Πιεξνθνξίεο επνπηηθήο θύζεσο ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή
επάξθεηα ηεο Δηαηξίαο Universal Asset Management
ΑΔΠΔΤ, ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιακβάλεη θαζώο θαη ηε
δηαρείξηζή ηνπο, δεκνζηνπνηνύκελεο ζε εθαξκνγή ηεο
απόθαζεο 9/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
απόθαζε
9/572/23.12.2010
θαη
ηελ
απόθαζε
26/606/22.12.2011.

ΚΑΛΛΙΘΔΑ, 29/02/2016
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ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΦΑΗ
9/459/27.12.2007 ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΟΠΩ ΑΤΣΗ ΔΥΔΙ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΜΔ ΣΙ ΑΠΟΦΑΔΙ
9/572/23.12.2010 ΚΑΙ 26/606/22.12.2011
1. ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ
 ί Universal Asset Management Α.Δ.Π.Δ.Τ. «εθεμήο ε Δηαηξία» ί ύ
  ό   ή πνιηηηθώλ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ  ί 
νπνίαο ί ό    έ ή, ά  
ύ  ά ύ   ί  έ,   
ί έ ί ό  ή ά. Δό έ ώ
 ύ ό  ύ θηλδύλνπο  ί εθηίζεηαη  Δηαηξία.
 ό   ά  πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ί:
) ά  ύ  ί ό ί ί  ά 72  .
3601/2007   ί ππνινγίδεηαη  ή ί,
) ά έ ύ ώ   ί (.. ί
ί, ό .),
) ά ώ ύ (.. ό ί .).
 ί ππνινγίδεη  ί   ά  ύ  Κεθάιαηα  
άζξνηζε  ί έ ό ώ ή  ά ό
ί.
 ί έ Σκήκα ί ύ όν   έ 
ή ώ, ώ  ί  έ  ό 
ύ,  ί έ   ό,  ί  
ή ί . ά  έ   ί έ
ά  ό Καλνληζκό  ί, θά ί
ύ ζει.27,  ί επαξθείο.
 ή  ηήξεζε  πνιηηηθήο απηήο ί ό  ή
ί Κηλδύλσλ 
ί  ην Λνγηζηήξην,  επαλαμηνινγείηαη
ηνπιάρηζηνλ κία αθνξά αλά έηνο.
ή  ί είλαη  ί  ή ηζρπξήο θεθαιαηαθήο ά
ώ  ί  ώ ά ύ  ά  έ 
 ή άή    ώ  έ.
Σν Λνγηζηήξην ηεο Δηαηξίαο είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ παξαθνινύζεζε ηεο Κεθαιαηαθήο
Δπάξθεηαο ηεο Δηαηξίαο. Ο πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζπγθξίλεη ηα Ίδηα
Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο κε ην ζηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό έλαληη ησλ θηλδύλσλ αγνξάο,
πηζησηηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ. Ο πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ
31/12/2015 αλέξρεηαη ζε 37.61 %, ζε ζρέζε κε ην ειάρηζην ύςνο ηνπ 8% πνπ απαηηείηαη.
πγθεθξηκέλα κε εκεξνκελία 31/12/2015 ππνινγίζηεθε σο εμήο:
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Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα
ύλνιν ηαζκηζκέλνπ Δλεξγεηηθνύ
πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο

27,303
72,604
37,61%

Οη βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ σο πξνο θάζε επηκέξνπο θηλδύλνπο είλαη νη εμήο :
ό ί
 ί εθηίζεηαη  ό ί,  ί έ ό ζπλεξγαδόκελε
Δηαηξία ί είηε  ή πιήξσο  ά   ί ό ά
ί ό ί  ώ  έ εο ώ.

Κίλδπλνο αγνξάο
Ο Κίλδπλνο Αγνξάο αθνξά ζηηο κεηαβνιέο ηηκώλ θαη απνηίκεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ
κέζσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηηο ηπρόλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπο
ζηελ αμία ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρεη ε Δηαηξία γηα ίδην ινγαξηαζκό. ηνλ Κίλδπλν Αγνξάο
πεξηιακβάλεηαη ν Κίλδπλνο Δηδηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηηο ζέζεηο
ηεο Δηαηξίαο πνπ πξνθύπηνπλ κε ζθνπό ηελ δηαπξαγκάηεπζε ή ηελ αληηζηάζκηζε θηλδύλσλ
ζρεηηδόκελσλ κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ Δηδηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο. Αθόκε, ζηνηρεία πνπ
θέξνπλ θίλδπλν αγνξάο κπνξνύλ λα είλαη νη ζέζεηο πνπ ε Δηαηξία θαηέρεη κε ζθνπό ηε
βξαρππξόζεζκε ζπλαιιαγή γηα ηελ επίηεπμε θέξδνπο.
Η Δηαηξία δελ παξέρεη ππεξεζίεο Δηδηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη δελ δηελεξγεί επελδύζεηο γηα
ίδην ινγαξηαζκό ζε θηλεηέο αμίεο.
ό ί
Ω ό ί, ί ύ   .2 .18  . 3601/2007 
ί έ ώ  ί είηε  ά ί  ί
ώ δηαδηθαζηώλ, ώ πξνζώπσλ  ά ί  ά
ό. ό,   ί ύ ό ί:
)  ό ί  ηδίσο ν ί ή ύ  ί 
ή ώ  ί,
)  ώ ή  εμσηεξηθήο ά  βάξνο  ί,
)  ή  ό ή  ί  ά ή,
)   ή ή  έ ή  ώ δηαδηθαζηώλ 
ύ  ά   ί  Δηαηξίαο 
) ά  ώ ά ί  Δηαηξίαο.
όο  ή ί ύ ί  ό ελόο ή
έ  ώ   ί  θίλδπλν  ύ   
απνθαιπθζνύλ έ ά ιάζε ή ί,  ό ά ύ, 
ύ  θηλδύλσλ.
 ό Καλνληζκόο, ά  ί ιεηηνπξγεί  Δηαηξία, ά
ώ  ί ά ή ώ  ί  ύ
ί   πηνζεηεί ύ έ   ή ώ
 ί ώ ιαζώλ.
Η ί ί έ πνιηηηθέο  ί ύ  ή
ί  ώ  ά, ό:
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 ή ιήςε back up ί  νπνία ά  εμσηεξηθό δίζθν 
έ ί   εμαζθαιίδεη  ώ ή θαηαζηξνθήο ή
ά έ,
 έ ό ώ  ά ί,
  ή ά ύ  πξνζηαηεύεη  ά 
ή ό ά ώ ρξεζηώλ.
  ώ ή ύ ξεύκαηνο,  ί έ ί
ύ ά ή ύ ξεύκαηνο (UPS) ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν
ζην server θαη ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδόηεζεο
Ο ό ή θαη  ύ ή ό 
ί ύ,  ί ώ  έ ειέγρσλ 
ύ, ά  ύ  ό  ύ
ό ί, ί  «ά»  ί   ύ
έ  επέηξεςαλ  ί ά ιάζνο, ώ  ί 
πξνηείλνπλ ή  ύ Καλνληζκνύ.
 έ ή έ  ύ θηλδύλνπ, ί ό 
ί   έ  ύ ί, ύ   ό 
Απόθαζε 6/459/27.12.2007  ύ ί  ή
ά «έ ή Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο ώ
Τπεξεζηώλ έ  ύ θηλδύλνπ».  ά  ύ θηλδύλνπ
 ί είλαη  ό:
   
