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Πεδίο Δθαπμογήρ
Οη δεκνζηνπνηνχκελεο ζην παξφλ πιεξνθνξίεο δεκνζηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ Απφθαζε 9/459/27.12.2007 ηνπ Γ
ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ
αλνηγκάησλ ηνπ 2008.
ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΔΤ
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο είλαη νη θάησζη :
(α) Δπενδςηικέρ ςπηπεζίερ και δπαζηηπιόηηηερ :
(1) ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, θηλεηέο
αμίεο
(2) εθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ
(3) δηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ
(4) Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ
(5) Σνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο
(β) Παπεπόμενερ ςπηπεζίερ
1.Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή παξερνκέλσλ
αζθαιεηψλ .
2.Παξνρή Πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ¨ε πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά
κέζα , ζηα νπνία κεζνιαβεί ε ΔΠΔΤ , Ζ Οπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην
3.Παξνρή ππεξεζηψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ.
4.Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο γεληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.
5. Παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αλαδνρή.
6. Παξνρή επελδπηηθψλ θαη παξεπνκέλσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα ππνθείκελα κέζα ησλ παξαγψγσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ¨ε έσο ΄δ θαη ί ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3606/2007, εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή
επελδπηηθψλ ή παξεπνκέλσλ ππεξεζηψλ .
2. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ηεο ε Δηαηξία κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν, ηδίσο κε πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη γεληθά επηδηψθνπλ
παξεκθεξείο ζθνπνχο, λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα θαη πξαθηνξεία ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, λα ζπκκεηέρεη ζε
επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ παξεκθεξείο ζθνπνχο ή λα ηηο αληηπξνζσπεχεη θαη λα επελδχεη ηα δηαζέζηκά ηεο ζε ηίηινπο
ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηεο ρξεκαηαγνξάο, ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο
λνκνζεζίαο
1.ηοσοι και πολιηικέρ διασείπιζηρ κινδύνυν
Οη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ εθηηκά ε εηαηξεία πσο αληηκεησπίδεη ή κπνξεί λα αληηκεησπίζεη είλαη νη εμήο :
Θίλδπλνη αγνξάο
Θίλδπλνο ζέζεο
Δηδηθφο Θίλδπλνο απφ δηαπξαγκαηεχζηκνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο
Γεληθφο Θίλδπλνο απφ δηαπξαγκαηεχζηκνπο ηίηινπο θαη παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα
Δπί ρξεσζηηθψλ ηίηισλ , επηηνθίσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν
Πνπ απνκέλεη σο ηελ ιήμε ηνπο.
Θίλδπλνο Αληηζπκβαιινκέλνπ
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Θίλδπλνο απφ αηειείο ζπλαιιαγέο
Θίλδπλνο απφ ινηπά αλνίγκαηα
Θίλδπλνο Γηαθαλνληζκνχ /Παξάδνζεο – απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο θαη κεηνρέο.
Ιεηηνπξγηθφο Θίλδπλνο
Κέζνδνο Βαζηθνχ δείθηε
ηα πιαίζηα ηεο Δζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο ηεο θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ε εηαηξεία , ζαλ γεληθέο δηθιείδεο έλαληη
ησλ θηλδχλσλ πνπ εθηηκά πσο αληηκεησπίδεη , νξίδεη ηνπο εμήο παξάγνληεο πνπ ίζρπαλ ζηα πιαίζηα ηεο αζθαινχο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη εληζρχζεθαλ ελφςεη ησλ λέσλ ζεζκηθψλ απαηηήζεσλ :
-H Λ.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΚΑΣΗΣΖΡΗΑΘΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ δηαζέηεη εγθεθξηκέλν Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Βαζηθφ
αληηθείκελν ηνπ σο άλσ θαλνληζκνχ απνηειεί ην Οξγαλφγξακκα ηεο θαη ε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε αξκνδηνηήησλ θαη
θαζεθφλησλ ηφζν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηθεθαιήο ησλ ππεξεζηψλ.
-Κέζα ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη εληφο ηνπ θαλνληζκνχ πηνζεηήζεθε θαη ε Γηαδηθαζία Δζσηεξηθψλ αλαθνξψλ
απφ back office,απφ dealing room ,απφ Ινγηζηήξην .Πξνο ηνπο επηθεθαιήο ηκεκάησλ , ηνλ Δζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ
Γηνίθεζε .
-Τπάξρνπλ φξηα εηζαγσγήο εληνιψλ Αληηθξηζηψλ .
- Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε πξνζσπηθψλ Passwords
ςνοπηική πεπιγπαθή Γιαδικαζιών Γιασείπιζηρ Κινδύνυν
-Tα αλεθηά επίπεδα θηλδχλνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
Λ.3606/2007 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε.
Δπηπιένλ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηαηήξεζε ζε δηαξθή
βάζε ηνπ χςνπο, ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζεσξνχλ θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε ηεο
θχζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαιάβεη ή ηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα αλαιάβνπλ.
Ζ εηαηξεία ιφγνπ ηνπ κεγέζνπο ηεο δελ έρεη δεκηνπξγήζεη αλεμάξηεηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ.
-Οη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη απνηέιεζκα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηφπηλ εηζεγήζεσλ
ησλ αλσηάησλ θαη αλσηέξσλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο .
Ζ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη επζχλε φισλ ησλ ζηειερψλ θαη ε επνπηεία είλαη επζχλε ησλ
Δπηθεθαιήο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ , ηεο Γηεχζπλζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο
Γηεχζπλζεο νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ .
-Κεηαμχ άιισλ , ζε θάζε ζπλάληεζε ηεο Δπηηξνπήο πεξηέρνληαη ηα εμήο ζέκαηα:
1) Έιεγρνο θαθέινπ θαηαγγειηψλ πειάηε γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά απφ ην αξκφδην ζηέιερνο .
2) Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ θαθέισλ ζπκβάζεσλ λέσλ πειαηψλ, εθηηκάηαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ λένπ
πειάηε
(ζπλνπηηθή αλαθνξά απφ ην αξκφδην ζηέιερνο.)
3) Έιεγρνο ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ .
4) Έιεγρνο χπαξμεο κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ(ζπλνπηηθή αλαθνξά απφ ην αξκφδην ζηέιερνο.)
5) Έιεγρνο πηζηψζεσλ πειαηψλ (Margin account)
6) Έιεγρνο εμέιημεο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ζπλνπηηθή αλαθνξά απφ ην αξκφδην ζηέιερνο.)
7) Αλαιχεη θαη κειεηά ηνπο πίλαθεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ηα ηξέρνληα ζηνηρεία
8) Αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη αλ ππήξμε πεξίπησζε έθηαθηνπ
γεγνλφηνο αμηνινγεί ηελ ηήξεζε ηεο Δηδηθήο Γηαδηθαζίαο
Ο Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαιεί ηνπο Δπηθεθαιήο ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ ζε κεληαία αλαθνξά παξνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ απαηηνχλ ηελ επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ.
φζν θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απεπζείαο
Γιαδικαζίερ ανηιμεηώπιζηρ κπίζευν / εκηάκηυν καηαζηάζευν
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θηλδχλσλ ππάξρεη εηδηθή δηαδηθαζία Αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ / εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ γλσξίδεη
φιν ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο . Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ε θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο ζε
ζρέζε κε ην χςνο, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Δπίζεο ηελ πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο
ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΠΔΤ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
αληηκεησπίδεη ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαη νη νπνίνη κπνξεί λα πξνέξρνληαη ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη απφ ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΔΠΔΤ.
Ζ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν:
1) Αλαγλψξηζε / αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ (πθηζηάκελνπ θαη αλακελφκελνπ)
2) Τθηζηάκελα (ή πξνηηζέκελα) κέηξα πεξηνξηζκνχ / κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ
3) Τπνινγηζκφο ηεο αλάγθεο θξάηεζεο (ή κε) θεθαιαίνπ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θηλδχλσλ ππάξρεη εηδηθή δηαδηθαζία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΗ
Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ
ζπλαιιαγψλ ηεο .Ζ Θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα , επνπηεχεηαη απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο , πξνο ηελ νπνία
ππνβάιινληαη ζηνηρεία ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε κεληαία βάζε. Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζπγθξίλεη ηα
επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο κε ηνπο θηλδχλνπο (ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ) πνπ απηή αλαιακβάλεη .Σα επνπηηθά
θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ ηα θχξηα Βαζηθά θεθάιαηα (κεηνρηθφ θεθάιαην , απνζεκαηηθά , ζπκκεηνρή ζην πλεγγπεηηθφ
Θεθάιαην ) θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα (απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ ),
Σν ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνλ θίλδπλν
αγνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ.
Οη δηακνξθσζέληεο δείθηεο (βαζηθψλ θεθαιαίσλ θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ) βξίζθνληαη ζε πνιχ πςειφηεξα
επίπεδα απφ ηα ειάρηζηα (8%) , πνπ απαηηεί ε απφθαζε 104/8.4.1997 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο .
Αναλςηικόηεπα :

