ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ
ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011
Με βάζε ηελ απόθαζε ηοσ Γ ηες Δπηηροπής Κεθαιαηαγοράς 9/459/27.12.2007
όπφς ηροποποηήζεθε κε ηελ απόθαζε 9/572/23.12.2010 θαη ηελ απόθαζε 26/606/22.12.2011

1. ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ
Οη ζηόρνη θαη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαθάησ
ελόηεηεο όπνπ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά γηα ηελ θάζε θαηεγνξία θηλδύλνπ πνπ αληηκεησπίδεη ε
εηαηξεία.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηελ ηειηθή επζύλε γηα ηελ αλάιεςε από ηελ εηαηξεία παληόο
είδνπο θηλδύλσλ θαζώο θαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε. Δπηπιένλ ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο
εηαηξείαο. Γηα ην ιόγν απηό έρεη νξίζεη ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ όπσο απνηππώλεηαη
ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό ηεο εηαηξείαο, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε:
(α) ηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο όζνλ αθνξά ηα όξηα θαη ηνπο όξνπο (pricing)
αλάιεςεο θηλδύλσλ ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη ηελ ππνβνιή γξαπηώλ εθζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ
πξνο ηα αλώηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο,
(β) ηε κέξηκλα ώζηε ηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο λα δηαηεξνύληαη ζε επίπεδα πνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο αλαιακβαλόκελνπο θηλδύλνπο
(γ) ηελ ζέζπηζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξόιεςε, ηνλ
εληνπηζκό θαη ηελ κέηξεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα
ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη
(δ) ηελ επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ εθάζηνηε απνδεθηώλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδύλνπ θαη ησλ
νξίσλ δηαθνπήο δεκηνγόλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή ιήςεο άιισλ δηνξζσηηθώλ κέηξσλ.
Η ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ππνβάιιεη αλαθνξά πξνο ην Γ.. ηεο εηαηξείαο κία θνξά ην
ρξόλν ή θαη πεξηζζόηεξεο αλ ην θξίλεη ζθόπηκν ζε πεξηόδνπο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
θηλδύλσλ.
Βαζηθόο ζηόρνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ γεληθόηεξε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε
δηαρείξηζε θηλδύλσλ απνηειεί ε δηαηήξεζε πςεινύ επηπέδνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ ζα
πξέπεη λα βξίζθεηαη θάζε ηξίκελν ηνπιάρηζηνλ ζην ηξηπιάζην ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ
απαηηήζεσλ ηνπ Ππιώλα 1 δειαδή ζην 24%. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαπάλσ ζηόρνο δελ
επηηπγράλεηαη ν Τπεύζπλνο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ππνβάιιεη γξαπηή αλαθνξά πξνο ην Γ.. ηεο
εηαηξείαο ζηελ νπνία θαηαγξάθεη θαη γλσζηνπνηεί ην γεγνλόο εμεγώληαο ηνπο πηζαλνύο ιόγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηό θαη πξνηείλνληαο κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηνπ δείθηε
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.
ηόρν ηεο εηαηξείαο απνηειεί επίζεο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πνιηηηθώλ
αιιά θαη ησλ ζπλζεθώλ κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ζθνπό
ηελ αύμεζε ηνπ επίπεδνπ αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ ζα
πξέπεη ην ηκήκα δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο
λα ειέγρνπλ θαη λα επαλαμηνινγνύλ ηελ ΔΓΑΚΔ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο θαη λα
πξνβαίλνπλ ζε ηπρόλ βειηηώζεηο ή ζπκπιεξώζεηο αλάινγα θαη κε ηα επξήκαηα ηνπο.
O πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζπγθξίλεη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξείαο κε ην
ζηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό έλαληη ησλ παξαθάησ θηλδύλσλ





Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Κίλδπλνο αγνξάο
Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο

Ο πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2011 ππνινγίζηεθε ζε
76,64%, ζε ζρέζε κε ην ειάρηζην ύςνο ηνπ 8% πνπ απαηηείηαη. πγθεθξηκέλα ηελ 31/12/2011
ππνινγίζηεθε σο εμήο (ζε ρηιηάδεο Δπξώ) :
Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα
ύλνιν ηαζκηζκέλνπ Δλεξγεηηθνύ
πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο

6.628,04
8.648,38
76,64%

Δηδηθόηεξα, νη βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ σο πξνο θάζε επηκέξνπο θίλδπλν, είλαη νη
εμήο :
Πιζηυηικόρ κίνδςνορ
Η εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθό θίλδπλν, ν νπνίνο επέξρεηαη όηαλ ην αληηζπκβαιιόκελν κέξνο
αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη ζηελ εηαηξεία, όηαλ απηά θαζίζηαληαη
ιεμηπξόζεζκα. Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δηαρεηξίδεηαη πξνζεθηηθά ηελ έθζεζή ηεο ζε πηζησηηθό
θίλδπλν, ζηα πιαίζηα θαη ησλ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Γηα ηελ κείσζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ιακβάλνληαη ππόςε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ
αληηζπκβαιιόκελνπ, ν θίλδπλνο ηεο ρώξαο αιιά θαη ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζώο θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Η παξαθνινύζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Μεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 7 «Πεδίν Δθαξκνγήο» ζηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο 7/459/27.12.2007 από ηελ απόθαζε 7/572/23.12.2010 θαη κε δεδνκέλν όηη ε
εηαηξεία ππάγεηαη ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 1/572/23.12.2010, δελ γλσζηνπνηνύληαη πιένλ πξνο ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ επνπηηθώλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην Ν.2843/2000 θαη απνθάζεηο ππ. αξηζκ. 2/363/30.11.2005 θαη
8/370/26.01.2006 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο όπσο ηζρύνπλ, πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Σ+3,
ν πειάηεο λα έρεη εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο ηνπ
Υ.Α. πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν, πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο
εθπνηήζεηο ηελ εκέξα Σ+4.
Κίνδςνορ αγοπάρ
Οη επελδύζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ίδην ινγαξηαζκό ζε θηλεηέο αμίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ
θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. Η εηαηξεία ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ησλ ζέζεσλ πνπ
θαηέρνληαη γηα ίδην ινγαξηαζκό εθαξκόδνληαο ηελ ηςποποιημένη μέθοδο.
Δπηπιένλ, ππνινγίδεη ηνλ εηδηθό θαη γεληθό θίλδπλν ηεο ζέζεο ηνπ ηδίνπ ραξηνθπιαθίνπ, γηα ηελ
ππνβνιή ζηνηρείσλ κε βάζε ηελ απόθαζε 4/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 4/572/23.12.2010 θαη ηελ απόθαζε 27/606/22.12.2011.
Η ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ είλαη αξκόδηα γηα ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθώλ,
δηαδηθαζηώλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκό ησλ θηλδύλσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη
κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο (ηδίσο ηνλ
πηζησηηθό θίλδπλν, ην θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν). Σν αλεθηό επίπεδν
θηλδύλνπ θαζνξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη

ζην λ. 3606/2007 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (βι. ηδίσο ηηο
απνθάζεηο 1/459/27.12.2007 έσο 8/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο 1/572/23.12.2010 έσο 8/572/23.12.2010 θαη ηηο απνθάζεηο
28/606/22.12.2011 θαη 29/606/22.12.2011).
Η ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ θαηαιιειόηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πνιηηηθώλ, δηαδηθαζηώλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκόδεη ε εηαηξεία
ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε ησλ Κηλδύλσλ.
Η ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ κεξηκλά ώζηε ε εηαηξεία λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή
θαη κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε γηα ηελ παξαθνινύζεζε, επνπηεία θαη ηελ ηήξεζε εθαξκνγήο
ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηα ηεο θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε
ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο.
-

Κίνδςνορ επιηοκίος

Η ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ κειεηά θαη αλαιύεη ηελ επαηζζεζία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή
ησλ επηηνθίσλ κε ζθνπό ηελ κέηξεζε ηεο επίπησζεο ηνπ θηλδύλνπ επηηνθίνπ πξνο ηα ίδηα
θεθάιαηα ηεο, έηζη ώζηε αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο
ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηνπο σο θπκαηλόκελα ή ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ζηαζεξά επηηόθηα.
-

ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ

Ο θίλδπλνο απηόο δελ επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ όηη δελ
ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο κε πειάηεο ζε μέλν λόκηζκα. Γελ ππάξρνπλ κεζνπξόζεζκεο ή
καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο ζε μέλν λόκηζκα νπόηε ε έθζεζε ζε
ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν αθνξά θαηά θύξην ιόγν έλα κηθξό πνζνζηό ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνύ.
-

Κίνδςνορ βαζικών εμποπεςμάηυν

Η εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν θαζώο δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο αγνξέο
εκπνξεπκάησλ.
Λειηοςπγικόρ κίνδςνορ
Ωο ιεηηνπξγηθόο θίλδπλνο, λνείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 18 ηνπ λ. 3601/2007 ν θίλδπλνο
επέιεπζεο δεκηώλ πνπ νθείιεηαη είηε ζηελ αλεπάξθεηα είηε ζηελ αζηνρία εζσηεξηθώλ
δηαδηθαζηώλ, θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ζπζηεκάησλ είηε ζε εμσηεξηθά γεγνλόηα.
Ο ππεύζπλνο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή ηεο εηαηξείαο, ζην
πιαίζην ησλ ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί, θαηαγξάθεη θαη
θαηεγνξηνπνηεί ηα γεγνλόηα όπνηε απηά πξνθύπηνπλ θαη ζπληζηνύλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν. Η
θαηαγξαθή είλαη ιεπηνκεξήο, ώζηε λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ην γεγνλόο, ζπζηεκαηηθή θαη
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηζηνξηθόηεηαο. Η θαηαγξαθή γίλεηαη ειεθηξνληθά ώζηε λα θαζίζηαηαη
άκεζα θαη επρεξώο πξνζπειάζηκε από ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηηο εκπιεθόκελεο
ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο.
Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ, ππνινγίδνληαη από ηελ εηαηξεία
κε ηε κέζνδν ηνπ Βαζικού Γείκηη, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ Απόθαζε
6/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Κεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ»
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 6/572/23.12.2010. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ιακβάλεηαη ππόςε
ν κέζνο όξνο ησλ αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηθώλ εζόδσλ ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ από ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο, όηαλ νη ρξήζεηο είλαη θεξδνθόξεο.

Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ
Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο δειώλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθώλ ξεπζηώλ
δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο.
ε γεληθέο γξακκέο ε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ζε πνιύ πςειά επίπεδα θαη επηπιένλ νη
όπνηεο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο γίλνληαη κε επαξθή δηαζπνξά θαη είλαη
ηαρύηαηα ξεπζηνπνηήζηκεο. Παξόια απηά, θαζεκεξηλά θαη ζε νξίδνληα ηνπιάρηζηνλ ελόο κήλα,
γίλεηαη έιεγρνο θαη επαλέιεγρνο ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαγξαθή ησλ
ηακεηαθώλ αλαγθώλ ηεο (π.ρ. πιεξσκή κηζζνδνζίαο, θνξνινγηθώλ, αζθαιηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ
θ.ιπ.) θαζώο θαη πξόβιεςε ηπρόλ έθηαθησλ ηακεηαθώλ αλαγθώλ (π.ρ. απμεκέλσλ αλαιήςεσλ
κεηξεηώλ από πειάηεο κε πηζησηηθά ππόινηπα). Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ
ζπγθξίλεηαη ην ύςνο ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ζε
ζρέζε κε ηηο ηακεηαθέο αλάγθεο ώζηε λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα ηνπο. Δπίζεο ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα γίλεηαη κέηξεζε ηνπ δείθηε γεληθήο ξεπζηόηεηαο θαζώο θαη άιισλ ζρεηηθώλ
δεηθηώλ θαη ηα επξήκαηα ζπγθξίλνληαη δηαρξνληθά. Καη’ απηόλ ην ηξόπν ν θίλδπλνο
ξεπζηόηεηαο βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζώο δηαηεξνύληαη ζπλερώο επαξθή δηαζέζηκα
θεθάιαηα ελώ δηαπηζηώλνληαη έγθαηξα ηπρόλ έθηαθηεο αλάγθεο. Δπηπιένλ ε εηαηξεία δελ έρεη
δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο. Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ αιιά θαη ιόγσ ηνπ ρακεινύ πξνθίι
θηλδύλνπ θαη πνιππινθόηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηνλ
πςειό δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ δηαηεξεί δηαρξνληθά ε εηαηξεία, εθιείπεη πξνο ην
παξόλ ε αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο νξίσλ θαη απνζεκάησλ ξεπζηόηεηαο όπσο
επίζεο θαη εμέηαζεο ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξίζεσλ
ξεπζηόηεηαο. Πηζαλή ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ δείθηε ξεπζηόηεηαο ηεο εηαηξείαο ζα
επηζεκαλζεί εγθαίξσο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή
δπζκελώλ επηπηώζεσλ.
Κίνδςνορ κεθαλαίυν
Η ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ ππνινγίδεη ζε ηξηκεληαία βάζε ην ύςνο θαη ηε ζύλζεζε ησλ
Βαζηθώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαη θαηαξηίδεη πίλαθα ππνινγηζκνύ επνπηηθώλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ν νπνίνο ζπλππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο..
Σα θεθάιαηα ηεο ΑΔΠΔΤ γηα επνπηηθνύο ζθνπνύο κε βάζε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο 2/459/27.12.2007 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 2/572/23.12.2010 θαη ηελ
απόθαζε 29/606/22.12.2011, αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο (κε ηελ επηθύιαμε ησλ
εμαηξέζεσλ ηεο απόθαζεο 2/572/23.12.2010) :
• Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ α) ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην, β) ην
απνζεκαηηθό από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην, γ) ηα απνζεκαηηθά θαη ηηο δηαθνξέο
αλαπξνζαξκνγήο, δ) ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ, ε) ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα πεξηόδνπ. Από ηα
βαζηθά ίδηα θεθάιαηα αθαηξνύληαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη άιιεο
επνπηηθέο πξνζαξκνγέο όπσο ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο
Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ.
Καηά κέζν όξν ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη: α) από
ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην, β) ηα απνζεκαηηθά θεθάιαηα. Με βάζε ηελ παξαπάλσ
δηαπίζησζε ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πςειό δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ν θίλδπλνο θεθαιαίσλ
θξίλεηαη εμαηξεηηθά ρακειόο.
Δπηπιένλ ε εηαηξεία δηαζέηεη πνιύ πςειό θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην (πςειόηεξν από ην
ειάρηζην απαηηνύκελν), ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ έλαληη ησλ

θηλδύλσλ πνπ αληηκεησπίδεη κε απνηέιεζκα λα κελ δηαηξέρεη ζεκαληηθό θίλδπλν θεθαιαίσλ αθόκα
θαη αλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθή θάκςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.
Η εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηελ Σςποποιημένη μέθοδο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θεθαιαίνπ γηα ζθνπνύο
πηζησηηθνύ θηλδύλνπ θαη θηλδύλνπ αγνξάο θαη ηε κέζνδν ηνπ Βαζικού Γείκηη γηα ζθνπνύο
Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ.
Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιώλα 1 ππνινγίδνληαη αλά άλνηγκα κε Γείθηε
Διάρηζηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζην 8% όπσο νξίδεηαη θαη ζηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.

Κίνδςνορ Κεπδοθοπίαρ
Σν ηκήκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ
θαηαξηίδνπλ κεληαίσο πίλαθα ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο (έμνδαέζνδα - θέξδε) θαζώο θαη πξνβνιή ησλ κεγεζώλ απηώλ ζε εηήζηα βάζε. Σα απνηειέζκαηα απηά
ζπγθξίλνληαη κε αληίζηνηρεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο θαη απνηεινύλ ζέκα ζπδήηεζεο κε ζθνπό ηε
ιήςε δηνξζσηηθώλ κέηξσλ ή επξύηεξεο αιιαγήο πνξείαο ζε ζέκαηα πνπ απεηινύλ ην επίπεδν
θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο. Παξάιιεια αλαιύνληαη θαη αμηνινγνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
νη πεγέο ιεηηνπξγηθώλ εζόδσλ θαη θεξδώλ θαζώο θαη ε δνκή ηνπο.
Δπηπιένλ ε εηαηξεία δηαζέηεη κεγάιε δηαζπνξά πειαηώλ θαη ζηαζεξό θύθιν εξγαζηώλ γεγνλόο πνπ
κεηώλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν θεξδνθνξίαο αθόκα θαη κεηά ηελ ελδερόκελε απώιεηα θάπνησλ από
ηνπο πειάηεο ηεο.

Κίνδςνορ Σιηλοποίηζηρ
Γελ πθίζηαηαη θίλδπλνο ηηηινπνίεζεο γηα ηελ εηαηξεία θαζώο δελ πξνβαίλεη ζε ζπλαιιαγέο
ηηηινπνίεζεο νύηε σο επελδπηήο αιιά νύηε θαη ζαλ κεηαβηβάδνπζα ή αλάδνρνο.

Κίνδςνορ Φήμηρ
Ο θίλδπλνο θήκεο απνξξέεη από ηελ αξλεηηθή δεκνζηόηεηα πνπ αθνξά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο
εηαηξείαο κεηά από δεκνζηεύκαηα ζηνλ ηύπν ή ζην δηαδίθηπν θαη από θαηαγγειίεο θαη παξάπνλα
πειαηώλ ηεο πξνο ηελ εηαηξεία θαη ηελ Δπνπηηθή Αξρή θαη πνπ είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζνπλ
κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πειαηώλ ή θαη ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο. Η εηαηξεία έρεη ιάβεη κηα ζεηξά
από κέηξα γηα ηελ κείσζε ηνπ θηλδύλνπ απηνύ.
Γηα ηελ εθπξνζώπεζή ηεο έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ώζηε λα απνθιεηζηεί ε
πηζαλόηεηα ακαύξσζεο ηεο θήκεο ηεο από ιαλζαζκέλεο ηνπνζεηήζεηο, ελώ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά
ηνπ πξνζσπηθνύ απέλαληη ζηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο ηεξείηαη απαξέγθιηηα ν εζσηεξηθόο θαλνληζκόο
έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο θνπιηνύξαο έλαληη όισλ ησλ
ζπλαιιαζζόκελσλ κε απηήλ. Έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
ζπζηεκάησλ ηεο κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία από ζπκβάληα παξαβίαζεο θαλνληζκώλ, δηαξξνή
ζηνηρείσλ πειάηε θ.ιπ.
Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη θηιηθέο θαη αζθαιείο ζε όζνπο εξγάδνληαη ζε απηέο θαη ζε
όζνπο ηηο επηζθέπηνληαη. Δπίζεο εθαξκόδνληαη όιεο νη πξνβιεπόκελεο, από ηνλ εζσηεξηθό
θαλνληζκό, δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πειάηε (Πνιηηηθή βέιηηζηεο εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ
ηνπ Πειάηε, Πνιηηηθή Δληνπηζκνύ θαη Γηαρείξηζεο πγθξνύζεσλ πκθεξόλησλ, Πνιηηηθή
ελεκέξσζεο πειάηε, Πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ πειάηε, Πνιηηηθή
Γηαρείξηζεο Παξαπόλσλ Πειαηώλ) έηζη ώζηε λα πξνιακβάλεηαη ή λα επηιύεηαη θάζε είδνπο
πξόβιεκα ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο ρσξίο λα ακαπξώλεηαη ην όλνκα θαη ε θήκε ηεο
εηαηξείαο.
Η έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν είλαη πνιύ ρακειή κε δεδνκέλν ην κέγεζνο θαη
ηελ δνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιιά θαη ην γεγνλόο όηη είλαη κηα από ηηο παιαηόηεξεο εηαηξείεο

ζην ρώξν, κε ρξεκαηηζηεξηαθή εκπεηξία 60 θαη πιένλ ρξόλσλ, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηηο
ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη γεληθόηεξα κε ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο ηεο.