ή
 2013

2012
0,0
0,0
ά ό Δμόδσλ:
0,0
έ Ό ώ Δηώλ
(ό ή) :
X 15 % =
0,0

12,5
0,0
 :

 2014
0,0

0,0

ό  ά αλάιπζε ώ   ό ί  Δηαηξίαο
έ  0,00 €. ά έ  ά ή ί έ 
0,00 €.
ί ό
 ί ό ί ό ί  ώ 
ί αδπλακίαο έ ώ ξεπζηώλ ί   ά 
ώ  ί ό έ ί έ.  έ  ύ
ό ώ  ί  ώ ξνώλ  
ά ώ ηακεηαθώλ ί   ά  ώ
ζπλαιιαγώλ  ώ.  ί ό ί  ά ί 
ηελ εβδνκαδηαία ό  ώ  ό εκεξώλ – κελώλ θαη ηνπ θαζώο
θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ ώ ξνώλ ό  ί ό   ή ά.
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 ί ό  ί  επηθξαηεί  ά ί  έ  ί 
έ αιιαγέο  ύ  ί  ώ
ό ώ  έ ά ί  ό. Δπηπιένλ
ά ελαιιαθηηθά ζελάξηα   ί ό   ί
ώ ά α ία έεη . ί ά  ί 
ό  έ  ώ  ππνρξεώζεηο  
ή.
ί Κεθαιαίσλ
Σν Λνγηζηήξην ί ά ό  ύ  ί Κεθαιαίσλ ό 
 ώ Ρνώλ  Δηαηξίαο  ό ί,  ί ά 
ί έ ά   εθάζηνηε ύ ή.  ά 
  ύ ζθνπνύο ί  ά  ό
2/459/27.12.2007  ή ά ό ή ηξνπνπνηήζεθε  
2/572/23.12.2010  ή ά  πεξηιακβάλνπλ:
  ά ί ά, ή  ό ά,  ά, 
ό ί   έ  λένλ. ό  ά ί
ά ί  ή ί  ά ί ύ
ώ  ά έ πξνζαξκνγέο, ό  ή  ί 
ό ά Δμαζθάιηζεο ώ Τπεξεζηώλ.
  ά ί ά,  ί ά δαλεηαθά
θεθάιαηα έ ά  απνζεκαηηθά ί.
ί θεξδνθνξίαο
 ί έ  ί  επίπεδν   ή  ώ 
ό  εμόδσλ ώ   θεξδώλ ή  ώ , έ ώ 
ί  επίπεδν  ί ώ  ή  ά.
Δπηπιένλ γίλνληαη ά αλάπηπμεο ηεο Δηαηξίαο θαη αλαδήηεζεο λέσλ πειαηώλ γηα
ηελ παξνρή Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ, ζηα πιαίζην ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη ιάβεη ε
Δηαηξία από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε ζθνπό ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ.
ό ί
 ί  ό έ ί  ό  ππνιεηπόκελνπ
ύ ζύκθσλα   έ ή όά .
ί έ
Ο Κίλδπλνο πγθέληξσζεο αλαθέξεηαη:
 ην ελδερόκελν δεκηώλ από επέλδπζε ηεο Δηαηξίαο ζε αμηόγξαθα / ραξηνθπιάθηα κε
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, κε ελδερόκελα ζσξεπηηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα
 ην ελδερόκελσλ δεκηώλ από ηε ρξήζε εμαζθαιίζεσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, κε
ελδερόκελα ζσξεπηηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα
 ην ελδερόκελν δεκηώλ από ηελ ύπαξμε κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ
έλαληη κεκνλσκέλσλ αληηζπκβαιινκέλσλ ή έλαληη αληηζπκβαιινκέλσλ κε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά
Η Δηαηξία δελ δηελεξγεί επελδύζεηο γηα ίδην ινγαξηαζκό ζε θηλεηέο αμίεο. Δπηπιένλ,
ζύκθσλα κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο, δελ θαηέρεη ρξήκαηα ή ηίηινπο πειαηώλ, ζπλεπώο ν
έιεγρνο δηαζπνξάο ησλ ραξηνθπιαθίσλ, ε παξαθνινύζεζε ησλ νκάδσλ ζπλδεδεκέλσλ
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πειαηώλ, θαζώο θαη ν ρξεκαηηθόο δηαθαλνληζκόο θαη ν δηαθαλνληζκόο ηίηισλ ησλ
ζπλαιιαγώλ ησλ πειαηώλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη από ηηο ζπλεξγαδόκελεο ΑΔΠΔΤ – Σξάπεδεο.
ό ί
Η πιεηνλόηεηα  ώ ζπλαιιαγώλ  ί γίλεηαη  ώ.
ά ό ή ό ώ ζε μέλν λόκηζκα.