31/12/2008

ηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ
Δπνπηηθά ίδηα θεθάιαηα

3.123.399,21
17.000.184,67

Γείκηηρ Κεθαλαιακήρ Δπάπκειαρ

98,59%

Απσέρ διασείπιζηρ υρ ππορ ηοςρ βαζικούρ κινδύνοςρ
Βαζικέρ καηηγοπίερ κινδύνυν πος διαλαμβάνει η ΔΓΑΚΔ
1)Πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ
2)Τπνιεηπφκελνο θίλδπλνο
3)Θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο
4)Θίλδπλνο ηεο αγνξάο
5)Ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο
6)Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
7)Θίλδπλνο θεθαιαίσλ
8)Θίλδπλνο θεξδνθνξίαο
1. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ

Οπιζμόρ

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο λα ππνζηεί ε εηαηξεία δεκηέο εμαηηίαο ηεο αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ
ησλ πειαηψλ ή θαη ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ. Ο θίλδπλνο απηφο δεκηνπξγείηαη θπξίσο απφ ηηο δαλεηνδνηήζεηο θαη ηε
δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ.

Τπηπεζία Γιασείπιζηρ Πιζηυηικού Κινδύνος ηηρ εηαιπείαρ
Τπαγσγή ηεο ΔΠΔΤ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο :
Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο επέξρεηαη φηαλ ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο (πειάηεο, ζπλεξγαδφκελεο
ΔΠΔΤ, ηξάπεδεο) αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη ζηελ εηαηξία, φηαλ απηά θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα.
Κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγεζεί φηαλ ππνβαζκίδνληαη νη πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο ησλ εθδνηψλ ησλ νκνινγηαθψλ
δαλείσλ, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα, ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο ΔΠΔΤ ζε πεξίπησζε πνπ ε
ηειεπηαία θαηέρεη νκνινγηαθά δάλεηα ή φηαλ κεηψλνληαη νη αμίεο ησλ ηίηισλ ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο
εηαηξείαο.

