΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩΝ
AΠOΦAΣEIΣ ΥΠOΥΡΓOΥ

Αριθ. Β.2630/28-11-2003
Εισφορά του Ν.128/75 για τιτλοποιούµενες, µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις
ΦΕΚ Β' 1820/5-12-2003 σελ. 24855

KOINEΣ AΠOΦAΣEIΣ
ΚOΙΝΗ ΥΠOΥΡΓΙΚΗ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΩΝ OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ
OΙΚOΝOΜΙΚΏΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αριθ. 12882/867
"Eγκριση των Κανονισµών Παροχής Εγγυήσεων και Λειτουργίαςτου Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων - ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ"
ΦΕΚ Β' 1065/31-7-2003 σελ. 14941

∆ελτία Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 2005 έντυπα και 2006 Ηλεκτρονικά
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∆ελτίο Εµπορικης Τράπεζας “Cash Business”
∆ελτία Τύπου Τράπεζας Πειραιώς 2006
∆ελτίο Τράπεζας Πειριαώς 13.1.2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έντυπη έκδοση Newsline, Τράπεζα Πειραιώς- Τεύχη 2006
Επιχειρηµατικές Επιλογές Τράπεζας Πειριαώς – Έντυπη Έκδοση Ιούνιος 2006
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David Begg, “Economics”, 7th edition, McGraw-Hill
Garrison-Noreen-Brewer, “Managerial Accounting”, 11th edition, McGraw-Hill
Keown Arthur-Martin John-Petty William-Scott David, “Financial management-Principles and
Applicationw”, 10th edition, Pearson Prentice Hall Van Horne James, -Wachowicz John, “Fundamentals
of Financial Management”, 10th Edition, Prentice Hall Int.
Εταιρία Moody’s
Moody’s Risk Advisor EXPERT COMPONENT USER GUIDE 4.1 , Moody’s KMV Ltd.
Moody’s Risk Advisor , User Guide, Moody’s Risk Management Services, Inc.
MFA Printed (EPSS) Moody's Financial Analyst Performance Support, Moody’s Risk Management
Services, Inc.
Ιστοσελίδες
http://businesscenter.piraeusbank.gr/
http://eur-lex.europa.eu/
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_11/11/2006_204877
http://tovima.dolnet.gr
http://www.accounting.ucla.edu/default.asp?currId=&s1=/templates/themes/menu.asp?id=&s2=http:
//www.accounting.ucla.edu/fn_mgmt.asp
http://www.antagonistikotita.gr/epan/site/Topics/t_section?topic=th_L5_FotovoltaikaSystimata
http://www.aspisbank.gr/article/greek/24/34/index.htmhttp://www.emporiki.gr/cbg/gr/customers/cust
omer_story.jsp?page=4&docid=B5B971482BE11240C2256E35003D90C9&cabinet=Customers_Service
s&lang=gr
http://www.bankofgreece.gr/
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http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_photovol.htm
http://www.esathena.gr/modules/article/view.article.php/c52/173http://www.tempme.gr/
http://www.esathena.gr/modules/article/view.article.php/c52/270
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
http://www.hba.gr/index.htm
http://www.icap.gr
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www.nbg.gr/
http://www.piraeusbank.gr/
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