ό & ό ί
  ό ί ά: ) ό  έ  ό  θαλνληζηηθό ί
 έ  αγνξέο,  έ  απηέο  έ ή  όή ,
) ό ί έ ά ό ώ ά . Απηό
ί  ζπκβεί από ό έ ή εθηίκεζε ά  ό
ί,  ύ ί ό ώ, ό  ώ λνκνζεηηθώλ
ά. Έ ί  ύ ά ή ά ί αλίζρπξεο, 
ί έ ώ  ό, ) ό ί,
ά ή ά ώ  ά.
 ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηνπ ηκήκαηνο ή ό θαη Γηαρείξηζεο
Κηλδύλσλ    ζπκκόξθσζε  ί   ύ ό ί
 ηηο απνθάζεηο 
ή αξρήο (ή Κεθαιαηαγνξάο) ώ  
ί  Δηαηξίαο κε λνκηθνύο ζπκβνύινπο πνπ εηδηθεύνληαη 
ά ζέκαηα ζέηνπλ ην πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο Δηαηξίαο από ηνπο
παξαπάλσ θηλδύλνπο
ί ύ
ά ή κνξθή ύ θηλδύλνπ  ύ ό  ή
εθπιήξσζεο ώ  έ  ζπκκεηέρνπλ  ή
ώ  ύ ώ ί ώ έ, ..
ό  έ   ζπλαιιαζζόκελσλ ώ  ί  ηίηινπο  έ
ή  ί  ώ ή ί ά ό  ά  ό
ί.  ί ό ί  ύ ί  ώ 
έ ά έ  ί ύ θαη εθθαζαξίδνληαη  έ.
εκεηώλεηαη όηη ε Δηαηξία, ζύκθσλα κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο, δελ θαηέρεη ρξήκαηα ή
ηίηινπο πειαηώλ, ζπλεπώο ν ρξεκαηηθόο δηαθαλνληζκόο θαη ν δηαθαλνληζκόο ηίηισλ ησλ
ζπλαιιαγώλ ησλ πειαηώλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη από ηηο ζπλεξγαδόκελεο ΑΔΠΔΤ – Σξάπεδεο.
ό ί
 ί ό ύ ηδξύκαηνο ή  Α  ώ
ό ώ  ύ  έ  ί 
ά ώ ά ή Α  ώ   ά
  έ  ώ, ό έ ύ ό.
ί έ ί ώ ά (domino effect), ί 
πιαίζην ί  ά ώ  ά ώ ί
ηίηισλ,  ά ώ ά  Α.  ί
ή ί  ό ά  έ, έ,
 ό ί,  ί ό  ί  αληηκεησπηζηεί ό ά
ί ά,  ύ  ρεηξηζκνύο.
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ί ή
Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ
Σκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ύ  ό ά
ώ  ζπλεξγαηώλ, ύ  έ  ή  ύ
ί  Δηαηξίαο ώ  ύ έ αλαθνξέο  όά
.

2. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Οη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο δεκνζηνπνηνύληαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο
1 ηεο 9/459/27.12.2010 θαη ηεο ηξνπνπνίεζήο ηεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο
9/572/23.12.2010 θαη ηελ απόθαζε 26/606/22.12.2011 θαη αθνξνύλ ηελ Αλώλπκε Δηαηξία
Universal Asset Management ΑΔΠΔΤ ε νπνία ζπζηάζεθε ζηελ Καιιηζέα. Η Δηαηξία δελ έρεη
ζπγαηξηθέο Δηαηξίεο νύηε ζπλδεδεκέλεο Δηαηξίεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ελνπνηεί θακία άιιε
εηαηξία θαηά ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

3. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Σα θεθάιαηα ηεο ΑΔΠΔΤ γηα επνπηηθνύο ζθνπνύο κε βάζε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο 9/459/27.12.2007 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 Κεθάιαηα αθαηξνύληαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ
Δλεξγεηηθνύ θαη άιιεο επνπηηθέο πξνζαξκνγέο όπσο ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζην
πλεγγπεηηθό Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ.
Ο παξαθάησ Πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ Ιδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΑΔΠΔΤ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2015:

Α01: ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΟΠΣΙΚΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
1
1.1
1.1.1
1.1.1*
1.1.1****
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.01
1.1.2.1.02
1.1.2.2
1.1.2.2*

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ Γ.Κ.Δ.
ΒΑΗΚΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Κεθάιαηα (επνπηηθά αλαγλσξηδόκελα)
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
(-) Ίδηεο κεηνρέο
Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην
ηνηρεία εμνκνηνύκελα κε κεηνρηθό θεθάιαην
Απνζεκαηηθά (επνπηηθά αλαγλσξηδόκελα)
Απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθά θαη Απνηειέζκαηα εηο λένλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο)
(-) Μέξνο ησλ Απνζεκαηηθώλ πνπ κεηαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο
αλαπξνζαξκνγήο
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
εθ ησλ νπνίσλ: Τβξηδηθνί ηίηινη εληόο ηνπ ηζρύνληνο νξίνπ
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27,30
27,30
129,00
0,00

100,00
0,00
0,00
29,00
(61,70)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.1.2.2***02
1.1.2.2***03
1.1.2.2***04
1.1.2.2***05
1.1.2.2.01
1.1.2.2.02
1.1.2.2.03
1.1.2.3
1.1.2.3.01
1.1.2.3.02
1.1.2.4α

εθ ησλ νπνίσλ: Έκκεζεο εθδόζεηο πβξηδηθώλ ηίηισλ κε
θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο, ρσξίο θίλεηξν γηα εμαγνξά
εθ ησλ νπνίσλ: Έκκεζεο εθδόζεηο πβξηδηθώλ ηίηισλ θαζνξηζκέλεο
δηάξθεηαο ή κε θίλεηξν γηα εμαγνξά
εθ ησλ νπνίσλ: Έκκεζεο εθδόζεηο πβξηδηθώλ ηίηισλ (grandfathered)
ρσξίο θίλεηξν γηα εμαγνξά
εθ ησλ νπνίσλ: Έκκεζεο εθδόζεηο πβξηδηθώλ ηίηισλ (grandfathered)
κε θίλεηξν γηα εμαγνξά
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνξώλ
αλαπξνζαξκνγήο)
(-) Μέξνο ησλ Γηθαησκάησλ Μεηνςεθίαο πνπ κεηαθέξεηαη ζηηο
δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
(-) Πξνζαξκνγή ζηα Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
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)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(61,70)

1.1.2.4α.01

Απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) πεξηόδνπ πνπ δελ έρεη ειεγρζεί από
ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο ΑΔΠΔΤ κείνλ ηελ πξόβιεςε
ελδηάκεζνπ κεξίζκαηνο

1.1.2.4α.02

(-) Μέξνο ηνπ αλέιεγθηνπ απνηειέζκαηνο πεξηόδνπ πνπ κεηαθέξεηαη
ζηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο

0,00

1.1.2.4β

Διεγκέλεο ελδηάκεζεο δεκίεο (δειαδή ε ελδηάκεζε,από ηελ αξρή ηεο
ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πεξίνδνο είλαη δεκηνγόλα
θαη έρεη ειεγρζεί ή επηζθνπεζεί)

0,00

1.1.2.4β.01

(-) Εεκίεο (ζσξεπηηθέο) πεξηόδνπ πνπ έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο
εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηνπ ΠΗ κείνλ ηελ πξόβιεςε ελδηάκεζνπ
κεξίζκαηνο

0,00

1.1.2.4β.02
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.6.01
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

Μέξνο ησλ ειεγκέλσλ ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ πνπ κεηαθέξεηαη
ζηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
(-) Καζαξά θέξδε από ηελ θεθαιαηνπνίεζε κειινληηθώλ εζόδσλ ζε
ηηηινπνηήζεηο απαηηήζεσλ
Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο πνπ αλαγλσξίδνληαη επνπηηθά σο
Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε
κεηνρηθώλ ηίηισλ
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
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(61,70)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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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)