Κίνδςνορ ςγκένηπυζηρ
Η εηαηξεία πξνβαίλεη ζε δηαρείξηζε ησλ αλνηγκάησλ ζε ηξαπεδηθά ηδξύκαηα θαη άιια
αληηζπκβαιιόκελα κέξε. Σα αλώηαηα πηζησηηθά όξηα αληηζπκβαιιόκελσλ θαη ηα όξηα θηλδύλσλ
δηαθαλνληζκνύ κε αληηζπκβαιιόκελα κέξε εγθξίλνληαη από ηελ Γηνίθεζε.
Ο θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ ζηα δηαζέζηκα θαη ζην Υαξηνθπιάθην πλαιιαγώλ γίλεηαη κε γλώκνλα
ηελ νξζνινγηζηηθή δηαζπνξά ησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απνθπγή ησλ
ζπγθεληξώζεσλ ζε ζπλδεδεκέλα αληηζπκβαιιόκελα κέξε.
Ο θαζνξηζκόο ησλ αλαιπηηθώλ νξίσλ γίλεηαη κε βάζε ην βαζκό θεξεγγπόηεηαο ηνπ
αληηζπκβαιιόκελνπ από δηεζλείο νίθνπο αμηνιόγεζεο. Οη κεηαβνιέο ζηηο πηζηνιεπηηθέο
δηαβαζκίζεηο ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ παξαθνινπζνύληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη
νπνηεζδήπνηε δηαθνξνπνηήζεηο ζηα όξηα θνηλνπνηνύληαη ζηα αξκόδηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο.
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξίσλ ιακβάλνληαη επίζεο ππόςε νη ζηξαηεγηθέο επηδηώμεηο ηεο
εηαηξείαο, νη νδεγίεο ησλ Δπνπηηθώλ Αξρώλ θαη ην πνιηηηθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ.
Γηα ηελ απνθπγή ησλ επηπηώζεσλ ηνπ θηλδύλνπ ζπγθέληξσζεο ε εηαηξεία θαηεγνξηνπνηεί ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο ηεο (θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή,
νηθνλνκηθό ηνκέα θ.ιπ.) θαη δεκηνπξγεί όπνπ ρξεηάδεηαη νκάδεο ζπλδεδεκέλσλ κεηαμύ ηνπο
πειαηώλ ή άιισλ αληηζπκβαιινκέλσλ ηνπο νπνίνπο θαη αληηκεησπίδεη σο εληαία αλνίγκαηα ηα
νπνία παξαθνινπζεί ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα λα δηαπηζηώζεη ηελ ύπαξμε Μεγάισλ
Υξεκαηνδνηηθώλ Αλνηγκάησλ (Μ.Υ.Α.) θαη λα πξνβεί ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο.
Μεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 7 «Πεδίν Δθαξκνγήο» ζηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο 7/459/27.12.2007 από ηελ απόθαζε 7/572/23.12.2010 θαη κε δεδνκέλν όηη ε
εηαηξεία ππάγεηαη ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 1/572/23.12.2010, δελ γλσζηνπνηνύληαη πιένλ πξνο ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ επνπηηθώλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.
Τπολειπόμενορ κίνδςνορ
Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ εύξνπο ησλ ππεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο ν ππνιεηπόκελνο θίλδπλνο
δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθόο. Παξόια απηά ε εηαηξεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ θηλδύλνπ
έρεη ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ ζέζπηζε απζηεξόηεξσλ, από ηα ζπλήζε, όξηα εμαζθαιίζεσλ
ώζηε λα εθκεδελίζεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηέηνηνπ είδνπο θηλδύλνπ.
Λοιποί κίνδςνοι
Η ζπκκόξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο δηαηάμεηο, ε εθαξκνγή δηαθαλώλ δηαδηθαζηώλ
ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο λνκηθνύο θαη θνξνηερληθνύο ηεο ζπκβνύινπο θαη
ελ θαηαθιείδη ε βαζηθή επηδίσμε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ πειαηώλ
ηεο, θαζηζηνύλ απίζαλε ηελ πεξαηηέξσ έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζε άιινπο εθηόο ησλ ήδε
πεξηγξαθέλησλ θηλδύλσλ.

2. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Οη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο δεκνζηνπνηνύληαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξαξηήκαηνο 1
ηεο 9/459/27.12.2007 Απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
απόθαζε 9/572/23.12.2010 θαη ηελ απόθαζε 26/606/22.12.2011 θαη αθνξνύλ ηελ αλώλπκε
εηαηξεία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ ε νπνία ζπζηάζεθε ζηελ Αζήλα.

Η εηαηξεία δελ έρεη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο νύηε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ
ελνπνηεί θακία άιιε εηαηξεία θαηά ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο θαηαζηάζεσλ.
3. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Σα θεθάιαηα ηεο ΑΔΠΔΤ γηα επνπηηθνύο ζθνπνύο κε βάζε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο 2/459/27.12.2007 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 2/572/23.12.2010 θαη ηελ
απόθαζε 29/606/22.12.2011, αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο (κε ηελ επηθύιαμε ησλ
εμαηξέζεσλ ηεο απόθαζεο 2/572/23.12.2010) :
• Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ α) ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην, β) ην
απνζεκαηηθό από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην, γ) ηα απνζεκαηηθά θαη ηηο δηαθνξέο
αλαπξνζαξκνγήο, δ) ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ, ε) ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα πεξηόδνπ. Από ηα
βαζηθά ίδηα θεθάιαηα αθαηξνύληαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη άιιεο
επνπηηθέο πξνζαξκνγέο όπσο ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο
Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ.

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΑΔΠΔΤ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011:
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
βάζεη ηες απόθ. Γ.. Σες Δ.Κ. 2/459/27.12.2007
(όπφς ηροποποηήζεθε κε ηελ απόθαζε 2/572/23.12.2010 θαη ηελ απόθαζε
29/606/22.12.2011)
1

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ Γ.Κ.Δ.

1.1

ΒΑΗΚΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

1.1.1

Κεθάιαηα (επνπηηθά αλαγλσξηδόκελα)

6.628,04
6.596,12
5.400,00

1.1.1*

1.1.1.1

εθ ησλ νπνίσλ: Τβξηδηθνί ηίηινη εληόο ηνπ ηζρύνληνο νξίνπ
εθ ησλ νπνίσλ: πξνλνκηνύρεο κεηνρέο πνπ παξέρνπλ ηζνδύλακα δηθαηώκαηα κε ηνπο θνηλνύο
κεηόρνπο
Καηαβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην

5.400,00

1.1.1.2

(-) Ίδηεο κεηνρέο

1.1.1.3

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην

1.1.1.4

ηνηρεία εμνκνηνύκελα κε κεηνρηθό θεθάιαην

1.1.2

Απνζεκαηηθά (επνπηηθά αλαγλσξηδόκελα)

1.1.2.1

1.1.2.1.02

Απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθά θαη Απνηειέζκαηα εηο λένλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνξώλ
αλαπξνζαξκνγήο)
(-) Μέξνο ησλ Απνζεκαηηθώλ πνπ κεηαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο

1.1.2.2

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

1.1.1****

1.1.2.1.01

εθ ησλ νπνίσλ: Τβξηδηθνί ηίηινη εληόο ηνπ ηζρύνληνο νξίνπ
εθ ησλ νπνίσλ: Έκκεζεο εθδόζεηο πβξηδηθώλ ηίηισλ κε θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο, ρσξίο θίλεηξν
1.1.2.2***02
γηα εμαγνξά
εθ ησλ νπνίσλ: Έκκεζεο εθδόζεηο πβξηδηθώλ ηίηισλ θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ή κε θίλεηξν γηα
1.1.2.2***03
εμαγνξά
1.1.2.2*

1.1.2.2***04 εθ ησλ νπνίσλ: Έκκεζεο εθδόζεηο πβξηδηθώλ ηίηισλ (grandfathered) ρσξίο θίλεηξν γηα εμαγνξά
1.1.2.2***05 εθ ησλ νπνίσλ: Έκκεζεο εθδόζεηο πβξηδηθώλ ηίηισλ (grandfathered) κε θίλεηξν γηα εμαγνξά
1.1.2.2.01

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο)

1.1.2.2.02

(-) Μέξνο ησλ Γηθαησκάησλ Μεηνςεθίαο πνπ κεηαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο

1.1.2.2.03

(-) Πξνζαξκνγή ζηα Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο

1.610,89
1.610,89
1.681,82
(70,93)
0,00

1.1.2.3
1.1.2.3.01
1.1.2.3.02
1.1.2.4α
1.1.2.4α.01
1.1.2.4α.02
1.1.2.4β
1.1.2.4β.01
1.1.2.4β.02

Διεγκέλα ελδηάκεζα θεξδε (ε ελδηάκεζε, από ηελ αξρή ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
αλαθνξάο, πεξίνδνο είλαη θεξδνθόξα θαη έρεη ειεγρζεί ή επηζθνπεζεί από εμσηεξηθνύο
ειεγθηέο)
Διεγκέλα θέξδε πεξηόδνπ (ζσξεπηηθά) κείνλ ηελ πξόβιεςε ελδηάκεζνπ κεξίζκαηνο
(-) Μέξνο ησλ ειεγκέλσλ ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ πνπ κεηαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο
αλαπξνζαξκνγήο
(-) Με ειεγκέλα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα (ε ελδηάκεζε πεξίνδνο θεξδνθόξα ή δεκηνγόλα δελ
έρεη ειεγρζεί ή επηζθνπεζεί)
Απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) πεξηόδνπ πνπ δελ έρεη ειεγρζεί από ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο
ΑΔΠΔΤ κείνλ ηελ πξόβιεςε ελδηάκεζνπ κεξίζκαηνο
(-) Μέξνο ηνπ αλέιεγθηνπ απνηειέζκαηνο πεξηόδνπ πνπ κεηαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο
αλαπξνζαξκνγήο
Διεγκέλεο ελδηάκεζεο δεκίεο (δειαδή ε ελδηάκεζε,από ηελ αξρή ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο πεξίνδνο είλαη δεκηνγόλα θαη έρεη ειεγρζεί ή επηζθνπεζεί)
(-) Εεκίεο (ζσξεπηηθέο) πεξηόδνπ πνπ έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηνπ ΠΗ
κείνλ ηελ πξόβιεςε ελδηάκεζνπ κεξίζκαηνο
Μέξνο ησλ ειεγκέλσλ ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ πνπ κεηαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο
αλαπξνζαξκνγήο

1.1.2.5

(-) Καζαξά θέξδε από ηελ θεθαιαηνπνίεζε κειινληηθώλ εζόδσλ ζε ηηηινπνηήζεηο απαηηήζεσλ

1.1.2.6

Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο πνπ αλαγλσξίδνληαη επνπηηθά σο Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα

1.1.2.6.01

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε κεηνρηθώλ ηίηισλ

1.1.2.6.02
1.1.2.6.03
1.1.2.6.04
1.1.2.6.05
1.1.2.6.06

Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο
πώιεζε κεηνρηθώλ ηίηισλ
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε νκνινγηαθώλ ηίηισλ θαη
δαλείσλ
Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο
πώιεζε νκνινγηαθώλ ηίηισλ θαη δαλείσλ
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ινηπώλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε ηίηισλ
Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ινηπώλ δηαζεζίκσλ πξνο
πώιεζε ηίηισλ

1.1.2.6.07

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ νθείινληαη ζε
δηαθνξνπνίεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ηεο Α.Δ.Π.Δ.Τ. (own credit risk)

1.1.2.6.08

Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ηεο Α.Δ.Π.Δ.Τ.
(own credit risk)

1.1.2.6.09

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο από αληηζηάζκηζε κε ηε κέζνδν ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ

1.1.2.6.11

Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο από αληηζηάζκηζε κε ηε
κέζνδν ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα

1.1.2.6.12

Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα

1.1.2.6.13

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

1.1.2.6.10

1.1.2.6.14
1.1.2.6.15
1.1.2.6.16
1.1.3

0,00

0,00

0,00

0,00
70,93
(70,93)

Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ελζώκαησλ πάγησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
σξεπηηθό έιιεηκκα πξνγξ/ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο
Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ζσξεπηηθνύ ειιείκκαηνο πξνγξ/ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ πξνο
ηνπο εξγαδνκέλνπο
Κεθάιαηα γηα γεληθνύο θηλδύλνπο

Λνηπά ζηνηρεία Βαζηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Τβξηδηθνί ηίηινη πνπ απνηεινύλ άκεζεο εθδόζεηο ηνπ Π.Η ή θαηαρσξνύληαη ινγηζηηθά ζηηο
1.1.4.1α.
Τπνρξεώζεηο
Τβξηδηθνί ηίηινη νη νπνίνη κεηαηξέπνληαη ππνρξεσηηθά ζε θνηλέο κεηνρέο ζε θαηαζηάζεηο
1.1.4.1α.01
έθηαθηεο αλάγθεο
1.1.4.1α.02 Τβξηδηθνί ηίηινη κε θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο, ρσξίο θίλεηξν γηα εμαγνξά
1.1.4

1.1.4.1α.03 Τβξηδηθνί ηίηινη θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ή κε θίλεηξν γηα εμαγνξά
1.1.4.1α.04 Τβξηδηθνί ηίηινη (grandfathered) ρσξίο θίλεηξν γηα εμαγνξά
1.1.4.1α.05 Τβξηδηθνί ηίηινη (grandfathered) κε θίλεηξν γηα εμαγνξά
1.1.4.3

Πξνζαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ

1.1.4.4

Λνηπά

0,00

1.1.5

(-) Λνηπά αθαηξεηηθά ζηνηρεία ησλ Βαζηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

1.1.5.1

(-) Τπεξαμία

1.1.5.1α

(-) Άπια πάγηα ζηνηρεία

1.1.5.1β

(-) Θεηηθή δηαθνξά απνηίκεζεο ζηελ εύινγε αμία ησλ αύισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

1.1.5.1γ

(-) Αμία ζπκκεηνρήο ζην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ

1.1.5.2

(-) Πνζά πβξηθηθώλ ηίηισλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην όξην αλαγλώξηζεο

(414,77)
(1,52)
(413,25)

(-) Πνζά πβξηδηθώλ ηίηισλ νη νπνίνη κεηαηξέπνληαη ππνρξεσηηθά ζε θνηλέο κεηνρέο ζε
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην όξην αλαγλώξηζεο
(-) Πνζά πβξηδηθώλ ηίηισλ κε θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο, ρσξίο θίλεηξν γηα εμαγνξά πνπ
1.1.5.2α.02
ππεξβαίλνπλ ην όξην αλαγλώξηζεο
(-) Πνζά πβξηδηθώλ ηίηισλ θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ή κε θίλεηξν γηα εμαγνξά πνπ ππεξβαίλνπλ ην
1.1.5.2α.03
όξην αλαγλώξηζεο
1.1.5.2α.04 (-) Πνζά πβξηδηθώλ ηίηισλ (grandfathered) πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αλαγλώξηζεο
1.1.5.2α.01

1.1.5.4

(-) Λνηπέο πξνζαξκνγέο αθαηξεηηθνύ ραξαθηήξα

1.1.5.4.1

(-) Απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ ζηελ εύινγε αμία θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ

1.1.5.4.2

(-) Λνηπά

1.2

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

1.2.1

1.2.1.3

Κύξηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα
Πνζά Βαζηθώλ Ίδίσλ Κεθαιαίσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αλαγλώξηζεο θαη κεηαθέξνληαη ζηα
Κύξηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα
Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο πνπ κεηαθέξνληαη από ηα Βαζηθά ζηα Κύξηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα
Κεθάιαηα ιόγσ επνπηηθώλ πξνζαξκνγώλ
Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ζηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο
πώιεζε κεηνρηθώλ ηίηισλ
Πξνζαξκνγή ζηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ινηπώλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε
ηίηισλ
Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ζηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα
Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ζηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ζσξεπηηθνύ ειιείκκαηνο πξνγξ/ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ πξνο
ηνπο εξγαδνκέλνπο
Απνζεκαηηθά απνηίκεζεο πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

1.2.1.4

Πξνβιέςεηο κε ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε γηα ζέζεηο πνπ ελέρνπλ πηζησηηθό θίλδπλν

1.2.1.5

Λνηπά

1.2.1.6

Σίηινη θαη δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο αόξηζηεο δηάξθεηαο

1.2.1.7

Πιεόλαζκα πξνβιέςεσλ κε ηελ Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ

1.2.1.8

Άιια ζηνηρεία Κύξησλ πκπιεξσκαηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

1.2.2

Πξόζζεηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα

1.2.2.1

Γεζκεύζεηο κειώλ ζπλεηαηξηζηηθώλ ηξαπεδώλ

1.2.2.2

Σίηινη θαη Πξνλνκηνύρεο κεηνρέο ζσξεπηηθνύ κεξίζκαηνο

1.2.2.3

Γάλεην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο νξηζκέλεο δηάξθεηαο

1.2.2.4

Άιια ζηνηρεία Πξόζζεησλ πκπιεξσκαηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

1.2.2.5

(-) Πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αλαγλώξηζεο ζηα Πξόζζεηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα

1.2.3

(-) Αθαηξεηηθά ζηνηρεία ησλ πκπιεξσκαηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

1.2.3.1

(-) Πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αλαγλώξηζεο ζηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα

1.2.3.2

(-) Λνηπά αθαηξεηηθά ζηνηρεία

1.3

(-) ηνηρεία πνπ αθαηξνύληαη από ηα Βαζηθά θαη ηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα

0,00

εθ ησλ νπνίσλ: (-) αθαηξεηηθά ησλ Βαζηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

0,00

(-) αθαηξεηηθά ησλ πκπιεξσκαηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
(-) Μεηνρέο ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ πνζνζηνύ άλσ ηνπ 10% ηνπ θεθαιαίνπ
ησλ ηδξπκάησλ απηώλ
(-) Λνηπώλ πιελ κεηνρώλ ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ άιισλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ
ηδξπκάησλ ζηα νπνία ε ΑΔΠΔΤ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό άλσ ηνπ 10%
(-) Πνζό κεηνρώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ηδξύκαηα θαη ρξεκαηνδνηηθά
ηδξύκαηα πνπ ππεξβαίλεη ην όξην (10%) θαη ζηα νπνία ε ΑΔΠΔΤ θαηέρεη κεηνρέο πνζνζηνύ θάησ
ηνπ 10% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο

0,00

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.2.01
1.2.1.2.02
1.2.1.2.03
1.2.1.2.04
1.2.1.2.05

1.3.T1*
1.3.T2*
1.3.1
1.3.2
1.3.3

0,00

31,92
31,92
0,00
31,92
31,92

0,00

0,00

1.3.4

(-) πκκεηνρέο ζε αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο
ραξηνθπιαθίνπ

1.3.5

(-) Λνηπά πιελ κεηνρώλ ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ αζθαιηζηηθώλ θαη αληαζθαιηζηηθώλ
επηρεηξήζεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ ζηα νπνία ε ΑΔΠΔΤ έρεη ζπκκεηνρή (άλσ ηνπ 20%)

1.3.6

(-) Πνζά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε "δηπιή κόριεπζε" (Double gearing)

1.3. ΜΥΑ

Πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν:Ίδηα θεθάιαηα επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην όξην γηα ηα ΜΥΑ όηαλ δελ
ρξεζ/ληαη πξόζζεηα θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ
νξίσλ ησλ ζπκκεηνρώλ ζε επηρεηξήζεηο εθηόο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα

1.3.7

(-) Θέζεηο ζε ηηηινπνηήζεηο απαηηήζεσλ πνπ δελ πεξ/ληαη ζην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθό

1.3.8

(-) Αλεπάξθεηα πξνβιέςεσλ ζύκθσλα κε ηελ Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ (ΠΔΓ)

1.3.9

1.3.11

(-) πκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο εθηόο ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα (15%-60%)
(-) Αμία Υξεσζηηθώλ Τπνινίπσλ πνπ πξνθύπηεη από ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη
δηάζηεκα 12 κελώλ από ηελ εθθαζάξηζή ηνπο, θαηά ην κέξνο πνπ δελ θαιύπηεηαη από ηελ
ηξέρνπζα αμία ηίηισλ ηνπο
(-) Άιια αθαηξεηηθά ζηνηρεία

1.4

ΤΝΟΛΟ ΒΑΗΚΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ Γ.Κ.Δ.

1.5

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ Γ.Κ.Δ.