Γιαδικαζίερ Γιασείπιζηρ Πιζηυηικού Κινδύνος
Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ
πεξηιακβάλνπλ:
1)πζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηνπ θηλδχλνπ ( εμέιημε ηεο παξνρήο πίζησζεο , margin accounts)
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2)Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ( εμέιημε - δηαθνξνπνίεζε πνζνχ παξνρήο πίζησζεο, εμέιημε
δηαζεζίκσλ , εμέιημε δαλείσλ απφ ηξάπεδεο, εμέιημε ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ, αμηνιφγεζε επηηνθίσλ πνπ ρξεψλεη ε
ρξεκαηηζηεξηαθή, margin calls, δηαθνξνπνίεζε θαηαιφγνπ απνδεθηψλ αμηψλ , πξνβιέςεηο )
3)Πξφβιεςε θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ ( profile πειαηψλ)
4)Πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ρνξεγεζείζεο πηζηψζεηο (άκεζε
αληίδξαζε ησλ ππεπζχλσλ παξνρήο πίζησζεο γηα πεξηνξηζκφ παξνρήο, αχμεζε πεξηζσξίσλ, δηαθνξνπνίεζε θαηαιφγνπ
απνδεθηψλ αμηψλ )
5)Πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο σο πξνο ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε, αλαλέσζε, έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ρνξεγεζέλησλ
πηζηψζεσλ.
6)Πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηαηξίαο σο πξνο ηηο ρνξεγνχκελεο πηζηψζεηο ( πρ. ραξηνθπιάθην
αζθαιείαο)
7)Αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηαρεηξίδεηαη πξνζεθηηθά ηελ έθζεζε ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν , ζηα πιαίζηα θαη ησλ
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηεο επνπηηθήο αξρήο (Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο )
Ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε ή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ , ν θίλδπλνο ηεο ρψξαο αιιά θαη ν ηνκέαο
ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη , θαζψο θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ .
Σν ηκήκα παξνρήο πηζηψζεσλ είλαη αξκφδην γηα ηελ φριεζε ηνπ πειάηε ζε πεξίπησζε ειιείκκαηνο πεξηζσξίνπ. Ζ
ξεπζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ πειάηε γίλεηαη απφ ην ηκήκα παξνρήο πηζηψζεσλ (κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηκήκαηνο
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ) ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο εηαηξίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
.
2. ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΚΙΝΓΤΝΟ
Ο ππνιεηπφκελνο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απφδεημεο ησλ ηερληθψλ κεηψζεσο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
αληηζπκβαιινκέλνπ σο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ απφ φζν αλακελφηαλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα
απηφ πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο ζπκβάζεηο κε ηνλ αληηζπκβαιιφκελν πειάηε, φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη παξερφκελεο
αζθάιεηεο δελ επαξθνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο Δηαηξίαο, ε ηειεπηαία ζα δχλαηαη θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα
απαηηήζεη ηελ θαηαβνιή επηπξφζζεηεο αζθάιεηαο ή δηαθνπή ηεο παξνρήο πίζησζεο.
Κίνδςνορ Απομείυζηρ Αξίαρ
Οη απαηηήζεηο ζε ππεξεκεξία αληηπξνζσπεχνπλ ρνξεγήζεηο πξηλ ηελ 1/6/2001( θφθθηλνη θσδηθνί), ή εθθξεκκεί ε
απνπιεξσκή ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ.
Οη επηζθαιείο απαηηήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ρνξεγήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία πξνζδηνξίδεη φηη είλαη πηζαλή ε κε
είζπξαμε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ θαη ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο ζρεηηθήο
ζπκθσλίαο.
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ ζε πειάηεο δηελεξγνχληαη φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο
νη νπνίεο θαζηζηνχλ ακθίβνιε ηελ είζπξαμε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ.
Αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη νξηζκέλεο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο ρξεηάδνληαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ζηελ αμία ηνπο
αθνξά ηελ βίαηε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο ησλ πειαηψλ ή θαη ηελ εμαθάληζε ελεξγήο αγνξάο γηα
ην ζηνηρείν εμαζθάιηζεο ηνπ δαλείνπ.

3.ΚΙΝΓΤΝΟ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε , ελψ γλσζηνπνηείηαη πξνο
ηελ επηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θάζε ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
εηαηξείαο , ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Δπηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο 7/459/27.12.2007, Δπηπιένλ , ζχκθσλα κε ηνλ
Λ.2843/2000 θαη ηηο απνθάζεηο αξηζκ.2/363/30.11.2005 θαη 8/370/26.1.06. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο , φπσο ηζρχνπλ
, πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Σ+3, λα έρεη εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο ηνπ Υ.Α ,
πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν , πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο ηελ εκέξα Σ+4

4. ΚΙΝΓΤΝΟ ΑΓΟΡΑ
Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο φηη αιιαγέο ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο - φπσο αιιαγέο ζηα επηηφθηα, ζηηο ηηκέο
ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο - ζα επεξεάζνπλ ηα θαζαξά εηζνδήκαηα ηεο εηαηξείαο ή ηηο αμίεο
ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο.

5

Ο θίλδπλνο αγνξάο αλαιχεηαη ζηα πην θάησ είδε θηλδχλνπ:
(i) Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο , πνπ πξνθχπηεη απφ αιιαγέο ζηελ θακπχιε επηηνθίσλ, θαη ν νπνίνο πεγάδεη
απφ ηνλ εηεξνρξνληζκφ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ.
(ii) Ο θίλδπλνο ηηκψλ ρξεκαηηζηεξίνπ είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ δηάθνξσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αμηψλ (νκφινγα, παξάγσγα, κεηνρέο θιπ) πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία.
(iii) Ο ζςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ είλαη ν θίλδπλνο θεξδνδεκηψλ ή απμνκείσζεο ζε αμίεο ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνχ ηεο
εηαηξείαο, πνπ πξνθχπηεη απφ αιιαγέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο .
Ζ εηαηξεία δελ ηεξεί ινγαξηαζκνχο ζπλαιιάγκαηνο
Γιαδικαζίερ Γιασείπιζηρ Κινδύνος Αγοπάρ
Ο Θίλδπλνο αγνξάο πξνθχπηεη απφ αλνηρηέο ζέζεηο ηεο εηαηξείαο ζε κεηνρηθά πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ
Διιεληθή αγνξά θαη ηα νπνία εθηίζεληαη ζε γεληθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαθπκάλζεηο ζηελ αγνξά .Ζ πξνζέγγηζε ηεο
εηαηξείαο ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ παξαθνινπζνχληαη θαζεκεξηλά .
Δπηπιένλ , κεηξά ηνλ εηδηθφ θαη γεληθφ θίλδπλν ηεο ζέζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ , γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 4/459/27.12.2007<<Τπνινγηζκφο θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ
Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηλ θίλδπλν αγνξάο.>>
5.ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ
Ιεηηνπξγηθφο Θίλδπλνο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ αλεπαξθείο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ή παξαβηάζεηο ησλ
δηαδηθαζηψλ απηψλ, αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ζπζηήκαηα ή απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. ην πεδίν ησλ ιεηηνπξγηθψλ
θηλδχλσλ εκπίπηεη θαη ν λνκηθφο θίλδπλνο. Δμαηξείηαη φκσο ν ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο θήκεο.
Ζ εηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλαγλψξηζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ.
Γιαδικαζίερ Γιασείπιζηρ Λειηοςπγικών Κινδύνυν
Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία θαιχπηνπλ ηελ αλαγλψξηζε, εληνπηζκφ, κέηξεζε, αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε,
έιεγρν, κείσζε θαη αλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη ή ελδέρεηαη λα αλαιάβεη λα
αληηκεησπίζεη
Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη:
Δθζέζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
Δθζέζεηο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ
Κεηξψν Θαηαγξαθήο Παξαθνινχζεζεο Θηλδχλσλ
-

γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαηά ηελ ΔΠΔΤ
[πρ εηδηθφηεξα γηα ηελ εηαηξία ζπληζηνχλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν
α)ν ιεγφκελνο λνκηθφο θίλδπλνο θαη ηδίσο ν θίλδπλνο αζηηθήο επζχλεο ηεο εηαηξίαο πξνο θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζε
ηξίηνπο
β) ζε πεξηπηψζεηο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο απάηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο
γ) ε δπζιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ
δ) ε δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή δπζιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο
ε) ε κε εθαξκνγή ή ε ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο εηαηξίαο θαη
ζη) βιάβε ζε ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο
δ) Τπνζέζεηο πνπ ρεηξίζζεθαλ/ρεηξίδνληαη ην Back Office ρξεκάησλ θαη νη Λνκηθέο Τπεξεζίεο, ζηηο νπνίεο
εληνπίζζεθαλ/παξαηεξήζεθαλ γεγνλφηα ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ
Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ππνινγίδνληαη απφ ηελ εηαηξία κε ηε κέζνδν ηνπ Βαζηθνχ
Γείθηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε 6/459/27.12.2007 ηνπ Γ ηεο ΔΘ «θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο
παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ». Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο
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φξνο ησλ αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο φηαλ νη
ρξήζεηο είλαη θεξδνθφξεο]
6.ΚΙΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο
ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο είλαη ν θίλδπλνο κείσζεο ησλ θεξδψλ ή ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
αδπλακία ηεο εηαηξείαο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο
επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακηαθψλ
δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.
Γιαδικαζίερ Γιασείπιζηρ Κινδύνος Ρεςζηόηηηαρ
Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηήξεζεο νξίσλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ), αλαιακβάλεηαη απφ ηελ
ππεξεζία Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ θαη
ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ , επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά , ψζηε λα κεηψλνπλ νπνηεζδήπνηε
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ γηα δεκίεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο δεκίσλ .Ζ εηαηξεία εμεηάδεη δηαξθψο ηα
ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ γηα λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.
Θαη θαηά ηε θξίζε ηεο εμεηάδεη εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη πξνζδηνξίζηκε κείσζε ζηηο
αλακελφκελεο ηακηαθέο ξνέο , απφ έλα ραξηνθπιάθην πειαηψλ . Πξνο ηνχην ηεξείηαη πίλαθαο ζε excel πνπ ελεκεξψλεηαη
ζε θαζεκεξηλή βάζε.
7.ΚΙΝΓΤΝΟ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Ζ εηαηξεία δηαζέηεη επάξθεηα θεθαιαίσλ.
8.ΚΙΝΓΤΝΟ ΚΔΡΓΟΦΟΡΙΑ
Σαθηηθφο έιεγρνο εζφδσλ θαη εμφδσλ.
Έκηαζη και θύζη ηυν ζςζηημάηυν αναθοπάρ και μέηπηζηρ ηυν κινδύνυν
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ θηλδχλσλ , ρξεζηκνπνηνχληαη κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο θαη εξγαιεία ζχκθσλα
κε ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν γηα ηελ κεληαία ππνβνιή πξνο ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο .
Πεδίο Δθαπμογήρ
Οη δεκνζηνπνηνχκελεο ζην παξφλ πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ Δπσλπκία Λ.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ
ΥΡΖΚΑΣΗΣΖΡΗΑΘΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ
Ίδια κεθάλαια
Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα επνπηηθά θεθάιαηα , ηα ίδηα θεθάιαηα ππφθεηληαη ζε επνπηηθέο πξνζαξκνγέο , φπσο αθαίξεζε
αυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ , αθαίξεζε θεξδψλ απφ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία επελδχζεσλ ζε αθίλεηα , θαη
αθαίξεζε ζπκκεηνρήο ζην πλεγγπεηηθφ Θεθάιαην .
Γηάξζξσζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2008
ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΠΟΠΣΙΚΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΜΔ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 31/12/2008
Α

Βαζικά ίδια Κεθάλαια
Θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην
Απνζεκαηηθά θαη Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
Απνηειέζκαηα ( Θέξδε /Εεκίεο ) εηο λένλ
Δλδηάκεζα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ (θέξδε ππφ φξνπο )
ύνολο Α1

6.616.800,00
10.075.878,24
380,32
678.899,79
17.371.958,35

Τβξηδηθνί ηίηινη εθδφζεσο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηεο ΔΠΔΤ πνπ θαηφπηλ
εηδηθήο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο πεξηιακβάλνληαη ζηα
βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ζε ελνπνηεκέλε ή /θαη αηνκηθή βάζε
ύνολο Α2
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Απια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πκκεηνρή ζε πλεγγπεηηθφ Θεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ
ύνολο Α3

1.486,31
370.287,37
371.773,68

ύνολο Βαζικών Ιδίυν Κεθαλαίυν ( Α1+Α2-Α3)
Β

Γ

17.000.184,67

ςμπληπυμαηικά Ίδια Κεθάλαια
Θεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
θαη αληίζηνηρεο αλακελφκελεο δεκίαο γηα ΔΠΔΤ πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ΠΔΓ
ύνολο ςμπληπυμαηικών Ι.Κ.