0,00

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)

0,00

1.1.2.6.09
1.1.2.6.10
1.1.2.6.11
1.1.2.6.12
1.1.2.6.13
1.1.2.6.14
1.1.2.6.15
1.1.2.6.16
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1α.
1.1.4.1α.01
1.1.4.1α.02
1.1.4.1α.03
1.1.4.1α.04
1.1.4.1α.05
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.1α
1.1.5.1β
1.1.5.1γ
1.1.5.2
1.1.5.2α.01
1.1.5.2α.02
1.1.5.2α.03
1.1.5.2α.04

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο από αληηζηάζκηζε κε ηε
κέζνδν ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ
Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο
από αληηζηάζκηζε κε ηε κέζνδν ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα
Δπνπηηθή πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο
ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ελζώκαησλ πάγησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
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 Τπνρξεώζεηο
Τβξηδηθνί ηίηινη νη νπνίνη κεηαηξέπνληαη ππνρξεσηηθά ζε θνηλέο
κεηνρέο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
Τβξηδηθνί ηίηινη κε θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο, ρσξίο θίλεηξν γηα
εμαγνξά
Τβξηδηθνί ηίηινη θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ή κε θίλεηξν γηα εμαγνξά
Τβξηδηθνί ηίηινη (grandfathered) ρσξίο θίλεηξν γηα εμαγνξά
Τβξηδηθνί ηίηινη (grandfathered) κε θίλεηξν γηα εμαγνξά
Πξνζαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ
Λνηπά
(-) Λνηπά αθαηξεηηθά ζηνηρεία ησλ Βαζηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
(-) Τπεξαμία
(-) Άπια πάγηα ζηνηρεία
(-) Θεηηθή δηαθνξά απνηίκεζεο ζηελ εύινγε αμία ησλ αύισλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
(-) Αμία ζπκκεηνρήο ζην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο
Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ
(-) Πνζά πβξηθηθώλ ηίηισλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ πνπ
ππεξβαίλνπλ ην όξην αλαγλώξηζεο

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(40,00)
0,00

(40,00)
0,00

(-) 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 ππεξβαίλνπλ ην όξην αλαγλώξηζεο
(-) Πνζά πβξηδηθώλ ηίηισλ θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ή κε θίλεηξν γηα
εμαγνξά πνπ ππεξβαίλνπλ ην όξην αλαγλώξηζεο
(-) Πνζά πβξηδηθώλ ηίηισλ (grandfathered) πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα
αλαγλώξηζεο

ΣΚΙΠΗ 41 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 17675, ΤΗΛ.: 210 95 16 510, FAX: 210 95 16 511, www.uniam.gr
Εποπηεύοσζα Αρτή: Επιηροπή Κεθαλαιαγοράς – Αριθμός Αδείας: 8/711/14.5.2015

9

1.1.5.4
1.1.5.4.1
1.1.5.4.2
1.2
1.2.1
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
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.3
1.3.T1*
1.3.T2*
1.3.1
1.3.2

(-) Λνηπέο πξνζαξκνγέο αθαηξεηηθνύ ραξαθηήξα
(-) Απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ ζηελ εύινγε αμία θαηά ηελ
πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ
(-) Λνηπά
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
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
Πξνβιέςεηο κε ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε γηα ζέζεηο πνπ
ελέρνπλ πηζησηηθό θίλδπλν
Λνηπά
Σίηινη θαη δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο αόξηζηεο δηάξθεηαο
Πιεόλαζκα πξνβιέςεσλ κε ηελ Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ
Γηαβαζκίζεσλ
Άιια ζηνηρεία Κύξησλ πκπιεξσκαηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Πξόζζεηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα
Γεζκεύζεηο κειώλ ζπλεηαηξηζηηθώλ ηξαπεδώλ
Σίηινη θαη Πξνλνκηνύρεο κεηνρέο ζσξεπηηθνύ κεξίζκαηνο
Γάλεην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο νξηζκέλεο δηάξθεηαο
Άιια ζηνηρεία Πξόζζεησλ πκπιεξσκαηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
(-) Πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αλαγλώξηζεο ζηα Πξόζζεηα
πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα
(-) Αθαηξεηηθά ζηνηρεία ησλ πκπιεξσκαηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
(-) Πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αλαγλώξηζεο ζηα
πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα
(-) Λνηπά αθαηξεηηθά ζηνηρεία
(-) ηνηρεία πνπ αθαηξνύληαη από ηα Βαζηθά θαη ηα πκπιεξσκαηηθά
Ίδηα Κεθάιαηα

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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

0,00

(-) Λνηπώλ πιελ κεηνρώλ ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ άιισλ
ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία ε ΑΔΠΔΤ
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό άλσ ηνπ 10%
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1.3.3

(-) 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

1.3.4

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

0,00

1.3.5
1.3.6

1.3. ΜΥΑ

1.3.7
1.3.8
1.3.9

1.3.10
1.3.11
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6. ΜΥΑ
1.6.6
1.6.7
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.8.1
1.8.1.1

(-) Λνηπά πιελ κεηνρώλ ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ αζθαιηζηηθώλ θαη
αληαζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ ζηα
νπνία ε ΑΔΠΔΤ έρεη ζπκκεηνρή (άλσ ηνπ 20%)
(-) Πνζά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε "δηπιή κόριεπζε" (Double gearing)
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
(-) Θέζεηο ζε ηηηινπνηήζεηο απαηηήζεσλ πνπ δελ πεξ/ληαη ζην
ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθό
(-) Αλεπάξθεηα πξνβιέςεσλ ζύκθσλα κε ηελ Πξνζέγγηζε
Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ (ΠΔΓ)
(-) 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
ΤΝΟΛΟ ΒΑΗΚΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ
Γ.Κ.Δ.
ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ Γ.Κ.Δ.
ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ
ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ
Πνζά ησλ πκπιεξσκαηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα
όξηα αλαγλώξηζεο θαη κεηαθέξνληαη ζηα πκπιεξσκαηηθά Ίδηα
Κεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο
Καζαξά θέξδε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ
Βξαρππξόζεζκα δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο
(-) 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
(-) Ίδηα Κεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο πνπ δελ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί
(-) ΑΦΑΗΡΔΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
(-)Άιια αθαηξεηηθά ζηνηρεία
(-)πκκεηνρέο ζε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο
Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία:
Πιεόλαζκα (+) / Αλεπάξθεηα (-) πξνβιέςεσλ κε ΠΔΓ
Πξνβιέςεηο ζύκθσλα κε ΠΔΓ
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0,00
0,00

27,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
27,30
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
27,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.8.1.1*
1.8.1.1**
1.8.1.1***
1.8.1.2
1.8.2
1.8.3

εθ ησλ νπνίσλ: πιινγηθέο πξνβιέςεηο

0,00

εθ ησλ νπνίσλ: Δμαηνκηθεπκέλεο πξνβιέςεηο
εθ ησλ νπνίσλ: Λνηπέο πξνβιέςεηο
(-) Δθηίκεζε Αλακελόκελεο Εεκίαο ζύκθσλα κε ΠΔΓ
πλνιηθό πνζό θεθαιαίσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο
Διάρηζην αξρηθό απαηηνύκελν θεθάιαην

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4. Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο
Παξαθάησ εθηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ύςνο ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ηεο
Δηαηξίαο.
Η Δηαηξία ρξεζηκνπνηεί ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θεθαιαίνπ γηα
ζθνπνύο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηε Μέζνδν ηνπ Βαζηθνύ Γείθηε γηα ζθνπνύο Λεηηνπξγηθνύ
Κηλδύλνπ.
Σν θεθάιαην πνπ θξίζεθε αλαγθαίν από ηελ Δηαηξία κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2015 είρε σο εμήο :
Ο Κίλδπλνο Αγνξάο γηα ηελ Δηαηξία αλήιζε ζην πνζό ησλ 0,00 €. Ωο εθ ηνύηνπ θαη κε βάζε
ηελ 4/459/27.12.2007 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο έλαληη ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο, αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 0,00 €.
Με ζηνηρεία 31εο Γεθεκβξίνπ 2015 ε Δηαηξία παξνπζίαζε Πηζησηηθό Κίλδπλν ύςνπο 0,00 €.
Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ζύκθσλα κε ηελ
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 5/459/27.12.2007 αλεξρόληνπζαλ ζε 0,00 €.
Με ζηνηρεία 31εο Γεθεκβξίνπ 2015 ε Δηαηξία παξνπζίαζε Λεηηνπξγηθό Κίλδπλν ύςνπο 0,00
€. Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ, ζύκθσλα κε ηελ
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 6/459/27.12.2007 αλεξρόληνπζαλ ζε 0,00 €.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ην ζύλνιν ηνπ απαηηνύκελνπ θεθαιαίνπ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ
ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο αλήιζε ζε 0,00 € όπσο ζπλνςίδεηαη θαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :

Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο
Κίλδπλνο
Αγνξάο
Πηζησηηθόο
Λεηηνπξγηθόο
ύλνιν Απαηηνύκελνπ
Κεθαιαίνπ

Κεθάιαην

Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

5. Γηαρείξηζε Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ
5.1. Γεληθέο Τπνρξεώζεηο δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν
5.1.1. Οξηζκόο Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ
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 ί εθηίζεηαη  ό ί,  ί έ ό 
αληηζπκβαιιόκελν έ ί είηε  ή πιήξσο  ά   ί
ό ά ί ό ί  ώ  έ
 ώ.  ί ό ί ί ό  ί 
δηαζεζίκσλ ηεο  ύ  ά. ί ή  ί
ό ππνβαζκίδνληαη  έ ί  ώ ά 
ί  Δηαηξία ί ηα δηαζέζηκα ηεο ζε έ ό.
5.1.2. Πξνζεγγίζεηο θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
πξνζαξκνγώλ ηεο αμίαο ησλ αλνηγκάησλ θαη πξνβιέςεσλ
1.  ί θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαζέζηκσλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ζηα
ρακειόηεξα δπλαηά επίπεδα ηνλ θίλδπλν ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ πξνβαίλεη ζηελ επηινγή
ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ κε βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα.
2.   ό ί  ύ θηλδύλνπ ά ή
παξαθνινύζεζε ησλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο έηζη ώζηε ν ί αλαγθαίν λα
ύ ί ά   αλάιεςε ή, ά 
 ί  ύ   ί   ό ή
 ά.
Σν Λνγηζηήξην, έ, ί  ό έ ί 
ή  έ   ύ.  ή ί 
έ  ί  ό ί,  ί  ώ
ά  ή ά έ ά  ό.

5.1.3. πλνιηθό πνζό ησλ αλνηγκάησλ, κεηά από ινγηζηηθνύο πκςεθηζκνύο
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 θιάζεηο αλνηγκάησλ θαη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά ηεο Δηαηξίαο κε
βάζε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν ζηηο 31.12.2015 :
Κιάζεηο αλνηγκάησλ θαη ζηαζκηζκέλα πνζά βάζεη Σππνπνηεκέλεο
Μεζόδνπ
Καηεγνξία Αλνίγκαηνο
Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ ή θεληξηθώλ
ηξαπεδώλ

Άλνηγκα

ηαζκηζκέλν Άλνηγκα

Διάρηζηε Κεθ. Απ.

0,00

0

0

3,189

1,595

0,00

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
Δπηρεηξήζεσλ

7,89

7,89

1,00

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
Πειαηώλ Ληαληθήο

0,00

0,00

0,00

23,12

23,12

2,00

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
ησλ ηδξπκάησλ (ιεθηόηεηα κηθξόηεξε ησλ 3
κελώλ)

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

-

Λνηπέο Καηεγνξίεο Αλνηγκάησλ

0,00

ύλνια

34,199

-

-

0,00

0,00

32,605

3,00

5.1.4. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ
Σα θξηηήξηα ηεο παξαθάησ γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο
εηαηξίαο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη δελ πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηηο ζρεηηθέο
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Με εκεξνκελία 31.12.2015 ε
θαηαλνκή είρε σο εμήο :
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ
Καηεγνξία Αλνίγκαηνο
Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ ή ηξαπεδώλ

πλνιηθό Πνζό €

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά θεληξηθώλ
θπβεξλήζεσλ ή ηξαπεδώλ
Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ
(ιεθηόηεηα κηθξόηεξε ησλ 3
κελώλ)
Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά Δπηρεηξήζεσλ
Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά ησλ Πειαηώλ Ληαληθήο
Δλζώκαηα Πάγηα ηνηρεία
Υαξηνθπιάθηα Μεηνρώλ θαη
ζπκκεηνρώλ, ηα νπνία δελ
αθαηξνύληαη από ηα ίδηα
θεθάιαηα
Λνηπέο Καηεγνξίεο Αλνηγκάησλ

ύλνια

Διιάδα

0,00

0,00

3,189

3,189

7,89

7,89

0,00

0,00

23,12

23,12

-

-

34,199

34,199

Δπξώπε

Δθηόο Δπξώπεο

5.1.5. Αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ αλά θιάδν
Οη θαησηέξσ θιάδνη έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο εηαηξίαο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε
όηη δελ πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Με εκεξνκελία 31.12.2015 ε αλάιπζε είρε σο εμήο:
Αλάιπζε θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ αλά Κιάδν
Καηεγνξία Αλνίγκαηνο
Απαηηήζεηο, ή ερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ ή ηξαπεδώλ
Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
ηδξπκάησλ
Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
Δπηρεηξήζεσλ
Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά ησλ
Πειαηώλ Ληαληθήο
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ

ύλνια

πλνιηθό Πνζό
Αλνίγκαηνο

Ιδξύκαηα

0,00

0,00

3,189

3,189

7,89

7,89

23,12
34,199

Ιδηώηεο

23,12
34,199

0,00
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5.1.6 θαη 5.1.7 Αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ, κε βάζε ηελ
ελαπνκέλνπζα ιεθηόηεηά ηνπο.
πλνπηηθή ινγηζηηθή θαηάζηαζε ηεο 31/12/2015 ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ
Έσο 1 κήλα

1-3
κήλεο

3-12 κήλεο

1-5 έηε

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με
Κπθινθνξνύλ
Δλεξγεηηθό
Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο
Λνηπέο
Μαθξνπξόζεζκεο
Απαηηήζεηο

21,90

42,00

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο
ελεξγεηηθνύ
Κπθινθνξνύληα
Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο
Απαηηήζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ζε
εύινγε
αμία
κέζσ
απνηειεζκάησλ
Λνηπέο Απαηηήζεηο
Λνηπά
θπθινθνξνύληα
ζηνηρεία λεξγεηηθνύ Σακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύλνιν
θπθινθνξνύληνο
ελεξγεηηθνύ

Πάλσ από 5
έηε

42,00

ύλνιν

21,90

42,00

21,90

63,90

7.88

7.88

11,88

11,88

3,29

3,29

23,05

23,05

5.1.8 Σα πνζά ησλ επηζθαιώλ αλνηγκάησλ θαη ησλ αλνηγκάησλ ζε θαζπζηέξεζε
θαηαλεκεκέλσλ θαηά ζεκαληηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο είλαη ηα εμήο:
Καηεγνξία Αλνίγκαηνο
Απαηηήζεηο θαηά επηρεηξήζεσλ
Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ ιηαληθήο

ε θαζπζηέξεζε
ΔΛΛΑΓΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ

Δπηζθαιή
ΔΛΛΑΓΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ

-

-

Πξνβιέςεηο

-

ύλνια

5.1.9 Γελ έρνπλ γίλεη πξνζαξκνγέο αμίαο θαη έζνδα από αλαθηήζεηο απαηηήζεσλ πνπ είραλ
δηαγξαθεί θαη θαηαρσξεζεί απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα.

5.2 Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο
Καζνξηζκέλνη Δμσηεξηθνί Οξγαληζκνί Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζηελ
εθαξκνγή ηεο Σππνπνηεκέλεο Μεζόδνπ
Η Δηαηξία 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.
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ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν πνπ 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 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.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ ζηάζκηζεο γηα αλνίγκαηα έλαληη Ιδξπκάησλ,
ρξεζηκνπνηείηαη ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηεο έθδνζεο θαη ελ απνπζία απηήο ηνπ εθδόηε.
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 αληηζηνίρηζε ζε
βαζκίδα πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 250/4/25.9.2007 ηεο
Δπηηξνπήο Σξαπεδηθώλ θαη Πηζησηηθώλ Θεκάησλ.

5.3 Μέζνδνο Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ
Η Δηαηξία 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 έρεη ιάβεη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο ή άιιεο αξκόδηαο αξρήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ή ηελ κεηάβαζε ζε
απηήλ.
Η ελ ιόγσ κέζνδνο ζα εθαξκνζηεί θαηόπηλ ηεο αλαγθαίαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη
επηζθόπεζήο ηνπο ζε ζπλελλόεζε θαη κεηά από έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

6. Σερληθέο Μείσζεο Κηλδύλνπ
Η πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο είλαη όπσο ην ύςνο ησλ απαηηήζεσλ από ηηο ζπλεξγαδόκελεο
εηαηξίεο λα κελ μεπεξλά ηελ ηθαλόηεηα εμόθιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ην πξνζσπηθό,
ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξίαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε Δηαηξία δελ
παξέρεη πηζηώζεηο ζε πειάηεο έηζη ώζηε λα ρξεηάδεηαη λα εθαξκόδνληαη πνιηηηθέο γηα ηελ
αληηζηάζκηζε θαη κείσζε ησλ πηζησηηθώλ θηλδύλσλ κέζσ ηεο ιήςεο εμαζθαιίζεσλ.

7. Πηζησηηθόο Κίλδπλνο Αληηζπκβαιιόκελνπ
Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ αληηζπκβαιιόκελνπ ε Δηαηξία ηεξεί ηα
δηαζέζηκα ηεο ζε ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο όςεσο έηζη ώζηε λα δηαηεξεί ζηα ρακειόηεξα
δπλαηά επίπεδα ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιιόκελνπ πξνβαίλνληαο ζε πξνζεθηηθή επηινγή ησλ
ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ κε βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα.
Δηδηθόηεξα ε Δηαηξία 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 αλαιπηηθώλ νξίσλ γίλεηαη κε βάζε ην βαζκό θεξεγγπόηεηαο ηνπ
αληηζπκβαιιόκελνπ από δηεζλείο νίθνπο αμηνιόγεζεο. Οη κεηαβνιέο ζηηο πηζηνιεπηηθέο
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δηαβαζκίζεηο ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ παξαθνινπζνύληαη θαη νπνηεζδήπνηε δηαθνξνπνηήζεηο
ζηα όξηα θνηλνπνηνύληαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Δηαηξίαο. Ο θαζνξηζκόο
ησλ νξίσλ ζηα δηαζέζηκα γίλεηαη κε γλώκνλα ηελ νξζνινγηζηηθή δηαζπνξά ησλ θεθαιαίσλ
ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ απνθπγή ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζε ζπλδεδεκέλα αληηζπκβαιιόκελα κέξε.

8. Πνιηηηθή απνδνρώλ
Η πνιηηηθή απνδνρώλ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ
εθαξκόδεη ε Δηαηξία κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο
ησλ θηλδύλσλ. Πεξηιακβάλεη ηα αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηα πξόζσπα πνπ
αλαιακβάλνπλ θηλδύλνπο, αζθνύλ θαζήθνληα ειέγρνπ, θάζε εξγαδόκελν νη ζπλνιηθέο
απνδνρέο ηνπ νπνίνπ ηνλ εληάζζνπλ ζην ίδην επίπεδν ακνηβώλ κε ηα αλσηέξσ πξόζσπα, θαη
γεληθόηεξα ηα πξόζσπα ησλ νπνίσλ νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ νπζηώδε
αληίθηππν ζην πξνθίι θηλδύλνπ ην νπνίν αλαιακβάλεη ή πξόθεηηαη λα αλαιάβεη ε Δηαηξία.
Η Δηαηξία αμηνινγεί θαη θαζνξίδεη κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ηεο ζπκβνπιίνπ ζε εηήζηα
βάζε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ησλ νπνίσλ ε θύζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο έρεη
νπζηώδε αληίθηππν ζην πξνθίι ηνπ θηλδύλνπ ηεο. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ
πξνζσπηθνύ σο πξνο ην βαζκό επίδξαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζην πξνθίι θηλδύλνπ ηεο,
ε Δηαηξία ιακβάλεη ππόςε ηεο ην είδνο θαη ηε θύζε ηεο επελδπηηθήο ππεξεζίαο, ην βαζκό
ζπκκεηνρήο ηνπ ππό αμηνιόγεζε πξνζσπηθνύ ζηελ παξνρή ηεο επελδπηηθή ππεξεζίαο θαη
ηηο ελ γέλεη δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνύληαη ζε θάζε ζηάδην γηα ηελ παξνρή επελδπηηθώλ
ππεξεζηώλ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ άζθεζε ηεο επνπηηθήο ηνπ αξκνδηόηεηαο
πηνζεηεί θαη πεξηνδηθά αλαζεσξεί ηηο γεληθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο απνδνρώλ θαη είλαη
ππεύζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην επαλαμηνινγεί ηελ παξνύζα πνιηηηθή ζε εηήζηα βάζε θαη
πξνβαίλεη ζε αλαζεώξεζε απηή όπνπ απαηηείηαη.
Η πνιηηηθή απνδνρώλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη
πξόζσπα:
 Γηεπζύλσλ ζύκβνπινο
 Μέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
 Δζσηεξηθόο ειεγθηήο
Ωο απνδνρέο λννύληαη νη νπνηαζδήπνηε κνξθήο ακνηβέο θαη παξνρέο ιακβάλνπλ ηα
παξαπάλσ πξόζσπα, ζε αληάιιαγκα ησλ παξεξρνκέλσλ από απηά επαγγεικαηηθώλ
ππεξεζηώλ κέζσ εμαξηεκέλεο ή κε ζρέζεο εξγαζίαο, όπσο κηζζνί, κεηαβιεηέο απνδνρέο ή
παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηηο επηδόζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ ή από ζπκβαηηθνύο όξνπο,
εγγπεκέλεο κεηαβιεηέο απνδνρέο θαη πιεξσκέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξόσξε θαηαγγειία
ζύκβαζεο. Οη απνδνρέο απηέο απνηεινύληαη από ζηνηρεία άκεζα εθπεθξαζκέλα ζε
λνκηζκαηηθή αμία – κεηξεηά. Οη απνδνρέο δηαθξίλνληαη ζε ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο.
ηαζεξέο είλαη νη απνδνρέο νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κε ηηο επηδόζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ, ελώ
κεηαβιεηέο ζεσξνύληαη νη πξόζζεηεο πιεξσκέο ή παξνρέο, νη νπνίεο εμαξηώληαη από ηηο
επηδόζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ή από ζπκβαηηθνύο όξνπο. Σπρόλ επηθνπξηθέο πιεξσκέο ή
παξνρέο, νη νπνίεο απνδίδνληαη ρσξίο δηαθξίζεηο ζην πξνζσπηθό, απνηεινύλ κέξνο ηεο
γεληθήο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξίαο θαη δελ παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηελ αλάιεςε θηλδύλσλ, νπόηε
δελ εληάζζνληαη ζηνλ νξηζκό ησλ κεηαβιεηώλ απνδνρώλ ηεο παξνύζαο πνιηηηθήο.
Καηά ηε δηακόξθσζε ησλ απνδνρώλ ησλ θαιππηόκελσλ πξνζώπσλ από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο δηαζθαιίδεηαη όηη:
 Οη ζπλνιηθέο απνδνρέο δηαθξίλνληαη ζε ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο.
 Οη απνδνρέο ησλ θαιππηόκελσλ πξνζώπσλ πξνάγνπλ ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ ώζηε λα κελ ελζαξξύλεηαη ε αλάιεςε ππεξβνιηθώλ
θηλδύλσλ εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο.
 Οη απνδνρέο ησλ θαιππηόκελσλ πξνζώπσλ ζπκκνξθώλνληαη
πξνο ηελ
επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηόρνπο, ηηο αμίεο θαη ηα καθξνπξόζεζκα
ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο
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Οη απνδνρέο ησλ θαιππηόκελσλ πξνζώπσλ απνζαξξύλνπλ ηε ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ.
 Η Δηαηξία θαηά ηε ζύλαςε θάζε ζύκβαζεο κε θαιππηόκελν πξόζσπν δηακνξθώλεη
ηε δένπζα αλαινγία κεηαμύ ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ απνδνρώλ. Οη ζηαζεξέο
απνδνρέο αληηπξνζσπεύνπλ έλα αξθεηά πςειό κέξνο ησλ ζπλνιηθώλ απνδνρώλ,
ώζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο παξνύζαο πνιηηηθήο γηα ηηο κεηαβιεηέο
απνδνρέο.
Γηα ηε δηακόξθσζε ησλ κεηαβιεηώλ απνδνρώλ ησλ θαιππηόκελσλ πξνζώπσλ ιακβάλνληαη
ππόςε νη εηήζηνη ζηόρνη πνπ ζέηεη ε Δηαηξία αλά θαιππηόκελν πξόζσπν, ε ππεξεζηαθή
κνλάδα ζηελ νπνία αλήθεη θαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο.
Καηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηνκηθώλ επηδόζεσλ ιακβάλνληαη ππόςε ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη
πνηνηηθά θξηηήξηα όπσο:
 Σα θέξδε ηεο Δηαηξίαο
 Σν ζύλνιν ησλ πξνκεζεηώλ πνπ παξάγεη ην θαιππηόκελν πξόζσπν ή ππεξεζηαθή
κνλάδα ή ε Δηαηξία
 Η επίηεπμε ζηόρσλ
Η αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε, όπνπ ζπκπιεξώλεηαη έλαο
επηρεηξεκαηηθόο θύθινο ηεο Δηαηξίαο. Αλεμάξηεηα από ηε ζπρλόηεηα θαηαβνιήο ησλ
κεηαβιεηώλ ακνηβώλ, εθόζνλ γηα κία πεξίνδν ακνηβώλ δελ επηηπγράλνληαη νη απαηηνύκελνη
ζηόρνη, νη κεηαβιεηέο ακνηβέο θαηαβάιινληαη ζηελ επόκελε πεξίνδν κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
νη ζηόρνη επηηεπρζνύλ ζσξεπηηθά, εθηόο αλ άιισο απνθαζίζεη ην Γ ηεο Δηαηξίαο.
Η αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αηνκηθώλ θαη ησλ νκαδνπνηεκέλσλ
ζπληζησζώλ ησλ κεηαβιεηώλ απνδνρώλ, πξνζαξκόδεηαη θαη’ έηνο πξνο θάζε είδνπο
ηξερόλησλ θαη κειινληηθώλ θηλδύλσλ θαη ιακβάλεη ππόςε ην θόζηνο θεθαιαίνπ θαη ηελ
απαηηνύκελε ξεπζηόηεηα ζύκθσλα κε ην εηήζην πξνϋπνινγηζκό ηεο Δηαηξίαο .Δπίζεο, ε
θαηαλνκή ησλ ζπληζησζώλ γηα ηηο κεηαβιεηέο απνδνρέο εληόο ηεο Δηαηξίαο ιακβάλεη ππόςε
ην πιήξεο θάζκα ησλ ηξερόλησλ θαη κειινληηθώλ θηλδύλσλ.
ηηο πεξηπηώζεηο ακνηβώλ πνπ ππνινγίδνληαη επί ηε βάζεη πξνκεζεηώλ, νη κεηαβιεηέο
απνδνρέο ππνινγίδνληαη αθνύ αθαηξεζεί ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο. ην θόζηνο
απηό πεξηιακβάλνληαη όια ηα ζρεηηθά έμνδα θαη ακνηβέο, όπσο ελδεηθηηθά έμνδα θαη ακνηβέο
πνπ πιεξώλνληαη ζε ηξίηνπο όπσο ηξίηεο AΔΠΔΤ θ.α.
Η Δηαηξία δηθαηνύηαη λα αλαζηέιιεη πιήξσο ή ελ κέξεη ηελ θαηαβνιή πξόζζεησλ απνδνρώλ
όηαλ δελ ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηνύκελνη από ηε λνκνζεζία δείθηεο (θεθαιαηαθήο επάξθεηαο,
ξεπζηόηεηαο θιπ.) ή όηαλ ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε επηδεηλώλεηαη ζεκαληηθά, ηδηαίηεξα
δε ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο θαζίζηαηαη αβέβαηε ε νκαιή ζπλέρηζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.
Οη κεηαβιεηέο απνδνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππό αλαζηνιή κέξνπο ηνπο,
θαηαβάιιεηαη ή θαηνρπξώλεηαη κόλν εθόζνλ είλαη απνδεθηέο βάζεη ηεο ζπλνιηθήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξίαο θαη δηθαηνινγεκέλεο βάζεη ησλ επηδόζεσλ ηεο
Δηαηξίαο, ηεο ππόςε επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο θαη ηνπ ππόςε Καιππηόκελνπ Πξνζώπνπ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλν όηη ην ζύλνιν ησλ κεηαβιεηώλ απνδνρώλ θαη ν
ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπο δελ πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα ηεο Δηαηξίαο λα εληζρύεη ηελ
θεθαιαηαθή ηεο βάζε δελ εθαξκόδεη ηηο ππνπεξηπηώζεηο (ηδ) θαη (ηε) ηεο παξ. 11.5 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Απόθαζεο. Η κε εθαξκνγή ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ππόθεηηαη ζε εηήζηα
επαλαμηνιόγεζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο.
Σα Καιππηόκελα Πξόζσπα απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο
αληηζηάζκηζεο θηλδύλνπ ή αζθάιηζε ζπλδεδεκέλε κε ακνηβή ή επζύλε γηα λα
θαηαζηξαηεγνύληαη νη πεξηιακβαλόκελνη ζηηο ξπζκίζεηο πεξί απνδνρώλ κεραληζκνί
επζπγξάκκηζεο κε ηνλ θίλδπλν.
Η Δηαηξία εθηηκά όηη δελ πξνθύπηνπλ επηπιένλ θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε
πηζαλώλ θηλδύλσλ από ηελ αθνινπζνύκελε πνιηηηθή απνδνρώλ.

9. ί ά
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ί  θίλδπλν ί  αμίαο ό ύ έ, ό
ώ  ηηκώλ  ά. ή  ί είλαη   έ αλνηρηέο
ζέζεηο  ί ό ζε κεηνρέο νη νπνίεο εθηίζεληαη ζε δηαθπκάλζεηο 
ά  ί .
 ί έ ί έ  ινγαξηαζκνύο όςεσο  ό 
ί  ύ.
 ά παξνπζηάδνληαη  έ ή   ά ύ
ά  ί  31/12/2015:
έ ή   ά ύ Πνζό ζε ρηιηάδεο Δπξώ
ά 31/12/15
0
1. Έ ύ έ
0
2. Έ ύ ό έ ώ
0
3. Έ ύ ό
0
4. Έ ύ ύ/ ά
0
5. Έ ύ ...
ύλνιν Κεθαιαηαθώλ Απαηηήζεσλ
0

10. Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξίαο πνπ επεξεάδνληαη από ηελ
ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε θαη δηαρείξηζε θηλδύλνπ
Αλ θαη ε Δηαηξία επεξεάδεηαη από ηελ ηξέρνπζα δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα
ν απνηειεζκαηηθόο πεξηνξηζκόο ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηα
δεκηνγόλα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα.
Σα δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο ηεξνύληαη ζε θαηαζέζεηο όςεσο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα, ελώ ε
γεληθή ξεπζηόηεηα ηεο Δηαηξίαο βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.
Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνπλ κείσζε θπξίσο ιόγσ ησλ εμόδσλ ίδξπζεο θαη
εγθαηάζηαζεο.
Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θπκαίλεηαη ζην 37,61%. Σν παξόλ επίπεδν ηνπ δείθηε
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθό θαζώο εμαζθαιίδεη ηελ βησζηκόηεηα ηεο
Δηαηξίαο αθόκα θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο αλάινγσλ δεκηνγόλσλ απνηειεζκάησλ
γεγνλόο πνπ δελ ζεσξείηαη πάλησο πηζαλόλ.
Η εηαηξία παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη έρεη επηηύρεη
ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κε ρακειό θόζηνο, ώζηε λα εθηηκά πσο νη επηπηώζεηο ηεο
ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη νη πξννπηηθέο γηα ηελ
ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ζεηηθέο.
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