1.6

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ

1.6.1

Πνζά ησλ πκπιεξσκαηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αλαγλώξηζεο θαη
κεηαθέξνληαη ζηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο

1.6.2

Καζαξά θέξδε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ

1.6.3

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο

1.6.4

1.6.6

(-) κε ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
(-) Πνζά ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αλαγλώξηζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ
θηλδύλνπ αγνξάο
Πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν:Ίδηα θεθάιαηα επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην όξην γηα ηα ΜΥΑ όηαλ
ρξεζ/ληαη πξόζζεηα θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο
(-) Αθαηξεηηθά ζηνηρεία

1.6.7

(-) Ίδηα Κεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί

1.7

(-) ΑΦΑΗΡΔΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ

1.7.1

(-)Άιια αθαηξεηηθά ζηνηρεία

1.7.2
1.8

(-)πκκεηνρέο ζε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο

1.8.1

Πιεόλαζκα (+) / Αλεπάξθεηα (-) πξνβιέςεσλ κε ΠΔΓ

1.8.1.1

Πξνβιέςεηο ζύκθσλα κε ΠΔΓ

1.3.10

1.6.5
1.6. ΜΥΑ

1.8.1.1*
1.8.1.1**

6.628,04

6.596,12
31,92
0,00

6.628,04
0,00
0,00

Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία:

0,00

εθ ησλ νπνίσλ: πιινγηθέο πξνβιέςεηο
εθ ησλ νπνίσλ: Δμαηνκηθεπκέλεο πξνβιέςεηο

1.8.1.1***

εθ ησλ νπνίσλ: Λνηπέο πξνβιέςεηο

1.8.1.2

(-) Δθηίκεζε Αλακελόκελεο Εεκίαο ζύκθσλα κε ΠΔΓ

1.8.2

πλνιηθό πνζό θεθαιαίσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο

1.8.3

Διάρηζην αξρηθό απαηηνύκελν θεθάιαην

1.500,00

4. ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
4.1 Η εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηελ Σππνπνηεκέλε κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θεθαιαίνπ γηα
ζθνπνύο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ θαη θηλδύλνπ αγνξάο θαη ηε κέζνδν ηνπ Βαζηθνύ Γείθηε γηα
ζθνπνύο Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ.
Σν θεθάιαην πνπ θξίζεθε αλαγθαίν από ηελ ΑΔΠΔΤ κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011 είρε σο εμήο :
4.2 Σν ζηαζκηζκέλν πνζό γηα ηνλ Πηζησηηθό Κίλδπλν αλήξζε ζε 3.712,50 ρηιηάδεο Δπξώ θαη
αληίζηνηρα ην 8% ηνπ πνζνύ απηνύ πνπ είλαη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ
Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ, ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

5/459/27.12.2007 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 5/572/23.12.2010 θαη ηελ απόθαζε
29/606/22.12.2011, αλήξζε ζε 297,00 ρηιηάδεο Δπξώ.
4.3 Σν ζηαζκηζκέλν πνζό γηα ηνλ Κίλδπλν Αγνξάο αλήξζε ζε 2.001,88 ρηιηάδεο Δπξώ θαη
αληίζηνηρα ην 8% ηνπ πνζνύ απηνύ, πνπ είλαη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ
Κηλδύλνπ Αγνξάο, ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 4/459/27.12.2007
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 4/572/23.12.2010 θαη ηελ απόθαζε 27/606/22.12.2011,
αλήξζε ζην πνζό ησλ 160,15 ρηιηάδσλ Δπξώ.
4.4 Σν ζηαζκηζκέλν πνζό γηα ηνλ Λεηηνπξγηθό Κίλδπλν αλήξζε ζε 2.934,00 ρηιηάδεο Δπξώ θαη
αληίζηνηρα ην 8% ηνπ πνζνύ απηνύ, πνπ είλαη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ
Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ, ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
6/459/27.12.2007 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 6/572/23.12.2010, αλήξζε ζην πνζό ησλ
234.72 ρηιηάδσλ Δπξώ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ην ζύλνιν ηνπ ζηαζκηζκέλνπ πνζνύ αλήξζε ζε 8.648,38 ρηιηάδεο Δπξώ
θαη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 8% ζε 691,87 ρηιηάδεο Δπξώ όπσο ζπλνςίδεηαη θαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΔΙΓΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

ΣΑΘΜΙΜΔΝΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ (τηι.€)

ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΔ
ΑΠΑΙΣΗΔΙ (τηι.€)

ΠΙΣΧΣΙΚΟ

3.712,50

297,00

ΑΓΟΡΑ

2.001,88

160,15

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ

2.934,00

234,72

ΤΝΟΛΟ

8.648,38

691,87

5. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
5.1 Γενικέρ ςποσπεώζειρ δημοζιοποίηζηρ πληποθοπιών για ηον πιζηυηικό κίνδςνο:
5.1.1 Οπιζμόρ Πιζηυηικού Κινδύνος
Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο λα ππνζηεί ε ΑΔΠΔΤ δεκηέο εμαηηίαο ηεο αζέηεζεο ησλ
ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ πειαηώλ ή θαη ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ. Ο θίλδπλνο απηόο
δεκηνπξγείηαη θπξίσο από ηελ παξνρή πηζηώζεσλ margin, ηηο ππόινηπεο ζπλαιιαγέο κε ηνπο
πειάηεο θαη ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ. Μπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγεζεί όηαλ ππνβαζκίδνληαη νη
πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο ησλ εθδνηώλ ησλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα,
ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ηεο ΑEΠΔΤ ζε πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία
θαηέρεη νκνινγηαθά δάλεηα.
Η εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθό θίλδπλν, ν νπνίνο επέξρεηαη όηαλ ην αληηζπκβαιιόκελν κέξνο
αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη ζηελ εηαηξεία, όηαλ απηά θαζίζηαληαη
ιεμηπξόζεζκα.
5.1.2 Πποζεγγίζειρ και Μέθοδοι πος σπηζιμοποιούνηαι για ηον πποζδιοπιζμό ηυν
πποζαπμογών ηηρ αξίαρ ηυν ανοιγμάηυν και ηυν πποβλέτευν.
Η ππεξεζία δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ηεο εηαηξείαο εθαξκόδεη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκό ηελ
αμηνιόγεζε θαη ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο θαη απνηππώλνληαη ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό, ζηα πιαίζηα θαη ησλ
θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. πγθεθξηκέλα :
(α) ιακβάλνληαη ππόςε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ, ν θίλδπλνο ηεο
ρώξαο αιιά θαη ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζώο θαη πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.

(β) ην ηκήκα Παξνρήο Πηζηώζεσλ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε έγθξηζε,
αλαλέσζε, παξνρή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ παξερόκελσλ πηζηώζεσλ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζηνλ Δζσηεξηθό θαλνληζκό ηεο εηαηξείαο.
(γ) ειέγρνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ηεο εηαηξείαο γηα λα
δηαπηζησζεί ε ύπαξμε Μεγάισλ Υξεκαηνδνηηθώλ Αλνηγκάησλ (Μ.Υ.Α.) ώζηε λα πξνβεί ε
εηαηξεία ζε θαηάιιειεο θηλήζεηο.
(δ) ν πειάηεο εμνθιεί ην ηίκεκα
Ν.2843/2000 θαη ηηο απνθάζεηο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο όπσο
πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη
εθπνηήζεηο ηελ εκέξα Σ+4.

ηεο αγνξάο ηνπ κέρξη ην πέξαο ηνπ Σ+3, ζύκθσλα κε ην
ππ. αξηζκ. 2/363/30.11.2005 θαη 8/370/26.01.2006 ηεο
ηζρύνπλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο ηνπ Υ.Α.
ηνλ πηζησηηθό ηνπ θίλδπλν, πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο

(ε) αλαζεσξεί ηηο πηζησηηθέο πνιηηηθέο ηεο ΑΔΠΔΤ όπνηε απηό θξίλεηαη ζθόπηκν, έρνληαο ζαλ
βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο επηδηώμεηο ηεο θαη παξαθνινπζεί ηε ζπκκόξθσζε ησλ ζρεηηθώλ ηκεκάησλ
θαη κνλάδσλ κε ηηο πνιηηηθέο απηέο.
(ζη) εθδίδεη νδεγίεο πξνο ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηελ δηάζεζε γηα αλάιεςε
πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αγνξάο, δξαζηεξηόηεηεο αιιά θαη ζε
ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντόληα. Όηαλ θξηζεί αλαγθαίν, πηνζεηνύληαη πεξηνξηζκνί
ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαηλνύξγησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ
πνπ ζα αλαιεθζεί θαη ηηο κεηαβαιιόκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
(δ) ε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζην Δπελδπηηθό Υαξηνθπιάθην θαη ζην Υαξηνθπιάθην
Γηαζεζίκσλ γίλεηαη κε θεληξηθή παξαθνινύζεζε από ηελ ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ.
(ε) ελεκεξώλεη θαη ζπκβνπιεύεη ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο ΑΔΠΔΤ γηα ηνπο πηζησηηθνύο
θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ, βνεζάεη ζηελ επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη εθαξκόδεη
θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα κέηξεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ.
(ζ) παξαθνινπζεί ηηο αμηνινγήζεηο ησλ κεγάισλ εμσηεξηθώλ νίθσλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο
αιιά θαη δηαηεξεί ζπλεξγαζία κε ηηο επνπηηθέο αξρέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δηαρείξηζε
ηνπ πηζησηηθνύ θίλδπλνπ.
(η) παξαθνινπζεί ηνπο πξνβιεκαηηθνύο ινγαξηαζκνύο θαη ιακβάλεη κέξνο ζηνλ θαζνξηζκό ησλ
πξνβιέςεσλ πνπ γίλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
(θ) ην Σκήκα Πηζηώζεσλ margin, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα πλαιιαγώλ (ζε κεηνρέο θαη
παξάγσγα) είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ
πειαηώλ ηεο εηαηξείαο. ε θάζε πεξίπησζε ε ππεξεζία αθνινπζεί ηελ λνκνζεζία ηεο
θεθαιαηαγνξάο όζνλ αθνξά ηελ ρνξήγεζε πηζηώζεσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ρξεκαηηζηεξηαθώλ
ζπλαιιαγώλ (Απνθάζεηο ΔΚ 2/213/28.03.2001 θαη 8/370/26.1.2006) πνπ κεηαμύ άιισλ
πξνβιέπνπλ θαη ηηο ζρεηηθέο εμαζθαιίζεηο από ηνπο πειάηεο (Υαξηνθπιάθηα Αζθαιείαο).
5.1.3. ςνολικό ποζό ηυν ανοιγμάηυν, μεηά από λογιζηικούρ ζςμτηθιζμούρ
Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιώλα 1 ππνινγίδνληαη αλά άλνηγκα κε Γείθηε
Διάρηζηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζην 8% όπσο νξίδεηαη θαη ζηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ θαη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά ηεο εηαηξείαο κε
βάζε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν ζηηο 31.12.2011 :