445,88
445,88

ηοισεία πος αθαιπούνηαι καηά 50% από ηα βαζικά Ίδια
Κεθάλαια και καηά 50% από ηα ζςμπληπυμαηικά Ίδια Κεθάλαια
Υξεσζηηθά ππφινηπα πειαηψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο γηα ηηο
νπνίεο έρεη παξέιζεη δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηνπο θαηά
ην κέξνο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα αμία ηίηισλ ηνπο.
ύνολο αθαιπεηικών ζηοισείυν

Γ

ςμπληπυμαηικά Ίδια κεθάλαια για κάλςτη κινδύνος αγοπάρ
Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ {(Α1+Α2-Α3-(50%*Γ)}+{Β1+Β2(50%*Γ)}+Γ

17.000.184,67

Πεξίιεςε ηεο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ε εηαηξεία ζεσξεί
θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο.
Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη ηελ κέζνδν ηεο πξνζαχμεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.2 α ηεο
απφθαζεο 8/459/27.12.07 <<Δζσηεξηθή Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (ΔΓΑΘΔ) ησλ Δπηρεηξήζεσλ
Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη δηαδηθαζία Δπνπηηθήο Δμέηαζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΓΔΔΑ)
ηεο Δπηηξνπήο
θεθαιαηαγνξάο γηα ηελ θάιπςε θηλδχλσλ πνπ δελ πεξηιάκβαλνληαη ζηελ απφθαζε 2/459/27.12.07 ηνπ Γ. ηεο Δπηηξνπήο
Θεθαιαηαγνξάο.
Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ Πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο
Δ.Θ 5/459/27.12.2007 Πηζησηηθφο Θίλδπλνο Αληηζπκβαιινκέλνπ αλέξρνληαη ηελ 31/12/2008 335.140,22 Δπξψ
Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ Ιεηηνπξγηθνχ
θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δ.Θ
6/459/27.12.2007 Θεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ έλαληη ηνπ Ιεηηνπξγηθνχ
Θηλδχλνπ αλέξρνληαη ηελ 31/12/2008 …314,62…Δπξψ
Γενικέρ Πληποθοπίερ για ηον πιζηυηικό Κίνδςνο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο , ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία .Οη
δεκίεο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο ) θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε
Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο
δεκίαο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ .ην
πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα
Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ θαη ηα ζηαζκηζκέλα αλνίγκαηα κε βάζε ηελ Σππνπνηεκέλε Κέζνδν .
ΘΔΦΑΙΑΗΑΘΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΛΑΛΣΗ ΣΟΤ ΠΗΣΩΣΗΘΟΤ ΘΗΛΓΤΛΟΤ 31/12/2008
ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ
ΑΛΟΗΓΚΑΣΩΛ

ΤΛΣΔΙΔΣΖ
ΣΑΘΚΗΖ

ΑΛΟΗΓΚΑ

ΣΑΘΚΗΚΔΛΟ ΑΛΟΗΓΚΑ
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Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο
απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ
ιηαληθήο
Βξαρππξφζεζκεο
απαηηήζεηο θαηά
ηδξπκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ
Ινηπά αλνίγκαηα
Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Κεηξεηά ζην ηακείν θαη
ζηα εμνκνηνχκελα κε απηά
ζηνηρεία ( 38-00)
Ινηπέο θαηεγνξίεο
αλνηγκάησλ
ΣΑΘΚΗΚΔΛΟ ΑΛΟΗΓΚΑ

1.184.398,30
75

888.298,73
4.278.193,89

20

100

855.638,78
1.043.842,54

0

2.394,71

100

335.140,22

1.043.842,54
478,94
335.140,22
3.123.399,21

Πνζά επηζθαιψλ αλνηγκάησλ θαη αλνηγκάησλ ζε θαζπζηέξεζε, θαηαλεκεκέλσλ θαηά ζεκαληηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο .
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηα αλνίγκαηα ηελ 31-12-2008
Γελ έρνπλ γίλεη πξνζαξκνγέο αμίαο θαη έζνδα απφ αλαθηήζεηο απαηηήζεσλ , πνπ είραλ δηαγξαθεί θαη θαηαρσξήζεθαλ
απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα.
Ζ Δθαπμογή ηηρ Σςποποιημένηρ Μεθόδος
Ζ Δηαηξεία ππνινγίδεη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 3/459/27.12.2007
<<Τπνινγηζκφο Θεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Πηζησηηθνχ Θηλδχλνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε >>
ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απαηηείηαη ε
θαηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ ζε θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ, θαη πξνηείλεηαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο
,πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα αλνίγκαηα, θαζψο θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο
δηαβάζκηζε.
Δμσηεξηθνί Οξγαληζκνί πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Π.Α) θαη νξγαληζκνί εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ (Δ.Ο.Π) πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηάζκηζε ησλ αλνηγκάησλ :mody’s ,Fίtch , Standard & poor’s .
Kαηεγνξίεο αλνηγκάησλ , γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη αμηνινγήζεηο θαζελφο απφ ηνπο .Δ.Ο.Π.Α /Δ.Ο.Π είλαη ηα
αλνίγκαηα έλαληη ησλ ηδξπκάησλ ή ησλ Δπηρεηξήζεσλ.
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ εθδνηψλ ηίηισλ θαη ησλ πηζηνιεπηηθψλ
αμηνινγήζεσλ ζε ζηνηρεία πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ . Γελ ππάξρνπλ αλνίγκαηα ζε
ζηνηρεία εθηφο ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ
Σερληθέο κείσζεο θηλδχλνπ
Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνίεζε ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηάζκηζεο ησλ αλνηγκάησλ
Πηζησηηθφο θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ
Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ην άλνηγκα ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ , φπσο νξίδεηαη
ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 5/459/27.12.2007<< Πηζησηηθφο Θίλδπλνο Αληηζπκβαιινκέλνπ >>.
Ζ Δηαηξεία δελ είρε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ ηελ 31-12-2008
Κίνδςνορ Αγοπάρ
Ζ εηαηξεία ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο
4/459/27.12.2007 Τπνινγηζκφο Θεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ
θίλδπλν αγνξάο.
Οη θεθαιαηαθέο απηηήζεηο αλαθέξνληαη ρσξηζηά Γηα θάζε θίλδπλν πνπ αλαθέξεηαη
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Κεθαλαιακέρ Απαιηήζειρ για ηην κάλςτη ηος Κινδύνος αγοπάρ
1. Έλαληη θηλδχλνπ ζέζεο

328,85

2.Έλαληη θηλδχλνπ απφ κεηαβνιέο ζπλ/θσλ ηζνηηκηψλ
3.Δλαληη θηλδχλνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ

1,20

4. Δλαληη θηλδχλνπ Γηαθαλνληζκνχ παξαδνζεο

2,00

5.Έλαληη θηλδχλνπ Κ.Υ.Α

483,00

ΤΛΟΙΟ ΘΔΦΑΙΑΗΑΘΩΛ ΑΠΑΗΣΖΔΩΛ :

314,62

Λειηοςπγικόρ Κίνδςνορ
Πξνζεγγίζεηο εθηίκεζεο ησλ απαηηήζεσλ ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξεία
Ζ Δηαηξεία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηνπ βαζηθνχ δείθηε Τπνινγίδεη
θεθαιαηαθή απαίηεζε 15% επί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ αθαζαξίζησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο εζφδσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία .
Πολιηικέρ Ανηιζηάθμιζηρ και Μείυζηρ Κινδύνυν
Κεγάιε ζεκαζία δίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία ζηε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ, ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ εθαξκνγή
νξίσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο.
Δζυηεπικόρ Έλεγσορ
Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο γηα ηε Γηαρείξηζε Ιεηηνπξγηθψλ
Θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ.
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