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΑΘΜΙΜΔΝΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
(8%)

0%

101.256,35

0,00

0,00

20%

2.860.970,20

572.194,04

45.775,52

50%

328.726,87

164.363,44

13.149,08

100%

263.249,00

263.249,00

21.059,92

150%

498.213,95

747.320,93

59.785,67

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
Επηρεηξήζεωλ

100%

197.142,86

197.142,86

15.771,43

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
Πειαηώλ Ληαληθήο

75%

1.221.784,66

916.338,50

73.307,08

Ελζώκαηα Πάγηα ηνηρεία

100%

178.124,78

178.124,78

14.249,98

Μεηξεηά ζην ηακείν θαη ζηα εμνκνηνύκελα
κε απηά ζηνηρεία

0%

195.407,88

0,00

0,00

Υαξηνθπιάθηα Μεηνρώλ θαη ζπκκεηνρώλ,
ηα νπνία δελ αθαηξνύληαη από ηα ίδηα
θεθάιαηα

100%

453.062,13

453.062,13

36.244,97

Λνηπέο Καηεγνξίεο Αλνηγκάηωλ

100%

90.450,27

90.450,27

7.236,02

6.388.388,95

3.582.245,95

286.579,67

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΝΟΙΓΜΑΣΩΝ
Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ ή θεληξηθώλ
ηξαπεδώλ

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
ηδξπκάηωλ

ΤΝΣ/ΣΗ
ΣΑΘΜΙΗ

ΤΝΟΛΑ

5.1.4. Γευγπαθική καηανομή ηυν ζημανηικόηεπυν καηηγοπιών ανοιγμάηυν
Σα θξηηήξηα ηεο παξαθάησ γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο
εηαηξείαο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη δελ πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηηο ζρεηηθέο
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Με εκεξνκελία 31.12.2011 ε θαηαλνκή
είρε σο εμήο :

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΝΟΙΓΜΑΣΩΝ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ (€)

ΔΛΛΑΓΑ

ΔΝΣΟ
ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ
ΔΝΩΗ

ΔΚΣΟ
ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ
ΔΝΩΗ

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο
θαηά θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ ή
θεληξηθώλ ηξαπεδώλ

101.256,35

101.256,35

0,00

0,00

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο
θαηά ηδξπκάηωλ

3.951.160,02

775.032,26

2.672.127,76

504.000,00

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο
θαηά Επηρεηξήζεωλ

197.142,86

197.142,86

0,00

0,00

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο
θαηά Πειαηώλ Ληαληθήο

1.221.784,66

1.221.784,66

0,00

0,00

Ελζώκαηα Πάγηα ηνηρεία

178.124,78

178.124,78

0,00

0,00

Μεηξεηά ζην ηακείν θαη ζηα
εμνκνηνύκελα κε απηά ζηνηρεία

195.407,88

195.407,88

0,00

0,00

Υαξηνθπιάθηα Μεηνρώλ θαη
ζπκκεηνρώλ, ηα νπνία δελ αθαηξνύληαη
από ηα ίδηα θεθάιαηα

453.062,13

453.062,13

0,00

0,00

90.450,27

90.450,27

0,00

0,00

6.388.388,95

3.212.261,19

2.672.127,76

504.000,00

Λνηπέο Καηεγνξίεο Αλνηγκάηωλ

ΤΝΟΛΑ

5.1.5. Ανάλςζη ηυν διαθόπυν καηηγοπιών ανοιγμάηυν ανά κλάδο
Οη θαησηέξσ θιάδνη έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο εηαηξείαο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη
δελ πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο. Με εκεξνκελία 31.12.2011 ε αλάιπζε είρε σο εμήο :

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΝΟΙΓΜΑΣΩΝ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ (€)

ΙΓΡΤΜΑΣΑ

ΙΓΙΩΣΔ

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ ή θεληξηθώλ
ηξαπεδώλ

101.256,35

101.256,35

0,00

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
ηδξπκάηωλ

3.951.160,02

3.951.160,02

0,00

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
Επηρεηξήζεωλ

197.142,86

197.142,86

0,00

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
Πειαηώλ Ληαληθήο

1.221.784,66

0,00

1.221.784,66

917.045,06

917.045,06

0,00

6.388.388,95

5.166.604,29

1.221.784,66

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ

ΤΝΟΛΑ

5.1.6 Ανάλςζη ηυν διαθόπυν καηηγοπιών ανοιγμάηυν, με βάζη ηην εναπομένοςζα
ληκηόηηηά ηοςρ.
ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31/12/2011 ζύκθφλα κε ηα ΓΠΥΠ
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Έφς
1 κήλα

1-3
κήλες

3-12
κήλες

Πάλφ
από 5
έηε

1-5
έηε

ύλοιο

Με θσθιοθορούληα περηοσζηαθά
ζηοητεία

Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Άύια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πώιεζε

179.039

1.524

1.524

341.020

341.020

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
ύλοιο κε θσθιοθορούληφλ
περηοσζηαθώλ ζηοητείφλ

179.039

577.060

577.060

0

0

341.020

757.623

0

1.098.643

Κσθιοθορούληα περηοσζηαθά
ζηοητεία
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο

1.917.255

1.917.255

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε
αμία κέζω απνηειεζκάηωλ

897.555

897.555

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

831.872

818.000

2.496.749

ύλοιο θσθιοθορούληφλ
περηοσζηαθώλ ζηοητείφλ

3.646.682

818.000

2.496.749

0

0

6.961.431

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

3.646.682

818.000

2.837.769

757.623

0

8.060.074

4.146.621

5.1.7 Πνζά επηζθαιώλ αλνηγκάησλ θαη αλνηγκάησλ ζε θαζπζηέξεζε, θαηαλεκεκέλσλ θαηά
ζεκαληηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο δελ πθίζηαληαη θαηά ηελ 31/12/2011.
5.1.8 Γελ έρνπλ γίλεη πξνζαξκνγέο αμίαο θαη έζνδα από αλαθηήζεηο απαηηήζεσλ, πνπ είραλ
δηαγξαθεί θαη θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα.
5.2 Σςποποιημένη Μέθοδορ
Η εηαηξεία ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζρεηηθά κε ηε
Βαζηιεία ΙΙ, ε νπνία θαζνξίδεη ηξεηο κεζόδνπο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ύςνπο ησλ ζηαζκηζκέλσλ
ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ γηα ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν: ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν, ηελ Απιή
θαη ηελ Αλαβαζκηζκέλε Μέζνδν ησλ Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ.
ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ε ΑΔΠΔΤ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ έλαληη ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ απαηηείηαη ε θαηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ ζε
θιάζεηο αλνηγκάησλ, θαη πξνηείλεηαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηώλ ζηάζκηζεο, πνπ
δηαθνξνπνηνύληαη αλαιόγσο κε ηελ θιάζε ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα αλνίγκαηα θαζώο επίζεο θαη
ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο δηαβάζκηζε.
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο ηεο Σππνπνηεκέλεο κεζόδνπ ε εηαηξεία δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηεο θαη θαηάηαμεο ηνπο ζε α) ηδηώηεο, β)

επαγγεικαηίεο θαη γ) επηιέμηκνπο αληηζπκβαιιόκελνπο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ
Δζσηεξηθό Καλνληζκό ηεο, κε δηαθνξεηηθό ζπληειεζηή ζηάζκηζεο αλνίγκαηνο θαηά ηνλ
ππνινγηζκό ηεο θεθαιαηαθήο ηεο επάξθεηαο. πγθεθξηκέλα νη ηδηώηεο πειάηεο θαηαηάζζνληαη
ζηελ θαηεγνξία «απαηηήζεηο έλαληη πειαηώλ ιηαληθήο» κε ζπληειεζηή ζηάζκηζεο 75% ελώ ηα
αλνίγκαηα ησλ ππνινίπσλ πειαηώλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «απαηηήζεηο έλαληη
επηρεηξήζεσλ» θαη ζηαζκίδνληαη κε πνζνζηό 100%.
5.2.1 Καθοπιζμένοι Δξυηεπικοί Οπγανιζμοί Πιζηοληπηικήρ Αξιολόγηζηρ ζηην εθαπμογή
ηηρ Σςποποιημένηρ Μεθόδος
Γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο Σππνπνηεκέλεο Μεζόδνπ νη θαζνξηζκέλνη Δμσηεξηθνί Οξγαληζκνί
Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιόγεζεο (ΔΟΠΑ - External Credit Assessment Institutions/ECAI) πνπ έρνπλ
αλαγλσξηζηεί είλαη νη Fitch Ratings, Standard and Poor’s Rating Services θαη Moody’s Investor
Service.
Η ρξήζε ησλ πηζηνιεπηηθώλ αμηνινγήζεσλ ησλ ΔΟΠΑ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ
ζηάζκηζεο θαη ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ησλ επνπηηθώλ
αξρώλ, αθνύ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηξόπν ζπλεπή γηα όια ηα αλνίγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε
απηή ηε θιάζε θαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλερή βάζε θαη κε δηαρξνληθή ζπλέπεηα. Σέινο,
αθνύ βξεζεί ε αμηνιόγεζε ησλ επηιέμηκσλ ΔΟΠΑ γίλεηαη αληηζηνίρεζε ζε βαζκίδα
πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 250/4/25.9.2007 ηεο Δπηηξνπήο
Σξαπεδηθώλ θαη Πηζησηηθώλ Θεκάησλ.
5.2.2 Οη θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη νη αμηνινγήζεηο ησλ παξαπάλσ
Δ.Ο.Π.Α. είλαη ηα αλνίγκαηα έλαληη Ιδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ.
5.2.3 Πεπιγπαθή ηηρ διαδικαζίαρ για ηην μεηαθοπά ηυν αξιολογήζευν ηυν εκδοηών
ηίηλυν και ηυν πιζηοληπηικών αξιολογήζευν ζε ζηοισεία πος δεν πεπιλαμβάνονηαι ζηο
σαπηοθςλάκιο ζςναλλαγών.
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία εθηόο ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ.
5.2.4 Αξίερ ανοιγμάηυν ππιν και μεηά ηην επίδπαζη ηυν ηεσνικών μείυζηρ ηος πιζηυηικού
κινδύνος πος ανηιζηοισούν ζηιρ βαθμίδερ πιζηυηικήρ ποιόηηηαρ ηηρ Απόθαζηρ Δπιηποπήρ
Κεθαλαιαγοπάρ 3/459/27.12.2007 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην απόθαζη 3/572/23.12.2010
και ηην απόθαζη 29/606/22.12.2011 και αξίερ ανοιγμάηυν πος αθαιπούνηαι από ηα ίδια
κεθάλαια.
Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο κείσζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο
ζηάζκηζεο ησλ αλνηγκάησλ.
5.3 Μέθοδορ Δζυηεπικών Γιαβαθμίζευν
Η ΑΔΠΔΤ δελ ππνινγίδεη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά ζύκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2589/20.8.2007
«Τπνινγηζκόο Κεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηελ
Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ» θαη ζπλεπώο δελ ρξεηάζηεθε λα ιάβεη έγθξηζε ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή άιιεο αξκόδηαο αξρήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ή ηελ
κεηάβαζε ζε απηήλ.

6. ΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΙΩΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
Η βαζηθή πνιηηηθή ηεο ΑΔΠΔΤ είλαη πσο ην ύςνο ησλ παξερόκελσλ πηζηώζεσλ δελ πξέπεη λα
μεπεξλά ηελ ηθαλόηεηα εμόθιεζεο ησλ πειαηώλ. Γηα ην ιόγν απηό εθαξκόδνληαη πνιηηηθέο γηα
ηελ αληηζηάζκηζε θαη κείσζε ησλ πηζησηηθώλ θηλδύλσλ κέζσ ηεο ιήςεο εμαζθαιίζεσλ.
Σα είδε εμαζθαιίζεσλ γηα ηνλ ηνκέα ηδησηώλ επελδπηώλ αθνξνύλ ηα ραξηνθπιάθηα αζθαιείαο
ηνπο. Η απνηίκεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ αζθαιείαο θαζώο θαη ε δηαζπνξά ηνπο αληαπνθξίλνληαη
ζηηο απαηηήζεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (θαη εηδηθά 8/370/26.1.2006) Σν
ραξηνθπιάθην αζθαιείαο απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από ηηο απνδεθηέο αμίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ
8/370/26.1.2006 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Οη πνιηηηθέο γηα ηε ιήςε εμαζθαιίζεσλ αλαζεσξνύληαη γηα λα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο νδεγίεο
ησλ επνπηηθώλ αξρώλ θαη ηεο Βαζηιείαο ΙΙ ελώ παξάιιεια παξαθνινπζείηαη ε δηαζπνξά ησλ
ραξηνθπιαθίσλ αζθαιείαο κε ζθνπό ηελ κείσζε ηνπ θηλδύλνπ απνηίκεζεο.
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΩΝ ΜΔ ΔΞΑΦΑΛΙΔΙ (31/12/2011)
Αμία Αλνίγκαηνο πνπ
θαιύπηεηαη από
εμαζθαιίζεηο

Απνηίκεζε
ζηαζκηζκέλωλ
Υαξηνθπιαθίωλ
Αζθαιείαο

Πειάηεο κε πίζηωζε (margin)

619.528,32

1.433.506,62

Πειάηεο κε βξαρ/ζκε πίζηωζε (3DC)

539.958,65

4.431.728,21

ΕΙΔΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ

7. ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ
Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ αληηζπκβαιιόκελνπ ε εηαηξεία δίλεη κεγάιε
έκθαζε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ margin ησλ πειαηώλ, γηα λα
δηαπηζησζεί θαηά πόζν νη πηζησηηθνί θίλδπλνη πνπ ειινρεύνπλ αλαγλσξίδνληαη θαη
αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ,
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπζηήκαηα γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ αιιά θαη ηελ
αμηνιόγεζε ησλ πηζηνύρσλ κε βάζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα.
Η εηαηξεία θαηά ηελ ζύλαςε ζπκθσληώλ επαλαγνξάο, repos (κε αληίθξπζκα ζε νκόινγα ηνπ
ειιεληθνύ δεκνζίνπ), επηιέγεη θαηά θαλόλα ηελ overnight δέζκεπζε ρξεκαηηθώλ πνζώλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ζηα ρακειόηεξα δπλαηά επίπεδα ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιιόκελνπ.
Δπηπιένλ πξνβαίλεη ζε πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ κε ηα νπνία ζπλάπηεη
ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos) κε βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπο.
8. ΚΙΝΓΤΝΟ ΑΓΟΡΑ
Η πξνζέγγηζε ηεο εηαηξείαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο είλαη όηη όινη νη επηκέξνπο
θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν αγνξάο (θίλδπλνο επηηνθίνπ, ζπλαιιαγκαηηθόο,
θίλδπλνο ηηκώλ ρξεκαηηζηεξίνπ), δηαρεηξίδνληαη από ηελ ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ. Η
ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ έρεη ηελ επζύλε αλάπηπμεο πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε
δηαρείξηζε θηλδύλσλ θαη γηα ηελ ζπρλή παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Απηέο νη πνιηηηθέο
θαη δηαδηθαζίεο επαλεμεηάδνληαη θαη εγθξίλνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Δπηπξόζζεηα,
κε ζηόρν ηελ αληηζηάζκηζε ή/θαη κείσζε ησλ θηλδύλσλ, εθαξκόδνληαη πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί
πεξηνξηζκνί ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θηλδύλσλ ή ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο (κεηνρέο,
νκόινγα, παξάγσγα θιπ.).

Ο θίλδπλνο αγνξάο αθνξά ηηο κεηαβνιέο ηηκώλ θαη απνηίκεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ
θαη ηηο ηπρόλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ αμία ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία γηα ίδην
ινγαξηαζκό ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ ηεο.
Η εηαηξεία δηαζέηεη πνιηηηθή εγθεθξηκέλε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην βάζεη ηεο νπνίαο ζέηεη
πνηνηηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη όξηα ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ζα εηζαρζνύλ ζην
ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ. Δλδεηθηηθά κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηεο, ε εηαηξεία:
(α) δηαθξίλεη δύν είδε ραξηνθπιαθίσλ: Υαξηνθπιάθην πξνο δηαπξαγκάηεπζε θαη Δπελδπηηθό
ραξηνθπιάθην
(β) επελδύεη θαηά θαλόλα ζε θηλεηέο αμίεο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία κεγάιεο
θεθαιαηνπνίεζεο κε βάζε ηνλ Καλνληζκό ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ.
(γ) ν επελδπηηθόο νξίδνληαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο είλαη θαηά θαλόλα
καθξνπξόζεζκεο δηάξθεηαο.
(δ) δελ επελδύεη θαηά θαλόλα ζε θηλεηέο αμίεο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο όπσο ε
θαηεγνξία Υακειήο Γηαζπνξάο θαη εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή θαηεγνξία επηηήξεζεο, κε βάζε
ηνλ Καλνληζκό ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ.
Δπηπιένλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεηήζεη από ηελ ππεξεζία
Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ηελ εμέηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ κέζνπ αλαθνξηθά κε όινπο ηνπο
θηλδύλνπο πνπ εκπεξηθιείνληαη ζε απηό.
Αλαιπηηθά κε ζηνηρεία 31/12/2011 νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδύλνπ
αγνξάο είλαη:

Κεθαιαηαθές απαηηήζεης
γηα ηελ θάισυε θηλδύλοσ αγοράς

Ποζά
ζε τηι. Δσρώ

Έλαληη Κηλδύλνπ Θέζεο

112,36

Έλαληη Κηλδύλνπ από κεηαβνιέο ηζνηηκηώλ

47,79

Έλαληη Κηλδύλνπ Αληηζπκβαιιόκελνπ

0,00

Έλαληη Κηλδύλνπ Δηαθαλνληζκνύ/ Παξάδνζεο

0,00

Έλαληη Κηλδύλνπ Μ.Υ.Α.

0,00

ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΔΝΑΝΣΙ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ ( 160,15 / 8%)

160,15
2.001,88

Δπηπιένλ αλαθέξνπκε όηη θαηά ην έηνο 2011 δελ ππάξρνπλ θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα εηδηθό
θίλδπλν επηηνθίνπ ζε ζέζεηο ηηηινπνίεζεο θαζώο δελ ππάξρνπλ ζέζεηο ηηηινπνίεζεο.
9. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ
9.1 Έννοια ηος λειηοςπγικού κινδύνος
Ωο ιεηηνπξγηθόο θίλδπλνο, λνείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 18 ηνπ λ. 3601/2007 ν θίλδπλνο
επέιεπζεο δεκηώλ πνπ νθείιεηαη είηε ζηελ αλεπάξθεηα είηε ζηελ αζηνρία εζσηεξηθώλ

δηαδηθαζηώλ, θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ζπζηεκάησλ είηε ζε εμσηεξηθά γεγνλόηα. Δλδεηθηηθά, γηα
ηελ εηαηξεία ζπληζηνύλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν:
(α) ν ιεγόκελνο λνκηθόο θίλδπλνο θαη ηδίσο, ν θίλδπλνο αζηηθήο επζύλεο ηεο εηαηξείαο πξνο
θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ ζε ηξίηνπο,
(β) νη πεξηπηώζεηο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο απάηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο,
(γ) ε δπζιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ησλ εξγαζηαθώλ
πξαθηηθώλ,
(δ) ε δηαθνπή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ή δπζιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο,
(ε) ε κε εθαξκνγή ή ε ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο,
(ζη) ε βιάβε ζε ελζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο.
Ο ππεύζπλνο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή ηεο εηαηξείαο, ζην
πιαίζην ησλ ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί, θαηαγξάθεη θαη
θαηεγνξηνπνηεί ηα γεγνλόηα όπνηε απηά πξνθύπηνπλ θαη ζπληζηνύλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν. Η
θαηαγξαθή είλαη ιεπηνκεξήο, ώζηε λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ην γεγνλόο, ζπζηεκαηηθή θαη
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηζηνξηθόηεηαο. Η θαηαγξαθή γίλεηαη ειεθηξνληθά ώζηε λα θαζίζηαηαη
άκεζα θαη επρεξώο πξνζπειάζηκε από ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηηο εκπιεθόκελεο
ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο.
Η εηαηξεία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ πξνβαίλεη ζε κέηξα όπσο:
(α) ε ρξήζε πξνζσπηθώλ θσδηθώλ κε δηαθνξεηηθό επίπεδν πξόζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηθήο νη νπνίνη αιιάδνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,
(β) ε ρξεζηκνπνίεζε ελεκεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ antivirus θαη firewall πνπ θάλνπλ δύζθνιε
αλ όρη αδύλαηε ηελ θαθόβνπιε εμσηεξηθή επίζεζε θαηά ησλ ζπζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο,
(γ) ε δηαηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο γηα όια ηα κεραλνγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ηεο
ζπζηήκαηα θαη αξρεία, ζε ρώξνπο εθηόο ησλ γξαθείσλ ηεο έδξαο ηεο,
(δ) ε ηήξεζε κεηξώνπ παγίσλ γηα ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ απνθπγή θινπώλ,
(ε) ε ζπλεξγαζία κε ηερληθέο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο γηα ηε ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε αιιά θαη
ηελ άκεζε επηζθεπή ηπρώλ βιαβώλ
(ζη) αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη θινπήο, ππξθαγηάο, πιεκκύξαο, ζεηζκνύ, θαθόβνπισλ θαη
ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ θιπ.
(δ) εμνπιηζκόο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε πόξηεο αζθαιείαο θαζώο θαη θάκεξα
αζθαιείαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ρώξσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ζηνπο νπνίνπο ε
πξόζβαζε είλαη ειεγρόκελε,
(ε) ε αλάζεζε ζην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη εθθαζάξηζεο, ηεο ιήςεο ησλ παξαπόλσλ
ησλ πειαηώλ, ηεο θαηαγξαθήο ηνπο ζε εηδηθό βηβιίν παξαπόλσλ θαη ηεο ηαθηνπνίεζεο ηνπο ζε
ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα ηκήκαηα, ζύκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό ηεο εηαηξείαο. Η
όιε δηαδηθαζία ειέγρεηαη από ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο έγθπξεο θαη
γξήγνξεο ηαθηνπνίεζεο ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ.
(ζ) Δπηπιένλ γηα ηηο πεξηπηώζεηο ιαζώλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ ησλ πειαηώλ
θαηαξηίδεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Κσδηθώλ
Δπελδπηώλ πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζνύλ ελώ ηεξείηαη θαη αληίζηνηρν αξρείν από ην ηκήκα
ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ.

(η) ε αλάζεζε ζην ηκήκα back office (Σακείν Υξεκάησλ θαη Σακείν Σίηισλ) ηνπ δηαρσξηζκνύ
ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ από ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο έηζη ώζηε
λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ν δηθαηνύρνο ησλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ θαη λα
απνθιείεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε από ηελ εηαηξεία ή ηξίηα κε δηθαηνύκελα πξόζσπα ησλ
θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ησλ πειαηώλ ηεο.
Δθόζνλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα είλαη κεηνρέο ή εηαηξηθά νκόινγα ζε άπιε κνξθή,
θαηαρσξεκέλα ζην ύζηεκα Άπισλ Σίηισλ ηεο ΔΥΑΔ (Κεληξηθό Απνζεηήξην Αμηώλ), ζε
ινγαξηαζκνύο άπισλ ηίηισλ ζε κεξίδα επ’ νλόκαηη ηνπ Πειάηε κε ρεηξηζηή ηελ εηαηξεία, ην
Σακείν ηίηισλ ζπγθξίλεη ηνπιάρηζηνλ αλά εβδνκάδα όηη νη θαηαρσξίζεηο ζηα αξρεία ηνπ ΑΣ
θαη νη θαηαρσξίζεηο ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο ζπκπίπηνπλ.
Δπίζεο ην Σακείν Υξεκάησλ εμεηάδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ην ζύλνιν ησλ ρξεκάησλ πνπ είλαη
θαηαηεζεηκέλα ζε ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο πειαηείαο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ ρξεκάησλ
πνπ νθείιεη λα θαηέρεη ε εηαηξεία, βάζεη ησλ πηζησηηθώλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ
πειαηώλ ηεο πνπ ηεξεί ε ίδηα.
Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο θαη θύιαμεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ
νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό.
Η εηαηξεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη πξόιεςε επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα
απεηιήζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έρεη εμνπιηζηεί κε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε :
(α) ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο κε θνξεηνύο ππξνζβεζηήξεο γηα ηελ πεξίπησζε
ππξθαγηάο
(β) ζπζηήκαηα UPS, ηόζν ζηνλ θεληξηθό Server ηεο εηαηξείαο όζν θαη ζηα ηεξκαηηθά ηνπ OASIS
θαη ηνπο ππνινγηζηέο νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο
ζηηο πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ξεύκαηνο,
(γ) ε δηαηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο γηα όια ηα κεραλνγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ηεο
ζπζηήκαηα θαη αξρεία, ζε ρώξνπο εθηόο ησλ γξαθείσλ ηεο έδξαο ηεο κε ζηόρν ηελ γξήγνξε
απνθαηάζηαζε (recovery) ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ αθόκα θαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο
έδξαο ηεο εηαηξείαο,
(δ) δηαρσξηζκόο θαη ιεηηνπξγία ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ζε
γξαθείν πνπ βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθό θηίξην από απηό ηεο έδξαο εηαηξείαο θαη ην νπνίν κπνξεί
λα ππνδερζεί επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο αλ θξηζεί αλαγθαίν.
(ε) Λεηηνπξγία μερσξηζηνύ γξαθείνπ (ζε άιιν όξνθν) ζην ίδην θηίξην κε ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο
όπνπ ζηεγάδνληαη ηα ηκήκαηα Καλνληζηηθήο πκκόξθσζεο θαη Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ην
νπνίν κπνξεί λα ππνδερζεί επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε επείγνπζεο πεξηπηώζεηο.
9.2. Σπόπορ ςπολογιζμού ηυν κεθαλαιακών απαιηήζευν ένανηι ηος λειηοςπγικού κινδύνος
Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ, ππνινγίδνληαη από ηελ εηαηξεία
κε ηε κέζνδν ηνπ Βαζηθνύ Γείθηε, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ Απόθαζε
6/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Κεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ»
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 6/572/23.12.2010. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ιακβάλεηαη ππόςε
ν κέζνο όξνο ησλ αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηθώλ εζόδσλ ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ από ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο, όηαλ νη ρξήζεηο είλαη θεξδνθόξεο.

Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ ηεο
εηαηξείαο είλαη ε αθόινπζε :

ΤΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΩΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΥΡΗΗ

ΠΟΟ (τηι.€)

2008

0,00

2009

1.564,81

2010

0,00

ΤΝΟΛΟ

1.564,81

ΜΕΟ ΟΡΟ 3ΕΣΙΑ
(ΘΕΣΙΚΕ ΥΡΗΕΙ)

1.564,81

ΜΕΟ ΟΡΟ 3ΕΣΙΑ ρ 15%
(ΘΕΣΙΚΕ ΥΡΗΕΙ)

234,72

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΕΝΑΝΣΙ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
(Μ.Ο. ρ 15% / 8%)

2.934,00

10. Ανοίγμαηα ςπό ηη μοπθή μεηοσών πος δεν πεπιλαμβάνονηαι ζηο σαπηοθςλάκιο
ζςναλλαγών
Η εηαηξεία δελ παξνπζηάδεη αλνίγκαηα ππό ηε κνξθή κεηνρώλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ ηεο.
11. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΥΩΝ
ύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
26/606/22.12.2011 παξέρνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζνύκελε
πνιηηηθή γηα ηηο απνδνρέο ησλ ζηειερώλ ηεο εηαηξείαο:
α) Η πνιηηηθή απνδνρώλ ηεο εηαηξείαο είλαη απνηέιεζκα θαηά πεξίπησζε απνθάζεσλ ηεο
δηνίθεζεο θαη κόλν απηήο.
β) Γελ ππάξρεη ζύλδεζε ηεο ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο κε ζπγθεθξηκέλεο επηδόζεηο.
Οη απνδνρέο είλαη γεληθώο ζηαζεξέο θαη πξνζαξκόδνληαη κόλν κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο
εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο.
γ) Γελ ππάξρεη θαζνξηζκέλν ζύζηεκα απνδνρώλ, νύηε ηδηαίηεξα θξηηήξηα γηα ηε κέηξεζε ησλ
επηδόζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ. Οη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνύ δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηηο
απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο.
δ) Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα θξηηήξηα επίδνζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα νπνία λα βαζίδνληαη
δηθαηώκαηα απόθηεζεο κεηνρώλ, δηθαηώκαηα πξναίξεζεο, ή κεηαβιεηέο ζπληζηώζεο ησλ
απνδνρώλ. Γεληθά δελ αθνινπζνύληαη ηέηνηεο κέζνδνη επηβξάβεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
ε) Γελ ππάξρνπλ κεηαβιεηέο ζπληζηώζεο νη άιιεο κε ρξεκαηηθέο παξνρέο ζηηο απνδνρέο ηνπ
πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθέο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ύςνο ησλ
απνδνρώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο:

ΑΝΧΣΕΡΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ
ΣΕΛΕΥΗ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΧΠΙΚΟ

2

14

158.400,00

301.815,91

α) Μεηξεηά

0,00

0,00

β) Μεηνρέο

0,00

0,00

γ) Υξεκαηνπ/θα κέζα

0,00

0,00

δ) Λνηπέο θαηεγνξίεο

0,00

0,00

ΥΡΗΗ 2011
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ
ΣΑΘΔΡΔ ΜΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ
α) Μεηξεηά
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΜΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ

ΝΕΕ
ΠΡΟΛΗΦΕΙ

ΑΠΟΛΤΕΙ

ΛΟΙΠΕ
ΑΠΟΥΧΡΗΕΙ

0

3

0

0,00

-

0,00

-

54.356,25

0,00

α) Μεηξεηά

0,00

0,00

0,00

β) Μεηνρέο

0,00

0,00

0,00

γ) Υξεκαηνπ/θα κέζα

0,00

0,00

0,00

δ) Λνηπέο θαηεγνξίεο

0,00

0,00

0,00

Μέγηζηε αποδεκίφζε ζηε τρήζε

0,00

27.373,50

0,00

ΥΡΗΗ 2011
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ
ΣΑΘΔΡΔ ΜΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ
α) Μεηξεηά
β) Απνδεκηώζεηο απόιπζεο
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΜΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ

