∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
µε βάση τον κανονισµό (Ε.Ε.)
575/2013 (άρθρα 431-451) και το
Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88) όπως ισχύουν
Σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013

Ηµεροµηνία Αναφοράς: 31.12.2016

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431-451) και τον Νόµο 4261/2014
(άρθρα 80-88), παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικές πληροφορίες εποπτικής φύσεως
αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΑΕΠΕΥ και την αντιµετώπιση των κινδύνων που αυτή αναλαµβάνει.
Τα στοιχεία της παρούσας δηµοσιοποίησης προέρχονται από τις εκάστοτε ελεγµένες από
Ορκωτό Ελεγκτή ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και έχουν εγκριθεί
από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο. Η εν λόγω δηµοσιοποίηση πραγµατοποιείται σε ετήσια
βάση και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.eurotrustsec.gr).
Η Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 51/% στην θυγατρική εταιρία «Eurotrust Ασφαλιστικοί
Σύµβουλοι Α.Ε.», και ως εκ τούτου συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε
την µέθοδο της πλήρης ενοποίησης. Οι διαδικασίες της µητρικής εταιρίας όσον αφορά την
αξιολόγηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των κινδύνων γίνεται σε επίπεδο οµίλου, συνεπώς
καλύπτουν και τη θυγατρική εταιρία.
Η Εταιρία και ειδικότερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των εν
λόγω δηµοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης,
επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούµενων πληροφοριών. Επιπλέον, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της
Εταιρίας.
Η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών ακολουθεί κατά βάση τη δοµή των άρθρων 435-451
του Κανονισµού 575 (2013), λαµβάνοντας υπόψη και τα σχετικά άρθρα 431-434 και
µεταφέρει πλήρως το προφίλ κινδύνου της Εταιρίας στους συµµετέχοντες στην αγορά,
όπως αυτό περιγράφεται στην Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής της
Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (άρθρα 431-434)

Οι πληροφορίες του παρόντος δηµοσιοποιούνται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013
(άρθρα
431-451)
και
αφορούν
την
ανώνυµη
εταιρία
«EUROTRUST
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» η οποία συστάθηκε στην Αθήνα και εποπτεύεται από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Εταιρία συµµετέχει στην θυγατρική εταιρία «Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι Α.Ε.»
µε ποσοστό 51%. Και οι δυο εταιρίες συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα
∆ΠΧΑ σε ατοµική βάση και ενοποιούνται µε βάση τα ∆ΠΧΑ, µε την µέθοδο της πλήρης
ενοποίησης.
Παρατίθεται η Πολιτική Συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης, που
εφαρµόζει η EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σύµφωνα µε την παράγραφο
3 άρθρο 431 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και του άρθρου 88 του Ν.4261/2014.
Πολιτική Συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης εποπτικών πληροφοριών
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Ι. Γενικές αρχές της πολιτικής
Α. Στόχος – Πεδίο εφαρµογής
1. Η παρούσα πολιτική συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης εποπτικών
πληροφοριών (στο εξής η «Πολιτική») περιλαµβάνει τις εσωτερικές διαδικασίες και
ρυθµίσεις που ακολουθεί η Εταιρία προκειµένου να τελεί σε συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις δηµοσιοποίησης εποπτικών πληροφοριών του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.
Αναφορικά µε την αξιολόγηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των κινδύνων, οι διαδικασίες
της µητρικής εταιρίας καλύπτουν και τη θυγατρική της.
2. Αντικείµενο της παρούσας Πολιτικής αποτελούν:
- ο καθορισµός των απαραίτητων µέτρων και διαδικασιών για την επίτευξη της έγκαιρης
και προσήκουσας δηµοσιοποίησης των στοιχείων που προβλέπονται από τον Κανονισµό
(ΕΕ) 575/2013 άρθρο 431 παρ.3 και τον Ν.4261/2014 άρθρο 88.
- ο καθορισµός των απαραίτητων µέτρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της
καταλληλότητας της επαλήθευσης και της συχνότητας των ως άνω δηµοσιοποιήσεων.
Β. Ευθύνη για τη διενέργεια και για το περιεχόµενο των δηµοσιοποιήσεων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο,
υπεύθυνο για την ακρίβεια των δηµοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των
διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούµενων πληροφοριών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης την αρµοδιότητα κατάρτισης, τροποποίησης και
προσαρµογής της παρούσας πολιτικής.
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Γ. Καταλληλότητα και επαλήθευση της δηµοσιοποίησης
1. Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας είναι αρµόδιος για τον καθορισµό των
πληροφοριών που πρέπει εκάστοτε να περιέχονται στη δηµοσιοποίηση εποπτικών
πληροφοριών, σύµφωνα µε τον Ν.4261/2014 και τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013. Ο
Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων καταρτίζει κατάλογο στον οποίο περιέχονται οι τίτλοι
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και τα είδη πληροφοριών και το κοινοποιεί στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση / στο Λογιστήριο,
προκειµένου να συµπληρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.
2. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση/το Λογιστήριο είναι αρµόδια/ο για την άντληση των
στοιχείων που περιλαµβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζει ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης
Κινδύνων,
οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρίας και από τα στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας που
παράγονται σε ενοποιηµένη βάση και κοινοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο
πλαίσιο της εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας.
3. Σε συνέχεια της συµπλήρωσης των απαραίτητων πληροφοριών από την Οικονοµική
∆ιεύθυνση / το Λογιστήριο, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων ελέγχει το περιεχόµενο
των πληροφοριών και, εφόσον τις εγκρίνει, οριστικοποιεί το περιεχόµενό τους και τις
υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει το περιεχόµενο
των πληροφοριών και αποφασίζει τη δηµοσιοποίησή του.
4. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρµόδιος για τον έλεγχο της έγκαιρης
πραγµατοποίησης της δηµοσιοποίησης καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας του
περιεχοµένου της.
5. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για τον έλεγχο και εντοπισµό
τυχόν νέων ή πρόσθετων υποχρεώσεων της Εταιρίας, ως προς τη συχνότητα, τα µέσα, το
περιεχόµενο των δηµοσιοποιήσεων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση αναφέρει τα ευρήµατά του
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Κινδύνων και στον Υπεύθυνο
Εσωτερικού Ελέγχου.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αξιολογεί κάθε χρόνο την καταλληλότητα του
περιεχοµένου της δηµοσιοποίησης, ως προς τα άρθρα 435-451 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, τις διαδικασίες επαλήθευσης των δηµοσιοποιήσεων της Εταιρίας και κατά πόσο
αυτή µεταφέρει πλήρως το προφίλ κινδύνου της στους συµµετέχοντες στην αγορά. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιµο, την ανάθεση
σε εξωτερικούς ελεγκτές του ελέγχου ή της επισκόπησης, σύµφωνα µε τα ισχύοντα
ελεγκτικά πρότυπα, του συνόλου ή µέρους των δηµοσιοποιούµενων στοιχείων και
πληροφοριών.
∆. Ενηµέρωση των εποπτικών αρχών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την
παρούσα πολιτική εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά τη θέσπισή της, καθώς και
σε κάθε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης αυτής.
ΙΙ. Ειδικά θέµατα (περιεχόµενο – τόπος – χρόνος) δηµοσιοποιήσεων
Α. Ακολουθούµενες αρχές ως προς το περιεχόµενο των δηµοσιοποιήσεων
1. Οι δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες, ανεξάρτητα από το µέσο ενηµέρωσης που
χρησιµοποιείται, πρέπει να διατυπώνονται µε τρόπο σαφή και κατανοητό, να είναι αληθείς
και όχι παραπλανητικές.
2. Η δηµοσιοποίηση περιλαµβάνει από τις πληροφορίες που περιγράφονται στα άρθρα
435-451 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, όλες όσες εφαρµόζονται στην Εταιρία,
αναλόγως των δραστηριοτήτων της και των µεθόδων που ακολουθεί για τον υπολογισµό
της κεφαλαιακής της επάρκειας.
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3. Το κείµενο της δηµοσιοποίησης ακολουθεί, κατά κανόνα, τη δοµή των άρθρων 435-451
του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, ωστόσο µπορεί να ακολουθηθεί διαφορετικός τρόπος
παρουσίασης εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιµο για την πληρότητα και ακρίβεια των
πληροφοριών.
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 432 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, η Εταιρία δύναται να µη
δηµοσιοποιεί:
α) πληροφορίες των οποίων η παράλειψη ή η ανακριβής παρουσίαση δεν µεταβάλει
ούτε επηρεάζει την εκτίµηση ή την απόφαση ενός χρήστη, που στηρίζεται στις
πληροφορίες αυτές για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων (µη ουσιώδεις),
β) πληροφορίες των οποίων η δηµοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη θέση της Εταιρίας
σε όρους ανταγωνισµού, όπως π.χ. πληροφορίες για προϊόντα ή συστήµατα, οι
οποίες, εάν δηµοσιοποιούνταν σε ανταγωνιστές, θα µείωναν την αξία των
επενδύσεων σε αυτά (αποκλειστικές),
γ) πληροφορίες ως προς τις οποίες υπάρχουν υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας έναντι
πελατών ή άλλων αντισυµβαλλοµένων, οι οποίες δεσµεύουν την Εταιρία
(εµπιστευτικές).
5. Ως προς την εξαίρεση πληροφοριών για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα µη
δηµοσιοποίησης κατά τα ανωτέρω αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Στις περιπτώσεις εξαίρεσης πληροφοριών οι οποίες προορίζονται για εσωτερική χρήση ή
εµπιστευτικών πληροφοριών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνά ώστε το γεγονός αυτό
καθώς και οι λόγοι της παράλειψης να αναφέρονται ρητά στο δηµοσιοποιούµενο κείµενο.
Στη θέση των πληροφοριών που δεν δηµοσιεύονται, θα πρέπει να αναφέρονται
γενικότερου τύπου πληροφορίες σχετικά µε το θέµα στο οποίο αφορά η πληροφορία που
δεν δηµοσιοποιείται, εκτός εάν και αυτές ακόµη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται
ως εσωτερικής χρήσης ή εµπιστευτικές κατά τα προηγούµενα.
Β. Προσδιορισµός τόπου, συχνότητας και χρόνου δηµοσιοποιήσεων
1. Συχνότητα (άρθρο 433 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Η κατάρτιση και δηµοσιοποίηση των εποπτικών πληροφοριών γίνεται κάθε χρόνο,
ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, καθώς η
Εταιρία θεωρεί ότι τα σχετικά χαρακτηριστικά των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων,
το µέγεθος των συναλλαγών της, το φάσµα των δραστηριοτήτων της και η παρουσία της
µόνο στην Ελλάδα, δεν απαιτούν συχνότερη δηµοσιοποίηση.
Συχνότερη δηµοσιοποίηση µπορεί να γίνεται:
- εφόσον υπάρξει υποχρέωση της Εταιρίας να δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις
συχνότερα από µία φορά το χρόνο
- εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιµο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας
- σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία τροποποιήσεων του κανονιστικού
πλαισίου, εντοπισθεί από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης σχετική
υποχρέωση της Εταιρίας.
Τα αρµόδια όργανα της Εταιρίας µεριµνούν ώστε να εκπληρώνουν εγκαίρως τις
υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής. Προς το
σκοπό αυτό, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου ενηµερώνει όλα τα αρµόδια πρόσωπα που
ορίζονται στο σηµείο Ι/Γ της παρούσας για την εκτιµώµενη ηµεροµηνία ανάρτησης των
οικονοµικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον ένα µήνα πριν την
ηµεροµηνία αυτή.
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2. Προθεσµία
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 435-451 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, δηµοσιοποιούνται το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, ήτοι την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους.
3. Μέσα δηµοσιοποίησης (άρθρο 434 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών που ορίζονται στα άρθρα 435-451 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013, πραγµατοποιείται δια της ανάρτησης του σχετικού αρχείου στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο (www.eurotrustsec.gr). Το εν λόγω αρχείο
περιλαµβάνεται σε ηλεκτρονικό σύνδεσµο (link) που βρίσκεται δίπλα σε αυτόν που
παραπέµπει στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να γίνει χρήση και άλλων µέσων (όπως διάθεση στο κοινό
εντύπων, σχετική πληροφόρηση στα γραφεία της Εταιρίας κ.λπ) εφόσον το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο κρίνει σκόπιµη τη λήψη τέτοιων µέτρων. Εάν παρόµοια πληροφορία
δηµοσιοποιείται σε δύο ή περισσότερα µέσα, σε καθένα από τα µέσα αυτά περιλαµβάνεται
αναφορά στην αντίστοιχη πληροφορία που δηµοσιοποιείται στο άλλο µέσο.
Στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας γίνεται µνεία του γεγονότος ότι οι
δηµοσιοποιήσεις που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική είναι διαθέσιµες στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας, καθώς και στα λοιπά µέσα στα οποία έχουν τυχόν δηµοσιευθεί.
ΙΙΙ. Αξιολόγηση δηµοσιοποιήσεων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αξιολογεί κάθε χρόνο την καταλληλότητα του
περιεχοµένου, την εφαρµοζόµενη συχνότητα δηµοσίευσης και τις διαδικασίες
επαλήθευσης των δηµοσιοποιήσεων της Εταιρίας.
Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να γίνεται για τις πληροφορίες του προηγούµενου έτους, κατά
την ίδια συνεδρίαση που αποφασίζει τη δηµοσίευση των πληροφοριών του τρέχοντος
έτους. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής λαµβάνονται υπόψη οι γνώµες του Υπεύθυνου
∆ιαχείρισης Κινδύνων.
Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται κυρίως υπόψη :
- ο βαθµός ανταπόκρισης των δηµοσιοποιήσεων µε την παρούσα πολιτική και µε τα
άρθρα 435-455 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και η ύπαρξη τυχόν παραλείψεων,
- η σαφήνεια και ακρίβεια του περιεχοµένου των δηµοσιοποιήσεων,
- η τυχόν ύπαρξη νέων στοιχείων λόγω των οποίων απαιτείται η αναπροσαρµογή του
περιεχοµένου των δηµοσιοποιήσεων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(άρθρα 435-451)

1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων (άρθρο 435 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013)
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τον
εντοπισµό κινδύνων από τη µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη
σχετική νοµοθεσία και των κινδύνων οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις
διαδικασίες και τα συστήµατα της και θέτει σε εφαρµογή κατάλληλα µέτρα και
διαδικασίες προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους αυτούς.
Κατά την ετήσια Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας,
αξιολογείται το προφίλ κινδύνου της Εταιρίας και συγκεκριµένα προσδιορίζονται και
αξιολογούνται ποσοτικά και ποιοτικά οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την λειτουργία της.
Στόχος της Ε∆ΑΚΕ είναι η Εταιρία να διαθέτει αξιόπιστες, αποτελεσµατικές και
ολοκληρωµένες στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε
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διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανοµής των ιδίων κεφαλαίων που
θεωρεί κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους
έχει αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβει.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εγκρίνει και επανεξετάζει περιοδικά τις
στρατηγικές και τις πολιτικές που υιοθετεί για την ανάληψη, τη διαχείριση, την
παρακολούθηση και τη µείωση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ότι παραµένουν πλήρεις και αναλογικές προς τη φύση, το εύρος και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επίσης, λαµβάνει τουλάχιστον µια φορά το
χρόνο έκθεση αναφορικά µε την εφαρµογή της Ε∆ΑΚΕ, από τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης
Κινδύνων, ο οποίος µεταξύ άλλων, είναι αρµόδιος και για την επίβλεψη της κεφαλαιακής
επάρκειας ώστε να κινείται στα νόµιµα όρια καθώς και την παρακολούθηση και
κατηγοριοποίηση απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων προς τρίτους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφιερώνει επαρκή χρόνο στην αξιολόγηση των θεµάτων που
αφορούν κινδύνους. Συµµετέχει ενεργά και διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι για
τη διαχείριση όλων των σηµαντικών κινδύνων και κάνει χρήση των πιστοληπτικών
αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ για τον προσδιορισµό των συντελεστών στάθµισης και των
κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Βασικός στόχος της Εταιρίας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, δια µέσου
της οποίας θα εξασφαλίζονται η ανάπτυξή και σταθερότητα της και θα διασφαλίζονται οι
συναλλαγές της, καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που πηγάζουν από την
αβεβαιότητα και την αστάθεια των χρηµατοοικονοµικών αγορών στις οποίες
δραστηριοποιείται και επηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της κατάσταση, τις επιδόσεις
της και την ταµειακή ρευστότητά της. Στην περίπτωση που ο παραπάνω στόχος δεν
επιτυγχάνεται, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνου ενηµερώνει µε γραπτή αναφορά του το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στην οποία καταγράφει τις πιθανές αιτίες για τις
οποίες συµβαίνει αυτό και προτείνει µέτρα για τη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Εταιρεία έχει ορίσει Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου,
∆ιαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης, τις οποίες έχει ενσωµατώσει στο
οργανόγραµµα της, και οι αρµοδιότητες των οποίων είναι λεπτοµερώς καταγεγραµµένες
στον Εσωτερικό Κανονισµό της.
1.1.

∆ηλώσεις Εταιρίας

1.1.1.

∆ήλωση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (άρθρο 435 παρ.1 σηµείο ε’
του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι τα συστήµατα και οι διαδικασίες που
εφαρµόζει η Εταιρία σχετικά µε τη διαχείριση των κινδύνων που αναλαµβάνει, κρίνονται
επαρκή και είναι κατάλληλα για το προφίλ και τη στρατηγική της, έχοντας λάβει υπόψη
µεταξύ άλλων, το µέγεθος, τη φύση, το αντικείµενο και την πολυπλοκότητα των
δραστηριοτήτων της.
Η Εταιρία κρίνει ότι το επίπεδο των κεφαλαίων της είναι επαρκές σε σχέση µε το προφίλ
κινδύνου της και για το λόγο αυτό βεβαιώνεται ότι ελέγχει αποτελεσµατικά τους
κινδύνους στους οποίους την εκθέτουν οι δραστηριότητες της και καλύπτει σε
ικανοποιητικό βαθµό τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην
ετήσια Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ).
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1.1.2.

Συνοπτική ∆ήλωση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (άρθρο 435
παρ.1 σηµείο στ’ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)

Κατά την ετήσια Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας
(Ε∆ΑΚΕ) αξιολογείται το προφίλ κινδύνου της Εταιρίας και συγκεκριµένα
προσδιορίζονται και αξιολογούνται ποσοτικά και ποιοτικά οι κίνδυνοι που προκύπτουν
από την λειτουργία της.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων, το µέγεθος, τη
φύση, το αντικείµενο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της και της προοπτικής
επέκτασης της σε νέες αγορές και προϊόντα, κρίνει ότι οι δραστηριότητες της Εταιρίας την
εκθέτουν κυρίως στους ακόλουθους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο,
κίνδυνο αγοράς, λειτουργικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και επιτοκιακό κίνδυνο, για
την διαχείριση των οποίων, θεσπίζει και εφαρµόζει εγκεκριµένες από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο διαδικασίες και µεθόδους.
∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 31/12/2016
Η Εταιρία υπολογίζει την κεφαλαιακή της επάρκεια, µε βάση το Ν.4261/2014 και τον
Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση,
την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
προς την οποία υποβάλλονται τριµηνιαίες αναφορές, σύµφωνες µε τα Εκτελεστικά
Τεχνικά Πρότυπα και τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 92 παρ. 2 στοιχείο γ) του Κανονισµού 575/2013 ο συνολικός
δείκτης κεφαλαίου είναι τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος εκπεφρασµένα ως ποσοστό του
συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο, και ο οποίος αποτελεί το βασικό µέτρο της
διαχείρισης και του προφίλ κινδύνου της Εταιρίας.
Μετά την οριστικοποίηση των ενοποιηµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µε
στοιχεία 31/12/2016, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου σε ενοποιηµένη βάση υπολογίστηκε
σε 43% σε σχέση µε το ελάχιστο 8%, που απαιτείται. Ο υπολογισµός αυτός έγινε ως
ακολούθως:
Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια

1.183.891,21

Πιστωτικός Κίνδυνος

2.577.248,09

Κίνδυνος Αγοράς
Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού
Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας

177.628,75
2.754.876,84
43%

Επίσης, ο δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 υπολογίστηκε σε 43% σε σχέση µε το
ελάχιστο 5,5% ενώ ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 υπολογίστηκε
σε 43% σε σχέση µε το ελάχιστο 4%.
1.2.

Στρατηγικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων (άρθρο 435 παρ.1
σηµείο α’ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)

Οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, περιγράφονται
στις ακόλουθες ενότητες:
Πιστωτικός Κίνδυνος
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Ως πιστωτικός νοείται ο κίνδυνος που επέρχεται σε περίπτωση που το αντισυµβαλλόµενο
µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα οφειλόµενα στην Εταιρεία ληξιπρόθεσµα ποσά.
Η Εταιρία εκτιµά ότι εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό όταν παρέχει πίστωση στους πελάτες
της, κατά την εκτέλεση και εκκαθάριση των συναλλαγών, καθώς και στην περίπτωση
διαχείρισης των διαθεσίµων της.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρία διαθέτει πολιτικές και
διαδικασίες, που αποβλέπουν στη διασφάλιση των απαιτήσεων της έναντι των
αντισυµβαλλοµένων της, στη διαρκή παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων
της, στην αξιολόγηση των αντισυµβαλλοµένων της, λαµβάνοντας υπόψη διάφορα ποιοτικά
και ποσοτικά χαρακτηριστικά, µεταξύ άλλων, της πιστοληπτικής ικανότητας του
αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο
δραστηριοποιείται ο αντισυµβαλλόµενος.
Η Εταιρία παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση απαιτήσεις έναντι πελατών ή οµάδων
συνδεδεµένων πελατών, προκειµένου να εντοπίσει εάν υπερβαίνουν το 10% των
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της (Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα-ΜΧΑ). Κατά τα
λοιπά δεν έχουν εφαρµογή στην περίπτωση της εταιρείας οι διατάξεις των άρθρων του
τέταρτου µέρους, άρθρα 388 και επόµενα του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, διότι αποτελεί
επιχείρηση επενδύσεων που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 95.
Το τµήµα Παροχής Πιστώσεων της Εταιρίας ακολουθεί συγκεκριµένες διαδικασίες για την
έγκριση, τροποποίηση, ανανέωση και αναχρηµατοδότηση των χορηγούµενων πιστώσεων
οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας. Επίσης το
Τµήµα Πιστώσεων σε συνεργασία µε το Τµήµα Συναλλαγών είναι υπεύθυνα για τη συνεχή
παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της Εταιρίας.
Η παροχή πίστωσης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 6/675/27.02.2014 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την οποία το συνολικό ποσό της χορηγηθείσης
πίστωσης σε πελάτη είναι µέρος του χαρτοφυλακίου µετοχών, το οποίο έχει κατατεθεί για
τον σκοπό της χορηγήσεως. Εποµένως, οι πιστώσεις που παρέχονται στους πελάτες
καλύπτονται πλήρης και ο κίνδυνος είναι µηδενικός.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε σχέση µε
τις χορηγηθείσες πιστώσεις (άµεση αντίδραση των υπευθύνων παροχής πίστωσης για
περιορισµό ή παύσης παροχής, αύξηση περιθωρίων, διαφοροποίηση καταλόγου
αποδεκτών αξιών).
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των µεγάλων
εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης σχετικά µε την διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου. Επίσης, ενηµερώνει και συµβουλεύει τα υπόλοιπα τµήµατα της Εταιρίας για
τους πιστωτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, βοηθάει στην επιµόρφωση του προσωπικού
και εφαρµόζει κατάλληλα συστήµατα για την µέτρηση και την παρακολούθηση του
πιστωτικού κινδύνου.
Επιπρόσθετα, η µονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τους προβληµατικούς
πελάτες και συµµετέχει στον καθορισµό των προβλέψεων που γίνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Πραγµατοποιείται ετήσια προσαρµογή του ήδη σχηµατισµένου ποσού
προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων. Επίσης εξετάζονται διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα
των πελατών προκειµένου η εταιρεία να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί
αποµείωση.
Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος θα µπορούσε να προκύπτει από την παροχή
µακροπρόθεσµης πίστωσης προς τους πελάτες της Εταιρίας, η πίστωση παρέχεται από
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συνεργαζόµενη για το προϊόν αυτό (margin account) Τράπεζα, µε αποτέλεσµα ο
πιστωτικός κίνδυνος να είναι µηδενικός.
Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος πραγµατοποίησης ζηµίας από µεταβολές στη
χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών η οποία αποτελεί τη συνάρτηση της προσφοράς και
της ζήτησης µίας συγκεκριµένης µετοχής σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή, επηρεαζόµενη
τόσο από εσωτερικούς παράγοντες, όπως την οικονοµική κατάσταση της εταιρίας, τη
διαχείρισή της, όσο και από εξωτερικούς, όπως τις γενικότερες οικονοµικές και πολιτικές
συγκυρίες, την κερδοσκοπία, κ.α.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η Εταιρία διαµορφώνει διαδικασίες που
είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του συγκεκριµένου
κινδύνου. Συγκεκριµένα η Εταιρία µεριµνά ώστε:
- η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της Εταιρίας να κινείται στα
νόµιµα όρια,
- το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της Εταιρίας να αποτελείται αποκλειστικά από µετοχές
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε άλλη οργανωµένη αγορά µε σκοπό τη
διαπραγµάτευση. Η Εταιρία δεν επενδύει τα ίδια κεφάλαια της σε παράγωγα προϊόντα,
σε συνάλλαγµα, σε βασικά εµπορεύµατα και γενικά σε υψηλού κινδύνου τιτλοποιηµένα
προϊόντα,
- µέσω της διασποράς του χαρτοφυλακίου της να επιτυγχάνεται περιορισµός του κινδύνου
αγοράς, σε περίπτωση που µια µετοχή παρουσιάσει µεγάλη διακύµανση στη
χρηµατιστηριακή της τιµή,
- να τηρούνται τα όρια θέσεων και διαχείρισης κινδύνου που έχει θεσπίσει η ∆ιοίκηση στο
πλαίσιο των επενδυτικών αποφάσεων του ιδίου λογαριασµού της Εταιρίας,
- να διατηρούνται επαρκή κεφάλαια ως προστασία έναντι δυνητικών ζηµιών που
οφείλονται στο κίνδυνο αγοράς.
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας παρακολουθεί καθηµερινά και αξιολογεί
την διάρθρωση/διασπορά του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, την µεταβολή της απόδοσης
του χαρτοφυλακίου και το ποσοστό συµµετοχής του κάθε στοιχείου στο συνολικό
χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας. Η αποτίµηση της αξίας των θέσεων του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών της Εταιρίας γίνεται καθηµερινώς σε τρέχουσες τιµές αγοράς. Οι επενδυτικές
αποφάσεις σχετικά µε το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας λαµβάνονται από το ∆ιοικητικό της
Συµβούλιο.
Με βάση την υφιστάµενη πολιτική της Εταιρίας οποιοδήποτε νέο χρηµατοπιστωτικό µέσο
(π.χ. παράγωγα, οµόλογα, συνάλλαγµα) εισαχθεί στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της, θα
πρέπει να έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και θέτει ποιοτικούς
περιορισµούς και όρια. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την
υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων την εξέταση του χρηµατοπιστωτικού µέσου αναφορικά
µε όλους τους κινδύνους που εµπερικλείονται σε αυτό.
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε στενή συνεργασία µε την ∆ιοίκηση παρακολουθεί
καθηµερινά τους εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου, όπως τις γενικότερες οικονοµικές και
πολιτικές συγκυρίες ώστε σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η Εταιρία είναι
εκτεθειµένη στα ανωτέρω (π.χ. τυχόν τοποθέτηση ιδίων κεφαλαίων της σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα που ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο), εντοπίζει και αξιολογεί τους
κινδύνους αυτούς µε σκοπό τον συνυπολογισµό τους στην τελική διαµόρφωση του δείκτη
κεφαλαιακής της επάρκειας.
Λειτουργικός Κίνδυνος
Γεννάται λόγω εφαρµογής ανεπαρκών ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών,
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προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς και λόγω
εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τροµοκρατικές επιθέσεις, που
θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήµατα διακανονισµού των συναλλαγών ή µειώνουν την
αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείµενα της συναλλαγής (π.χ.
κίνδυνος κατάρρευσης των τεχνικών συστηµάτων µιας οργανωµένης αγοράς ή µιας
ΕΠΕΥ, κίνδυνος ακατάλληλης διοίκησης µίας εταιρίας µε τίτλους εισηγµένους σε
χρηµατιστήριο κλπ).
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει κατάλληλους µηχανισµούς ελέγχου και ασφαλείας
στον τοµέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων, οι οποίοι αποτυπώνονται στον
Εσωτερικό Κανονισµό της. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες διαδικασίες και µέτρα
που εφαρµόζονται από την Εταιρία στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού
κινδύνου:
- Πραγµατοποιείται καθηµερινός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Μηχανογράφησης της
συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του µηχανογραφικού εξοπλισµού. Για την
περίπτωση της οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή διακοπής των συστηµάτων πληροφορικής
από διακοπή ρεύµατος, η Εταιρία διαθέτει γεννήτρια η οποία τίθεται σε λειτουργία
αυτόµατα.
- Επίσης, ο Υπεύθυνος Μηχανογράφησης µεριµνά για την διασφάλιση της συντήρησης,
της συστηµατικής αναβάθµισης και συνεχούς προσαρµογής του µηχανογραφικού
εξοπλισµού στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα και στις εκάστοτε διαµορφούµενες ανάγκες της
Εταιρίας, ώστε να εξυπηρετείται σε διαρκή βάση ο σκοπός για τον οποίο αρχικά
σχεδιάσθηκαν και επελέγησαν από την Εταιρία. Επίσης, µεριµνά ώστε η χρήση των
ηλεκτρονικών συστηµάτων να γίνεται µε την χρήση προσωπικών κωδικών, οι οποίοι
ανανεώνονται περιοδικά.
- Σύνταξη από τον Υπεύθυνο Μηχανογράφησης ειδικών µηνιαίων εντύπων ελέγχων στα
συστήµατα πληροφορικής και ασφαλείας, τα οποία κοινοποιούνται στον Υπεύθυνο
∆ιαχείρισης Κινδύνων και στην ∆ιοίκηση. Στα έντυπα αυτά καταγράφονται και γεγονότα
που ενδέχεται να δηµιουργήσουν πρόβληµα στον µηχανογραφικό εξοπλισµό της εταιρίας
ή στα συστήµατα της, καθώς και προτάσεις τυχόν επιδιόρθωσης ή αντικατάσταση τους.
- Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας για όλα τα µηχανογραφικά συστήµατα της Εταιρίας εις
διπλούν. Ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο χρηµατοκιβώτιο στο χώρο της εταιρίας και ένα
άλλο αντίγραφο φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο εκτός του χώρου της εταιρίας, για την
περίπτωση καταστροφής του χώρου.
- Καταγραφή των γεγονότων που δηµιουργούν λειτουργικό κίνδυνο από τον Υπεύθυνο
∆ιαχείρισης Κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που προκαλούνται στα
συστήµατα πληροφορικής.
- Τοποθέτηση κάµερας ασφαλείας για την παρακολούθηση των χώρων της έδρας της
εταιρίας στους οποίους η πρόσβαση είναι ελεγχόµενη.
- Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κλοπής, πυρκαγιάς, πληµµύρας, σεισµού, κακόβουλων ή
τροµοκρατικών ενεργειών.
- Χρησιµοποίηση ενηµερωµένων προγραµµάτων antivirus και firewall που κάνουν
δύσκολη αν όχι αδύνατη την κακόβουλη εξωτερική επίθεση κατά των συστηµάτων της
Εταιρίας.
- Η Εταιρία µεριµνά για την ασφάλεια και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων πελατών
(χρηµατοπιστωτικά µέσα και κεφάλαια), µε διαδικασίες που σαφώς καθορίζονται στον
Εσωτερικό Κανονισµό της.
- Η Εταιρία εφαρµόζει αποτελεσµατικές διαδικασίες για την κατάλληλη και άµεση
διερεύνηση των παραπόνων και καταγγελιών που λαµβάνονται από πελάτες της και τηρεί
ειδικό αρχείο για κάθε περίπτωση. Έχει οριστεί από την Εταιρία ειδικό τµήµα εξέτασης
παραπόνων και αντιµετώπισης καταγγελιών πελατών. Αρµόδιοι να εξετάζουν τυχόν
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παράπονα των πελατών της Εταιρίας, σε σχέση µε την παροχή από την Εταιρία υπηρεσιών
προς αυτούς αλλά και, εν γένει τις διαδικασίες που εφαρµόζει η Εταιρία είναι ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της και ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης από κοινού.
Η Εταιρία στον Εσωτερικό της Κανονισµό έχει ορίσει σχέδιο αντιµετώπισης κρίσεων και
εκτάκτων καταστάσεων µε στόχο πρώτα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και
ασφάλειας και έπειτα η προστασία της περιουσίας των πελατών και της Εταιρίας και, στο
µέτρο που αυτό είναι δυνατό, η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών και η
συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας και της παροχής των υπηρεσιών της.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναµίας εκπλήρωσης των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης
απαραίτητης ρευστότητας.
Προκειµένου να ελέγχεται και να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα ο κίνδυνος αδυναµίας
ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της, η Εταιρία
ενδεικτικά λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα:
- εξετάζει σε καθηµερινή βάση το σύνολο των χρηµάτων που είναι κατατεθειµένα σε
τραπεζικούς λογαριασµούς πελατείας σε σχέση µε το σύνολο των χρηµάτων που οφείλει
να κατέχει η Εταιρία, βάσει των πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασµών των πελατών
που τηρεί η ίδια,
- διατηρεί ικανοποιητικό ποσό σε καταθέσεις προθεσµίας και φροντίζει το χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών της να απαρτίζεται από µετοχές άµεσα ρευστοποιήσιµες,
- καθηµερινά καταρτίζει ταµειακό προϋπολογισµό, ελέγχοντας την επάρκεια των
ταµειακών της διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών της συναλλαγών λαµβάνοντας
υπόψη και τα στοιχεία του ενεργητικού που µπορούν να ρευστοποιηθούν εγκαίρως.
Επιπλέον, ο κίνδυνος ρευστότητας ελέγχεται µε την συνεργασία της Οικονοµικής
∆ιεύθυνσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέσω της ανάλυσης των περιοδικών
οικονοµικών καταστάσεων. Εξετάζονται και αναλύονται µέσω των λογαριασµών
Ενεργητικού και Παθητικού η ποιότητα των επενδύσεων και η παραγωγικότητά τους. Σε
περίπτωση πιθανόν ελλειµµάτων ρευστότητας η Εταιρία προβαίνει σε διάφορα σενάρια
προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων ώστε να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα όταν
χρειάζονται, αναζητώντας τρόπους χρηµατοδότησης της Εταιρίας. Στους τρόπους
άντλησης κεφαλαίων σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων περιλαµβάνεται και η έκδοση
οµολογιακού δανείου ή/και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Η Εταιρία λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει την συνεχή και κανονική
εκτέλεση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και διατηρεί καθόλην την
διάρκεια
της
λειτουργίας
της
το
δείκτη
ρευστότητας
(κυκλοφορούν
ενεργητικό/βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) τουλάχιστον ίσον µε τη µονάδα.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του
χρονικού συσχετισµού των ταµειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών
διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα
και κυρίως σε περιόδους οικονοµικής κρίσης γίνεται µέτρηση του δείκτη γενικής
ρευστότητας καθώς και άλλων σχετικών δεικτών.
Η Εταιρία εφαρµόζει ένα ικανοποιητικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός
ελεγκτής κατά τον έλεγχο που ασκεί ενηµερώνει την ∆ιοίκηση σχετικά µε το ύψος των
διαθεσίµων, του κεφαλαίου κίνησης και του δείκτη ρευστότητας της Εταιρίας, τα οποία
έχουν καθοριστεί από την ∆ιοίκηση λαµβάνοντας υπόψη και τις σχετικές αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µε σκοπό την οµαλή λειτουργία της Εταιρίας.
12

Πιθανή σηµαντική επιδείνωση του δείκτη ρευστότητας της Εταιρίας θα επισηµανθεί
εγκαίρως από τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Κινδύνων προκειµένου να γίνουν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων.
Η Εταιρία υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε τρίµηνο σχετικούς πίνακες
στοιχείων ρευστότητας. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 686/26.6.2014 απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι ΑΕΠΕΥ εξαιρούνται από τη υποχρέωση συµµόρφωσης µε
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο έκτο µέρος (ρευστότητα), σε ατοµική βάση του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και θα συνεχιστεί η υποβολή του πίνακα ρευστότητας µε τον
προηγούµενο µορφότυπο. Με στοιχεία 31/12/2016 οι δείκτες ρευστότητας της Εταιρίας
στις αντίστοιχες χρονικές ζώνες ανέρχονταν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.
Κίνδυνος επιτοκίου
Το επιτόκιο για τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι κυµαινόµενο. Την
31/12/2016 η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου για τον
τραπεζικό δανεισµό της, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου ανά
τρίµηνο. Όµως λόγω του µικρού ύψους των δανειακών της υποχρεώσεων και επειδή τα
λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται από τιµές κυµαινόµενων επιτοκίων, θεωρούµε ότι ο
κίνδυνος επιτοκίου για την εταιρεία είναι µικρός.
Από την ανάλυση ευαισθησίας που πραγµατοποιήθηκε προέκυψε ότι η επιβάρυνση των
αποτελεσµάτων από µία αύξηση 100 µονάδων βάσης στο µεσοσταθµικό επιτόκιο
δανεισµού της Εταιρίας θα ήταν περίπου 7.000 ευρώ.
Κίνδυνος Συναλλάγµατος
Γεννάται όταν οι µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες επηρεάζουν την αξία µιας
επένδυσης που γίνεται σε νόµισµα διαφορετικό από το βασικό νόµισµα του επενδυτή αλλά
και τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
Η Εταιρία δεν πραγµατοποιεί σηµαντικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και ως εκ τούτου
δεν αντιµετωπίζει σηµαντικό κίνδυνο συναλλάγµατος.
Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου
Αφορά τον κίνδυνο ζηµίας σε περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος σε µία συναλλαγή,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του για τον διακανονισµό της συναλλαγής.
Η Εταιρία συναλλάσσεται µόνο σε προϊόντα που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη
αγορά όπου ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου αναλαµβάνεται εξολοκλήρου από τον
Κεντρικό αντισυµβαλλόµενο.
Συνεπώς δεν διατρέχει κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου για τις συναλλαγές της.
Επιπλέον η Εταιρία δεν συνάπτει συναλλαγές του άρθρου 272 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, ήτοι µακράς προθεσµίας διακανονισµού και συναλλαγές δανεισµού περιθωρίου
ασφάλισης.
Κίνδυνος συγκέντρωσης
Γεννάται στην περίπτωση συγκέντρωσης ανοιγµάτων έναντι µεµονωµένων
αντισυµβαλλόµενων, οµάδα συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων ή αντισυµβαλλόµενων
που εντάσσονται στον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή γεωγραφική περιοχή ή την ίδια
δραστηριότητα ή από την εφαρµογή τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου.
Η Εταιρία κατά την τοποθέτηση των διαθεσίµων των πελατών της, φροντίζει να
συνεργάζεται µε µεγάλα Πιστωτικά Ιδρύµατα στα οποία κατανέµει τα διαθέσιµα έτσι ώστε
να περιορίζονται οι κίνδυνοι συγκέντρωσης σε µικρό αριθµό τραπεζών. Η Εταιρία
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τοποθετεί τα κεφάλαια τόσο της ίδιας όσο και των πελατών της σε ελληνικά πιστωτικά
ιδρύµατα θεωρώντας το τραπεζικό σύστηµα της χώρας ασφαλές.
Επίσης, η Εταιρία διαθέτει διαδικασίες και µηχανογραφικά συστήµατα για τον εντοπισµό
οµάδων συνδεδεµένων πελατών.
Κίνδυνος κεφαλαίων
Αφορά στον έλεγχο του ύψους, της διάρθρωσης και της σταθερότητας των Ιδίων
Κεφαλαίων. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 τα Ίδια Κεφάλαια
ενός ιδρύµατος απαρτίζονται από το άθροισµα του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και του
κεφαλαίου της κατηγορίας 2.
Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία
της ως οικονοµική µονάδα και ταυτόχρονα την µέγιστη δυνατή απόδοση για τους
µετόχους της µέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Σε
περίπτωση που ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας µειωθεί σε ποσοστό
µικρότερο από το 15% επί των ιδίων εποπτικών κεφαλαίων της Εταιρίας, η Οικονοµική
∆ιεύθυνση της Εταιρίας ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εξετάζει αν πρέπει
να ληφθούν µέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας της Εταιρίας.
Κίνδυνος κερδοφορίας
Ο κίνδυνος κερδοφορίας απορρέει όταν ο κύκλος εργασιών της εταιρίας εξαρτάται από
µικρό αριθµό πελατών και συνεπώς δύναται να επηρεασθεί σηµαντικά σε περίπτωση
αποχώρησης των πελατών της ή µείωση των συναλλαγών που πραγµατοποιούν.
Με σκοπό η Εταιρία να παρακολουθεί την συνεισφορά κάθε υπηρεσίας στην κερδοφορία
της, πραγµατοποιεί ανάλυση και προσδιορίζει αποτέλεσµα ανά υπηρεσία. Επιπρόσθετα, η
Εταιρία µε σκοπό να περιορίσει τον κίνδυνο κερδοφορίας καθηµερινά παρακολουθεί τις
συναλλαγές ανά πελάτη ως προς το ύψος της προµήθειας τους και το ποσοστό συµµετοχής
τους στο σύνολο των προµηθειών που εισπράττεται από τους πελάτες, καθώς και τις
µεταφορές χαρτοφυλακίων των πελατών.
Η Εταιρία διαθέτει µεγάλη διασπορά πελατών και σταθερό κύκλο εργασιών γεγονός που
µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο κερδοφορίας ακόµα και µετά την ενδεχόµενη απώλεια
κάποιων από τους πελάτες της. Επίσης, στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει την µέγιστη
ικανοποίηση του πελάτη κατά την παροχή όλων των υπηρεσιών της εφαρµόζει
αποτελεσµατικές και διαφανείς διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας τον ανωτέρω κίνδυνο.
Υπολειπόµενος κίνδυνος
Γεννάται στην περίπτωση που οι τεχνικές µείωσης κινδύνου αποδειχτούν λιγότερο
αποτελεσµατικές απ’ ότι αναµενόταν. Η Εταιρία δεν εκτίθεται στο συγκεκριµένο κίνδυνο,
δεδοµένου ότι δεν εφαρµόζει τεχνικές µείωσης κινδύνου.
Κίνδυνος στρατηγικής
Ο κίνδυνος στρατηγικής είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από την µη εµπέδωση από τα
στελέχη της εταιρείας των στρατηγικών στόχων όπως αυτοί καθορίζονται από την
∆ιοίκηση ή η ανάληψη από τα στελέχη πρωτοβουλιών που θέτουν τους στόχους αυτούς σε
κίνδυνο.
Η Εταιρία και ειδικότερα το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, χαράσσει τη στρατηγική και
υιοθετεί τις πολιτικές που εφαρµόζονται για την οµαλή λειτουργία της Εταιρίας. Η
∆ιοίκηση της Εταιρίας, µεριµνά ώστε τα στελέχη της και το προσωπικό της να
ενηµερώνονται και να επιµορφώνονται σε συνεχή βάση, εφαρµόζοντας την ανωτέρω
στρατηγική και πολιτική ελαχιστοποιώντας έτσι την έκθεση της Εταιρίας στον ανωτέρω
κίνδυνο, ειδικά σε περιόδους οικονοµικών αναταραχών-κρίσεων. Για το λόγο αυτό η
∆ιοίκηση της Εταιρίας καθορίζει τακτικές προγραµµατισµένες συναντήσεις στα γραφεία
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της µε όλο το προσωπικό µε σκοπό την άµεση ενηµέρωση του για κάθε νέο γεγονός που
επέρχεται και επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα την λειτουργία της Εταιρίας.
Κίνδυνος φήµης
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις δραστηριότητες
της ΕΠΕΥ, που είτε αληθινή είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής
βάσης, µείωση των εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές εναντίων της ΕΠΕΥ.
Η Εταιρία στα τόσα χρόνια που δραστηριοποιείται στο χρηµατιστηριακό χώρο, δεν
προέκυψε κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα στις σχέσεις της µε τους πελάτες αλλά και
γενικότερα µε τους αντισυµβαλλόµενους της, γεγονός που καθιστά την έκθεση της στο
συγκεκριµένο κίνδυνο πολύ χαµηλή.
Η Εταιρία µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του ανωτέρω κινδύνου υιοθετεί και εφαρµόζει
αποτελεσµατικές και διαφανείς διαδικασίες σε όλες τις υπηρεσίες στις οποίες
δραστηριοποιείται, µε σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Νοµικός κίνδυνος
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας ή οποιασδήποτε άλλης
αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα µη εφαρµογής ή παράβασης
νοµικών συµβάσεων και συνέπεια νοµικών αγωγών.
Στο πλαίσιο διαχείρισης του νοµικού κινδύνου, η Εταιρία προκειµένου να τηρεί τις
υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα µε το Νόµο και πριν τον σχεδιασµό για την ανάπτυξη
και παροχή νέων υπηρεσιών συνεργάζεται άµεσα µε το νοµικό και φοροτεχνικό της
σύµβουλο. Επίσης, το σύνολο των συµβάσεων µε πελάτες και µε άλλα πρόσωπα, καθώς
και των εγγράφων των οποίων γίνεται χρήση κατά την παροχή των υπηρεσιών (π.χ.
βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις), ελέγχονται και εγκρίνονται από τον
νοµικό σύµβουλο της Εταιρίας.
Κίνδυνος διακανονισµού – παράδοσης
Η Εταιρία δεν έχει προβεί σε συναλλαγές σε χρεωστικούς τίτλους, µετοχές, ξένα
νοµίσµατα ή εµπορεύµατα τα οποία να µην έχουν διακανονισθεί µετά τις προβλεπόµενες
ηµεροµηνίες παράδοσής τους. Ο κίνδυνος διακανονισµού – παράδοσης είναι µηδενικός.
Κίνδυνος υπερβολικής µόχλευσης
Η Εταιρεία προσδιορίζει και παρακολουθεί τον κίνδυνο υπερβολικής µόχλευσης, όπως
αυτός καθορίζεται στο άρθρο 429 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013. Ως «µόχλευση» νοείται
το σχετικό µέγεθος των στοιχείων ενεργητικού ενός ιδρύµατος, των υποχρεώσεων εκτός
ισολογισµού και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων προς πληρωµή, προς παράδοση ή προς
παροχή εγγύησης, περιλαµβανοµένων των υποχρεώσεων από ληφθείσα χρηµατοδότηση,
αναληφθείσες δεσµεύσεις, παράγωγα µέσα και συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς, αλλά
εξαιρουµένων των υποχρεώσεων που µπορούν να εκτελεστούν µόνο στο πλαίσιο της
εκκαθάρισης ενός ιδρύµατος, συγκρινόµενα µε τα ίδια κεφάλαια του εν λόγω ιδρύµατος.
Λοιποί κίνδυνοι
Η Εταιρία τους κινδύνους που είναι δυσχερές να αξιολογηθούν µε ποσοτικές µεθόδους
(συγκέντρωσης, κερδοφορίας, σύγκρουσης συµφερόντων, νοµικός, φήµης, κανονιστικής
συµµόρφωσης, στρατηγικής κ.α.), τους αντιµετωπίζει µε στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης
και κρίσης µέσω των αρµοδίων διοικητικών της στελεχών.
Τους πρόσθετους κινδύνους (εξωτερικοί σε σχέση µε την Εταιρία παράγοντες κινδύνου)
που είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν καθώς εκπορεύονται από το εξωτερικό περιβάλλον
(θεσµικό, οικονοµικό, επιχειρηµατικό), ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης, η Εταιρία
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φροντίζει µέσω των αρµοδίων στελεχών της να ενηµερώνεται άµεσα για οποιαδήποτε
αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον. Ειδικότερα η Εταιρία φροντίζει:
- να προσαρµόζεται άµεσα στις µεταβολές του θεσµικού πλαισίου, ενσωµατώνοντας τις
αλλαγές αυτές στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της,
- να εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τυχόν θετική πορεία του
οικονοµικού περιβάλλοντος και να θωρακίζεται κατά το δυνατό σε τυχόν αρνητική
πορεία,
- να εφαρµόζει αποτελεσµατικές και διαφανείς διαδικασίες σε όλες τις υπηρεσίες στις
οποίες δραστηριοποιείται και παρέχει στους πελάτες της.
1.3.

∆ιάρθρωση και οργάνωση του τµήµατος διαχείρισης κινδύνων (άρθρο 435
παρ.1 σηµείο β’ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)

Η λειτουργία ανεξάρτητου τµήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνων ενσωµατώνεται στο
οργανόγραµµα της Εταιρίας µε βάση τον Εσωτερικό Κανονισµό και σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπει η απόφαση 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι βασικές
αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού είναι η εφαρµογή πολιτικών και διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνων οι οποίες επιτρέπουν τον εντοπισµό καθώς και την διαχείριση
κινδύνων που συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα της
Εταιρίας.
1.4.

Έκταση και φύση των συστηµάτων αναφοράς και µέτρησης κινδύνων
(άρθρο 435 παρ.1 σηµείο γ’ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)

Η Εταιρία υιοθετεί την τυποποιηµένη µέθοδο για τον υπολογισµό των κινδύνων που
προκύπτουν από τον πιστωτικό, λειτουργικό και κίνδυνο αγοράς όπως αυτή περιγράφεται
στον κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 και στον Ν.4261/2014. Παράλληλα ελέγχει τον κίνδυνο να
αποδειχθούν οι µέθοδοι αυτοί µέτρησης λιγότερο αποτελεσµατικές από ότι αναµενόταν.
Για την παρακολούθηση και την µέτρηση των κινδύνων αυτών χρησιµοποιεί κατάλληλα
µηχανογραφικά συστήµατα.
1.5.

Πολιτικές αντιστάθµισης και µείωσης κινδύνων (άρθρο 435 παρ.1 σηµείο δ’
του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)

Η Εταιρία δεν παρέχει µακροπρόθεσµη πίστωση ή δάνεια σε επενδυτές για διενέργεια
συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και ως εκ τούτου δεν χρησιµοποιεί τεχνικές
αντιστάθµισης ή µείωσης κινδύνων για τις εξασφαλίσεις που τυχόν θα ελάµβανε από τους
επενδυτές.
1.6.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

1.6.1. Άρθρο 435 παρ.2 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας το οποίο είναι
επιφορτισµένο µε τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπησή της και εκλέγεται από
την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας.
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από πέντε µέλη. Τέσσερα µέλη του
κατέχουν διευθυντικές θέσεις και ένα µέλος του είναι ο φοροτεχνικός σύµβουλος της
Εταιρίας. Τα δύο πρόσωπα που διευθύνουν πραγµατικά τις δραστηριότητες της Εταιρίας
συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β) Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται πρόσωπα, που διαθέτουν τις
απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία προϋποθέσεις εντιµότητας, φερεγγυότητας,
ακεραιότητας, φήµης, γνώσεων, δεξιοτήτων και ειδικοτήτων, καθώς και επαγγελµατικής
εµπειρίας. Σε κάθε περίπτωση για την επιλογή των µελών του ∆.Σ. λαµβάνονται υπόψη οι
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διαδικασίες αλλά και τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα
80 και 83 του Ν.4261/2014 και της υπ’ αριθµόν 4/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
γ) Στο πλαίσιο της πολυµορφίας όσον αφορά την επιλογή των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας, εκλέγονται πρόσωπα τα οποία προέρχονται από διάφορους
επιχειρηµατικούς τοµείς και εφαρµόζονται κριτήρια όπως το επαγγελµατικό και
εκπαιδευτικό ιστορικό των µελών και η ηλικία.
δ) ∆εδοµένου του µικρού µεγέθους της Εταιρίας, της εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως,
καθώς και του περιορισµένου εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της,
αξιολογήθηκε ότι δεν υφίσταται ανάγκη σύστασης χωριστής επιτροπής κινδύνου,
δεδοµένου ότι ήδη λειτουργεί τµήµα διαχείρισης κινδύνων.
ε) Η καθοδήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας προς όλα τα τµήµατα /
µονάδες είναι ενεργή και συνεχή ενώ το προσωπικό της Εταιρίας επικοινωνεί άµεσα µε
τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Κινδύνου, συζητώντας για ενδεχόµενες ανησυχίες τους σχετικά
µε την αποτελεσµατικότητα διαχείρισης των κινδύνων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρεί
µέσω των τακτικών συνεδριάσεων του να διαθέτει συνεχώς επαρκή και ολοκληρωµένη
ροή πληροφοριών για τους κινδύνους που αντιµετωπίζει τόσο η Εταιρία όσο και ο κλάδος
στον οποίο δραστηριοποιείται.
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων συντάσσει ετήσια έκθεση ως προς την εφαρµογή της
Εσωτερικής ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας, η οποία υποβάλλεται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, καθώς είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί και να
αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων εταιρικής διακυβέρνησης
της Εταιρίας, να αξιολογεί ετησίως το προφίλ κινδύνων της, καθώς και να προβαίνει στις
δέουσες ενέργειες για την αντιµετώπιση τυχόν ελλείψεων.
2. Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 436 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Οι πληροφορίες του παρόντος δηµοσιοποιούνται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013
και το Ν.4261/2014 και αφορούν την ανώνυµη εταιρία «Eurotrust Χρηµατιστηριακή
ΑΕΠΕΥ». Η Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 51% στην θυγατρική εταιρία µε την
επωνυµία «Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι Α.Ε.», κύρια δραστηριότητα της οποίας
είναι η παροχή ασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Και οι δύο εταιρίες συντάσσουν
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ), σε ατοµική βάση και ενοποιούνται µε βάση τα (∆ΠΧΑ), µε τη µέθοδο της
πλήρους ενοποίησης.
∆εν υφίσταται κανένα τρέχον ή προβλεπόµενο ουσιώδες, πρακτικό ή νοµικό κώλυµα για
την άµεση µεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων της θυγατρικής από
την µητρική εταιρία.
Η Εταιρία δεν συµµετέχει σε κάποια άλλη θυγατρική εκτός της ανωτέρω αναφερόµενης.
Στην περίπτωση της Εταιρίας δεν γίνεται χρήση των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.
3. Ίδια κεφάλαια (άρθρο 437 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Παρατίθεται αναλυτική και διακριτή περιγραφή των στοιχείων υπολογισµού των
εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας (CA1), όπως αυτά προκύπτουν από τα
στοιχεία των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2016, σε ενοποιηµένη βάση:
Κύρια στοιχεία των µέσων κεφαλαίων της κατηγορίας 1
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-Καταβεβληµένα µέσα κεφαλαίου
-Ζηµίες/Κέρδη εις νέον
-Λοιπά αποθεµατικά
Σύνολο
Αφαιρετικά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
-Λοιπά αϋλα πάγια
-Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται στη
µελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές
διαφορές καθαρές των φορολογικών υποχρεώσεων
-Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται στη
µελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές
διαφορές
-Λοιπά στοιχεία κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1
ή Αφαιρετικά στοιχεία
Σύνολο
Εποπτικές προσαρµογές (άρθρα 32-35 Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013)
Εξαιρέσεις & εναλλακτικές δυνατότητες (άρθρα 48,49,79
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Σύνολο κεφαλαίου κοινών µετοχών κατηγορίας 1
Πρόσθετα κεφάλαια και αφαιρέσεις κατηγορίας 1
Μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1
Κύρια στοιχεία των µέσων κεφαλαίων της κατηγορίας 2
Μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 2
Ίδια Κεφάλαια

1.900.000,00
-1.225.999,25
1.368.324,47
2.042.325,22
-1.068,64
-353.244,50

-89.303,19

- 414.817,68
858.434,01
0
0
1.183.891,21
0
1.183.891,21
0,00
1.183.891,21

α) Τα στοιχεία του ισολογισµού στις ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών µετοχών της
κατηγορίας 1, των πρόσθετων στοιχείων της κατηγορίας 1, των στοιχείων της κατηγορίας
2 και των προσαρµογών και αφαιρέσεων που εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 32 έως
35 και τα άρθρα 36, 56, 66 και 79.
β) Τα εποπτικά ίδια κεφαλαία της Εταιρίας διακρίνονται ως εξής:
Το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών (CET 1) αποτελείται από το καταβεβληµένο µετοχικό
κεφάλαιο, τα συσσωρευµένα λοιπά έσοδα και λοιπά αποθεµατικά, µείον τις ζηµιές εις
νέον (χρήσης και παρελθουσών χρήσεων), και από τα αφαιρετικά στοιχεία κεφαλαίου
κοινών µετοχών της κατηγορίας 1.
Πρόσθετα Στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (όπως υβριδικοί τίτλοι) δεν
χρησιµοποιούνται από την εταιρεία.
Τα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (Tier 1) που είναι το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών και
τα Πρόσθετα Μέσα της Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Capital).
Τα Συνολικά Ίδια Κεφάλαια (Total CAD) που είναι τα Κεφάλαια της Κατηγορίας 1 και
τα Μέσα της Κατηγορίας 2 ( Tier 2 Capital).
Από την ανωτέρω ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας προκύπτει ότι η Εταιρία
δε διαθέτει στην παρούσα φάση Μέσα Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 και συνεπώς τα
Κεφάλαια της Κατηγορίας 1 ισούνται µε τα Συνολικά Ίδια Κεφάλαια (Total Tier1=Total
CAD).
Ο υπολογισµός των ιδίων κεφαλαίων πραγµατοποιείται µέσω της τυποποιηµένης
µεθόδου.
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γ) Το Κεφάλαιο κοινών µετοχών της Εταιρίας την 31/12/2016 ανέρχονταν σε
€1.183.891,21 ενώ τα Πρόσθετα Μέσα Κατηγορίας 1 ανέρχονταν σε € 0,00.
δ) Το σύνολο των στοιχείων που υπόκεινται σε εποπτικές προσαρµογές την 31/12/2016
και δεν περιλαµβάνονται στα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (ήτοι τιτλοποιηµένα στοιχεία
ενεργητικού, αντισταθµίσεις ταµειακών ροών και αλλαγές στην αξία των ιδίων
υποχρεώσεων, πρόσθετες προσαρµογές αξίας, µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες
από αποτίµηση στην εύλογη αξία) σύµφωνα µε το άρθρο 437 παρ.1 στ. δ σηµείο i του
Κανονισµού 575/2013 ανέρχονταν σε € 0,00.
Το σύνολο των στοιχείων της Εταιρίας που αφαιρούνται από τα Ίδια Κεφάλαια την
31/12/2016, σύµφωνα µε το άρθρο 437 παρ.1 στ. δ σηµείο ii του Κανονισµού 575/2013
ανέρχονταν σε €858.434,01. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει και τα χρεωστικά υπόλοιπα
πελατών που προκύπτουν από συναλλαγές πέραν του έτους, κατά το µέρος που δεν
καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους.
Το σύνολο των στοιχείων της Εταιρίας που δεν αφαιρούνται την 31.12.2016, σύµφωνα
µε το άρθρο 437 παρ.1 στ. δ σηµείο iii του Κανονισµού 575/2013 του Κανονισµού
575/2013 ανέρχονταν σε € 0,00.
ε) Η Εταιρία δεν εφαρµόζει περιορισµούς στον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων κατ΄
άρθρο 437 παρ. 1 στ. ε του Κανονισµού 575/2013.
στ) Η Εταιρία δεν δηµοσιοποιεί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υπολογιζόµενους µέσω
στοιχείων ιδίων κεφαλαίων που προσδιορίζονται σε διαφορετική βάση από την
προβλεπόµενη στον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013.
4. Κεφαλαιακές απαιτήσεις (άρθρο 438 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Η Εταιρία χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη µέθοδο για τον υπολογισµό του κεφαλαίου για
σκοπούς πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς, όπως αυτή περιγράφεται στον
Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 ενώ οι άλλες κατηγορίες κινδύνων παρακολουθούνται µε
ποιοτικά κριτήρια. Η Εταιρία δεν έχει ζητήσει ή κάνει χρήση εσωτερικών υποδειγµάτων.
4.1.

Σταθµισµένα ποσά κινδύνου ανά κατηγορία ανοιγµάτων

Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο, µετά την εφαρµογή των
συντελεστών στάθµισης ανά κατηγορία ανοίγµατος που ορίζονται στα άρθρα 114-141 του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, ανέρχονταν την 31/12/2016 σε €206.179,85 (€2.577.248,09 *
8%). Το συνολικό ποσό ανοίγµατος σε κίνδυνο για κάθε κατηγορία ανοιγµάτων
πιστωτικού κινδύνου υπολογίστηκε σε €2.577.248,09.
Παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τους συντελεστές στάθµισης, για
καθεµία από τις κατηγορίες ανοιγµάτων του άρθρου 112 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013
(σταθµισµένο ενεργητικό).
Κατηγορία Ανοίγµατος

Άνοιγµα

Συντελεστής

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά κεντρικών
κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων
(institutions)
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες

1.356,98

20%

Σταθµισµένο Ποσό
Ανοίγµατος
271,40

0,00

20%

0,00

61.334,24

100%

61.334,24

9.122,37

75%

6.841,78
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απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής
Ανοίγµατα σε καθυστέρηση
Ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων µε βραχυπρόθεσµη
πιστοληπτική αξιολόγηση
Λοιπά ανοίγµατα
Μετρητά στο ταµείο και
εξοµοιούµενα µε αυτά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ

4.2.

18.098,04

150%

27.147,06

360.820,68

150%

541.231,02

1.940.422,59

100%

1.940.422,59

1.673,84
2.392.828,74

0%

0,00
2.577.248,08

Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 92 παρ.3 στοιχεία β) & γ).

Οι απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 92 παρ. 3 στοιχεία β) και γ),
ανέρχονταν την 31/12/2016 σε €14.210,30. Το συνολικό ποσό ανοίγµατος σε κίνδυνο
(14.210,30 * 12,5) ήταν €177.628,75. Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας:
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
1. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΘΕΣΗΣ

14.210,30

2. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

0,00

3. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

0,00

4. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

0,00

5. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Μ.Χ.Α.

0,00

4.3.

Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων για λειτουργικό κίνδυνο.

Σύµφωνα µε την παρ. 2.α) του άρθρου 95 του Κανονισµού 575/2013 για την κατηγορία
των ΑΕΠΕΥ µε περιορισµένη άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (του άρθρου 95 του
Κανονισµού 575/2013), εξαιρείται ο Λειτουργικός Κίνδυνος από τον υπολογισµό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων των Ιδίων Κεφαλαίων. Η Εταιρία µας καθώς ανήκει στην
κατηγορία αυτή των ΑΕΠΕΥ δεν υπολογίζει σταθµισµένο ποσό ανοίγµατος για
λειτουργικό κίνδυνο κατά τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων ιδίων
κεφαλαίων.
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 95 του Κανονισµού 575/2013 για τον υπολογισµό των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Ιδίων Κεφαλαίων υπολογίζεται το υψηλότερο ποσό
µεταξύ των σταθµισµένων ανοιγµάτων για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων
(δηλαδή πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αγοράς, εξαιρείται ο λειτουργικός κίνδυνος)
και του 25% των παγίων εξόδων επί 12,5 (άρθρο 95.2.β και 97.3 του Κανονισµού
575/2013). Ο πίνακας των παγίων εξόδων υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της
απόφασης 1/459/27.12.2007 της Ε.Κ.
Με βάση τα παραπάνω το σύνολο του απαιτούµενου κεφαλαίου της Εταιρείας µε στοιχεία
31/12/2016 ανήλθε στο ποσό των 220.390,15 ευρώ όπως συνοψίζεται και στον ακόλουθο
πίνακα:
Κίνδυνος

Κεφάλαιο

Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Σταθµισµένο ποσό
ανοίγµατος

Αγοράς

88.814,40

14.210,30

177.628,75

Πιστωτικός

2.392.828,74

206.179,85

2.577.248,08

Σύνολο

2.481.643,14

220.390,15

2.754.876,83

5. Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου (άρθρο 439 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
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Η Εταιρία συναλλάσσεται µόνο σε προϊόντα που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη
αγορά όπου ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου αναλαµβάνεται εξολοκλήρου από τον
Κεντρικό αντισυµβαλλόµενο. Επιπλέον η Εταιρία δεν συνάπτει συναλλαγές του άρθρου
272 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, ήτοι µακράς προθεσµίας διακανονισµού και
συναλλαγές δανεισµού περιθωρίου ασφάλισης.
Συνεπώς οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου
αντισυµβαλλοµένου την 31/12/2016 ανέρχονταν σε €0,00.
6. Κεφαλαιακά αποθέµατα (άρθρο 440 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Η Εταιρία δεν υπολογίζει αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα και ως εκ τούτου δεν
δηµοσιοποιεί τέτοια στοιχεία.
7. ∆είκτες παγκόσµιας συστηµικής σηµασίας (άρθρο 441 Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013)
Η Εταιρία δεν αποτελεί παγκόσµιο συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα και ως εκ τούτου δεν
δηµοσιοποιεί αντίστοιχους δείκτες.
8. Προσαρµογές πιστωτικού κινδύνου (άρθρο 442 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
8.1.

Ορισµοί για λογιστικούς σκοπούς της απαίτησης σε καθυστέρηση και της
επισφαλούς απαίτησης

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία
συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς
απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι
σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το
ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων
και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης
καταχωρείται στα αποτελέσµατα.
8.2.

Προσεγγίσεις και Μέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των
προσαρµογών της αξίας των ανοιγµάτων και των προβλέψεων.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, η υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων
εφαρµόζει διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για τον εντοπισµό, την
αξιολόγηση και τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου.
Η µεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού και
της χρονικής στιγµής των µελλοντικών ταµιακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε
να µειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων για ζηµίες και της
πραγµατικής εµπειρίας ζηµιών. Η Εταιρία χρησιµοποιεί εκτιµήσεις, που βασίζονται στην
ιστορική εµπειρία ζηµιών από περιουσιακά στοιχεία µε παρόµοια χαρακτηριστικά
πιστωτικού κινδύνου, και παρόµοια αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης µε αυτά του
χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις µελλοντικές ταµιακές ροές.
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων ενηµερώνει και συµβουλεύει τα υπόλοιπα τµήµατα
της Εταιρίας για τους πιστωτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, βοηθάει στην επιµόρφωση
του προσωπικού και εφαρµόζει κατάλληλα συστήµατα για την µέτρηση και την
παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, παρακολουθεί στενά τις αξιολογήσεις
των µεγάλων εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης καθώς και τη διαδικασία
επικαιροποιήσεως αυτών.
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Επιπρόσθετα, η µονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τους προβληµατικούς
πελάτες και συµµετέχει στον καθορισµό των προβλέψεων που γίνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Πραγµατοποιείται ετήσια προσαρµογή του ήδη σχηµατισµένου ποσού
προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων. Η Εταιρεία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά
υπόλοιπα των πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί αποµείωση.
Παράλληλα, το Τµήµα Πιστώσεων σε συνεργασία µε το Τµήµα Συναλλαγών είναι
υπεύθυνα για τη συνεχή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της
Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία ακολουθεί τις ισχύουσες σχετικές αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε την χορήγηση πιστώσεων για την διενέργεια
χρηµατιστηριακών συναλλαγών που µεταξύ άλλων προβλέπουν και τις σχετικές
εξασφαλίσεις από τους πελάτες (χαρτοφυλάκια ασφαλείας).
8.3.

Συνολικό ποσό ανοιγµάτων

Η Εταιρία υπολογίζει τα σταθµισµένα ποσά µε την Τυποποιηµένη Μέθοδο, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 111-141). Η πιστωτική ποιότητα είναι δυνατόν να
προσδιορίζεται µε βάση τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις που πραγµατοποιούνται από
ΕΟΠΑ. Η αξία ανοίγµατος πολλαπλασιάζεται µε τον εκάστοτε συντελεστή στάθµισης
κινδύνου που καθορίζεται ή προσδιορίζεται από τα άρθρα 114-134 του ανωτέρω
κανονισµού.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα σταθµισµένα ποσά ανοίγµατος για πιστωτικό κίνδυνο µε
βάση την Τυποποιηµένη Προσέγγιση, µε στοιχεία 31/12/2016, σε ενοποιηµένη βάση:
Κατηγορία Ανοίγµατος

Άνοιγµα

Συντελεστής

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά κεντρικών
κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων
(institutions)
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής
Ανοίγµατα σε καθυστέρηση
Ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων µε βραχυπρόθεσµη
πιστοληπτική αξιολόγηση
Λοιπά ανοίγµατα
Μετρητά στο ταµείο και
εξοµοιούµενα µε αυτά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ

1.356,98

20%

Σταθµισµένο Ποσό
Ανοίγµατος
271,40

0,00

20%

0,00

61.334,24

100%

61.334,24

9.122,37

75%

6.841,78

18.098,04

150%

27.147,06

360.820,68

150%

541.231,02

1.940.422,59

100%

1.940.422,59

1.673,84
2.392.828,74

0%

0,00
2.577.248,08

8.4.

Γεωγραφική κατανοµή των σηµαντικότερων κατηγοριών ανοιγµάτων

Όλα τα ανωτέρω ανοίγµατα κατανέµονται γεωγραφικά εντός Ελλάδος.
8.5.

Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο

Οι κατωτέρω κλάδοι έχουν καθορισθεί κατά την κρίση της Εταιρίας, λαµβανοµένου
υπόψη ότι δεν προβλέπονται συγκεκριµένα κριτήρια στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με ηµεροµηνία 31/12/2016 η ανάλυση έχει ως εξής:
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Κατηγορία Ανοίγµατος

Σύνολο
Σταθµισµένου
Ανοίγµατος

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά κεντρικών
κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων
(institutions)
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες
απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής
Ανοίγµατα σε καθυστέρηση
Ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων µε βραχυπρόθεσµη
πιστοληπτική αξιολόγηση
Λοιπά ανοίγµατα
Μετρητά στο ταµείο και
εξοµοιούµενα µε αυτά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ

8.6.

Ιδρύµατα

Ιδιώτες

271,40

271,40

0,00

0,00

61.334,24

61.334,24

6.841,78
27.147,06

6.841,78
27.147,06

541.231,02

541.231,02

1.940.422,59

1.940.422,59

0,00
2.577.248,08

0,00
2.543.259,24

33.988,84

Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα
ληκτότητα τους

Με ηµεροµηνία 31/12/2016 η ανάλυση έχει ως εξής:
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 31/12/2015 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
Έως 1 µήνα

1-3 µήνες

3-12 µήνες

1-5 έτη

>5 έτη

Σύνολο

Ενεργητικό
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

1.206.236,10

1.206.236,10

8.768,89

8.768,89

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

447.652,60

447.652,60

Αναβαλλόµενες Φορολογικές

273.754,03

273.754,03

1.936.411,62

1.936.411,62

1.936.411,62

2.577.248,08

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
διαθέσιµα προς πώληση

Απαιτήσεις
Σύνολο

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες & λοιπές εµπορ. απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

95.323,08
4.282,36

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

541.231,02

Σύνολο

640.836,46

Σύνολο Ενεργητικού

640.836,46

8.7.

Ανάλυση επισφαλών ανοιγµάτων και ανοιγµάτων σε καθυστέρηση

Με ηµεροµηνία 31/12/2016 η ανάλυση έχει ως εξής:
Κλάδος
δραστηριότητας

Επισφαλή

Σε
καθυστέρηση

Προβλέψεις

Ποσά που επιβάρυναν
τα αποτελέσµατα της
χρήσης 2016

Απαιτήσεις κατά
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πελατών
λιανικής Ελλάδα
Απαιτήσεις κατά
πελατών
λιανικής εκτός
Ελλάδα
ΣΥΝΟΛΟ

60.000,00

18.098,04

60.000,00

58.708,90

60.000,00

18.098,04

60.000,00

58.708,90

∆εν έχουν γίνει προσαρµογές αξίας και έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων, που είχαν
διαγραφεί και καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποτελέσµατα.
9. Μη βεβαρηµένα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 443 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην τήρηση και στην δηµοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων.
10. Χρήση των ΕΟΠΑ (άρθρο 444 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Η χρησιµοποίηση πιστοληπτικών αξιολογήσεων που διενεργούνται από αναγνωρισµένους
Εξωτερικούς Οργανισµούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) Moody’s, Fitch,
Standard & Poor’s για τον προσδιορισµό των συντελεστών στάθµισης και των
κεφαλαιακών απαιτήσεων συµµορφώνεται µε τις οδηγίες των εποπτικών αρχών, αφού
έχουν χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή για όλα τα ανοίγµατα που ανήκουν σε αυτή τη
κλάση και θα χρησιµοποιούνται σε συνεχή βάση και µε διαχρονική συνέπεια. Η Εταιρία
σε περιόδους κρίσης λαµβάνει υπόψη της, τις υποβαθµίσεις των αξιολογήσεων των
Εξωτερικών Οίκων Αξιολόγησης.
Οι κατηγορίες ανοιγµάτων, για τις οποίες χρησιµοποιούνται οι αξιολογήσεις καθενός από
τους Ε.Ο.Π.Α. / Ο.Ε.Π , είναι τα ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα και επιχειρήσεων.
Καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών, η Εταιρία δεν
ακολουθεί κάποια διαδικασία για την µεταφορά των αξιολογήσεων των εκδοτών τίτλων
και των πιστοληπτικών αξιολογήσεων σε στοιχεία που δεν περιλαµβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
Η Εταιρία δεν εφαρµόζει τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισµό της
στάθµισης των ανοιγµάτων.
11. Άνοιγµα στον κίνδυνο αγοράς (άρθρο 445 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Για τον κίνδυνο αγοράς, η Εταιρία εφαρµόζει την τυποποιηµένη προσέγγιση για κίνδυνο
θέσης σε µετοχές, προκειµένου να υπολογίσει τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους
σκοπούς του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχ. β) του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.
Η Εταιρία για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από
θέσεις σε µετοχές, υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης της σε µετοχικά
προϊόντα, σύµφωνα µε τα άρθρα 342 και 343 του Κανονισµού 575/2013. ∆εν υπολογίζεται
κεφαλαιακή απαίτηση για κίνδυνο συναλλάγµατος καθώς η καθαρή της θέση σε
συνάλλαγµα, δεν υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των συνολικών ιδίων κεφαλαίων που
απαιτείται βάσει του άρθρου 351 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.
Με στοιχεία 31/12/2016 το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της εταιρείας ανερχόταν σε
88.814,40 ευρώ. Μετά τον υπολογισµό 8% του γενικού και 8% του ειδικού κινδύνου επί
του ανώτερου ποσού, η κεφαλαιακή απαίτηση της Εταιρίας έναντι του κινδύνου αγοράς,
ανέρχεται στα 14.210,30 ευρώ ενώ το σταθµισµένο ποσό ανοίγµατος για τον κίνδυνο
θέσης µε την τυποποιηµένη προσέγγιση ανέρχεται στο ποσό των 177.628,75 ευρώ.
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∆εν υπάρχουν θέσεις σε τιτλοποίηση από τις οποίες να προκύπτει ειδικός κίνδυνος
επιτοκίου.
12. Λειτουργικός Κίνδυνος (άρθρο 446 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Σύµφωνα µε την παρ. 2.α) του άρθρου 95 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 για την
κατηγορία των ΑΕΠΕΥ µε περιορισµένη άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (του
άρθρου 95 του Κανονισµού 575/2013), δεν απαιτείται ο υπολογισµός κεφαλαιακών
απαιτήσεων για λειτουργικό κίνδυνο του τίτλου ΙΙΙ του ανωτέρω Κανονισµού.
Η Εταιρία σε εφαρµογή των άρθρων 95-97 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, διαθέτει
επιλέξιµο κεφάλαιο που ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το 25% των παγίων εξόδων του
προηγούµενου έτους και ο λειτουργικός κίνδυνος που προκύπτει είναι µηδενικός.
13. Ανοίγµατα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών (άρθρο 447 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)

.
14. Άνοιγµα σε κίνδυνο επιτοκίου σε θέσεις που δεν περιλαµβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (άρθρο 448 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Η Εταιρία δεν έχει ανοίγµατα που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.
15. Ανοίγµατα σε θέσεις τιτλοποίησης (άρθρο 449 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Η Εταιρία δεν έχει τέτοιου είδους ανοίγµατα.
16. Πολιτικές αποδοχών (άρθρο 450 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 & άρθρα 84, 85, 86
και 87 Ν.4261/2014)
Η Πολιτική Αποδοχών περιλαµβάνει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες και πρακτικές που
εφαρµόζει η Εταιρία µε σκοπό την συµµόρφωσή της µε τις πρόσφατες διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και του Ν.4261/2014, προσαρµοσµένες στις συνθήκες και τις
ιδιαιτερότητες της Εταιρίας. Οι πολιτικές αυτές προάγουν την ορθή και αποτελεσµατική
διαχείριση των κινδύνων.
Λόγω του µεγέθους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της και εργασιών της
αξιολογείται ότι δεν υφίσταται λόγος για ύπαρξη Επιτροπής Αποδοχών στην Εταιρία, η δε
παρούσα Πολιτική Αποδοχών θεσπίστηκε και παρακολουθείται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της, το οποίο κατά την άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας υιοθετεί και
περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την
εφαρµογή της.
Η παρούσα πολιτική αφορά όλο το προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο συνδέεται µε αυτήν
µε σύµβαση εργασίας. Τα πρόσωπα που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού της
Εταιρίας, περιλαµβάνονται στην πολιτική αποδοχών:
α) ανώτερα διοικητικά στελέχη,
β) πρόσωπα τα οποία αναλαµβάνουν κινδύνους,
γ) πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου,
δ) κάθε εργαζόµενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο
αµοιβών µε τα υπό (α) και (β) ανωτέρω πρόσωπα, και γενικότερα
ε) τα πρόσωπα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο
στο προφίλ κινδύνου το οποίο αναλαµβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η Εταιρία.
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Η Εταιρία όταν συντρέχει περίπτωση θα αξιολογεί και θα καθορίζει µε απόφαση του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου σε ετήσια βάση τις κατηγορίες του προσωπικού της των
οποίων η φύση των δραστηριοτήτων τους έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του
κινδύνου της. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού ως προς το βαθµό
επίδρασης των δραστηριοτήτων του στο προφίλ κινδύνου της, η Εταιρεία θα λαµβάνει
υπόψη της τουλάχιστον:
α) το είδος και τη φύση της επενδυτικής υπηρεσίας,
β) το βαθµό συµµετοχής του υπό αξιολόγηση προσωπικού στην παροχή της επενδυτική
υπηρεσίας, και
γ) τις εν γένει διαδικασίες που τηρούνται σε κάθε στάδιο για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών.
Η υφιστάµενη πολιτική αποδοχών της Εταιρίας είναι αποτέλεσµα κατά περίπτωση
αποφάσεων της ∆ιοίκησης και µόνο αυτής. Η Εταιρία καταβάλει σταθερές και
συγκεκριµένες αποδοχές σε όλους τους υπαλλήλους και τα στελέχη της,
περιλαµβανοµένων και αυτών που ασχολούνται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
προς τους πελάτες της και προσαρµόζονται µόνο µε τις εκάστοτε ισχύουσες εργασιακές
ρυθµίσεις.
Βασικός στόχος της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας είναι να αποθαρρύνει την ανάληψη
κινδύνων από το προσωπικό της εταιρείας που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και κατ’
επέκταση την αποτροπή αντίκτυπου στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας από την
επαγγελµατική δραστηριότητα των ως άνω προσώπων.
Η Εταιρία δεν παρέχει πρόσθετες µεταβλητές αποδοχές ή επιβραβεύσεις ή προαιρετικές
συνταξιοδοτικές παροχές προς τα παραπάνω στελέχη της, οι οποίες να συνδέονται µε το
ύψος συναλλαγών των πελατών ή την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων πωλήσεων, όσον
αφορά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της και ως εκ τούτου
δεν υφίσταται ο κίνδυνος η πολιτική αποδοχών της εταιρείας να αποβεί σε βάρος των
πελατών ή στην κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας.
Η Εταιρία δεν ανήκει στην κατηγορία των ιδρυµάτων που επωφελούνται από κατ’
εξαίρεση κρατική ενίσχυση.
∆εν υπάρχουν ιδιαίτερα κριτήρια επίδοσης του προσωπικού στα οποία βασίζονται
δικαιώµατα απόκτησης µετοχών, δικαιώµατα προαίρεσης, ή µεταβλητές συνιστώσες των
αποδοχών. Γενικά δεν ακολουθούνται τέτοιες µέθοδοι επιβράβευσης του προσωπικού,
Επίσης, δεν υφίστανται άλλοι όροι ή συµφωνίες µε το παραπάνω προσωπικό, στους
οποίους να θεσπίζονται τυχόν ποιοτικά κριτήρια τα οποία λαµβάνονται υπόψη για την
επιβράβευση, οικονοµική ή όχι, του προσωπικού, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησής
τους. Ούτε υφίσταται κριτήριο ή διαδικασία επιβράβευσης οποιουδήποτε υπαλλήλου της
Εταιρείας σε συνάρτηση µε στόχους πωλήσεων.
Η Εταιρία µε απόφαση ∆ιοικητικού της Συµβουλίου έχει εγκρίνει την παροχή τριών
µισθωµένων εταιρικών αυτοκινήτων σε διοικητικά στελέχη της Εταιρίας, καθώς και
έντεκα εταιρικών κινητών τηλεφώνων σε διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους της. Οι εν
λόγω παροχές δεν εξαρτώνται από τις επιδόσεις των στελεχών ή υπαλλήλων ή από
συµβατικούς όρους.
Οι αποδοχές του εσωτερικού ελεγκτή διαµορφώνονται µε βάση την επίτευξη των στόχων
που συνδέονται µε τα καθήκοντά του, ανεξαρτήτως των επιχειρηµατικών τοµέων που
ελέγχει και εποπτεύονται απευθείας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν προκύπτουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για την
κάλυψη πιθανών κινδύνων από την πολιτική αποδοχών που εφαρµόζει η Εταιρεία.
Όσον αφορά τις πληρωµές που συνδέονται µε καταγγελίες σύµβασης γίνεται σχετική
πρόβλεψη σε ετήσια βάση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας, η οποία και
εξαντλεί το σχετικό κίνδυνο που καλείται να αναλάβει η Εταιρία.
Συνολικές ποσοτικές πληροφορίες (ύψος ετήσιων αποδοχών του προσωπικού, νέες
πληρωµές λόγω πρόσληψης, αποζηµιώσεις λόγω αποχωρήσεων κ.λπ.) δηµοσιεύονται στις
εποπτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αφορούν όλα τα µέλη του
προσωπικού µε διάκριση σε ανώτερα διευθυντικά στελέχη και λοιπό προσωπικό.
Παρακάτω παρατίθενται συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά µε τις αποδοχές έτους 2016 (στοιχ. ζ, η
και θ παρ.1 άρθρο 450 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013):
α) σε ατοµική βάση:
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Κατηγορίες Αποδοχών

Σταθερές Αποδοχές & αριθµός
δικαιούχων
Μεταβλητές Αποδοχές & αριθµός
δικαιούχων
Αναβαλλόµενες αµοιβές & αριθµός
δικαιούχων
Νέες πληρωµές λόγω πρόσληψης &
αριθµός δικαιούχων
Νέες πληρωµές λόγω αποχώρησης
& αριθµός δικαιούχων
Ποσά αποζηµιώσεων λόγω
αποχώρησης & αριθµός δικαιούχων
Υψηλότερο ποσό αποζηµίωσης σε
µεµονωµένο πρόσωπο
Συνολικές Αποδοχές

Συνολικές Αποδοχές

Ποσά

Σύνολο
∆ικαιούχων

€156.724,14

9

€0,00

0

€0,00

0

€10.644,08

1

€0,00

0

€0,00

0

€0,00

0

∆ικαιούχοι
Ανώτερα ∆ιευθυντικά
Στελέχη
Αριθµός
Αποδοχές
∆ικαιούχων

Αποδοχές

Αριθµός
∆ικαιούχων

€85.505,17

4

€71.218,97

5

€0,00

0

€10.644,08

1

€167.368,22
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Τοµέας Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών
€77.901,56
€167.368,22

Αριθµός ατόµων που αµείβονται µε
τουλάχιστον €1.000.000 ανά
οικονοµικό έτος, ανά µισθολογικά
κλιµάκια €500.000 για τις αµοιβές
από 1 έως 5 εκατοµµύρια ευρώ και
ανά µισθολογικά κλιµάκια
€1.000.000 για τις αµοιβές
€5.000.000 και άνω

Μέλη Προσωπικού

Τοµέας Υποστήριξης
Εργασιών
€89.466,66

0

β) σε ενοποιηµένη βάση:
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Κατηγορίες Αποδοχών

Σταθερές Αποδοχές & αριθµός
δικαιούχων
Μεταβλητές Αποδοχές & αριθµός
δικαιούχων
Αναβαλλόµενες αµοιβές & αριθµός
δικαιούχων
Νέες πληρωµές λόγω πρόσληψης &
αριθµός δικαιούχων
Νέες πληρωµές λόγω αποχώρησης
& αριθµός δικαιούχων
Ποσά αποζηµιώσεων λόγω
αποχώρησης & αριθµός δικαιούχων
Υψηλότερο ποσό αποζηµίωσης σε

Ποσά

Σύνολο
∆ικαιούχων

€156.724,14

9

€0,00

0

€0,00

0

€29.679,81

3

€0,00

0

€0,00

0

€0,00

0

∆ικαιούχοι
Ανώτερα ∆ιευθυντικά
Στελέχη
Αριθµός
Αποδοχές
∆ικαιούχων

Μέλη Προσωπικού
Αποδοχές

Αριθµός
∆ικαιούχων

€85.505,17

4

€71.218,97

5

€0,00

0

€29.679,81

3
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µεµονωµένο πρόσωπο
Συνολικές Αποδοχές

Συνολικές Αποδοχές

€186.403,95
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Τοµέας Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών
€77.901,56
€186.403,95

Αριθµός ατόµων που αµείβονται µε
τουλάχιστον €1.000.000 ανά
οικονοµικό έτος, ανά µισθολογικά
κλιµάκια €500.000 για τις αµοιβές
από 1 έως 5 εκατοµµύρια ευρώ και
ανά µισθολογικά κλιµάκια
€1.000.000 για τις αµοιβές
€5.000.000 και άνω

Τοµέας Υποστήριξης
Εργασιών
€108.502,39

0

17. ∆είκτης Μόχλευσης (άρθρο 451 Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013)
Ο δείκτης µόχλευσης της Εταιρίας στις 31/12/2016 υπολογίστηκε µε βάση τις
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ως κλάσµα των συνολικών ιδίων
κεφαλαίων δια του συνολικού ποσού ανοίγµατος όλων των στοιχείων ενεργητικού και
ανήλθε:
€2.040.532,54 / €2.577.248,09 = 79,17%.
18. Ρυθµίσεις Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης - ∆ιοικητικό Συµβούλιο (άρθρα 80 και 83
του Ν.4261/2014)
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού της, η Εταιρία διοικείται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) µέλη.
Η Εταιρεία εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ανήκει στα ιδρύµατα που είναι σηµαντικά από
πλευράς µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των
δραστηριοτήτων της, πληροί τους όρους του άρθρου 83 του Ν.4261/2014 και
συγκεκριµένα οι ιδιότητες του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου συµπίπτουν
στο ίδιο πρόσωπο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ενήµερη για την σύνθεση και τη
συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας σε σώµα. Επιπλέον, δεν υπάρχει
διάκριση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε εκτελεστικά και σε µη εκτελεστικά
µέλη. Τρία από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρίας συµµετέχουν
και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής. Σύµφωνα όµως µε την παρ. 4 του άρθρου
83 του Ν.4261/2014, οι θέσεις αυτές που κατέχουν τα µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
καθώς είναι εντός του ίδιου οµίλου, υπολογίζονται ως κατοχή µιας θέσης ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Τέλος, η Εταιρεία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Κινδύνου λόγω του µεγέθους
και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της.
Με σκοπό τη διασφάλιση της προτεραιότητας των συµφερόντων των πελατών της, η
Εταιρία έχει θεσπίσει πολιτική πρόληψης, εντοπισµού και διαχείρισης/αντιµετώπισης
σύγκρουσης συµφερόντων καθώς και εσωτερικές διαδικασίες που περιλαµβάνουν
οργανωτικά και διοικητικά µέτρα µε στόχο τον εντοπισµό την πρόληψη και την επίλυση
συγκρούσεων συµφερόντων. Στον εσωτερικό κανονισµό της Εταιρείας περιλαµβάνονται
αναλυτικά οι διαδικασίες και τα µέτρα που διασφαλίζουν ότι τα καλυπτόµενα πρόσωπα
που συµµετέχουν σε διάφορες επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες συνιστούν ή
µπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων, η οποία συνεπάγεται ουσιαστικό
κίνδυνο ζηµίας των συµφερόντων πελατών, ασκούν τις δραστηριότητες αυτές σε
κατάλληλο επίπεδο ανεξαρτησίας ανάλογα µε το µέγεθος και τις δραστηριότητες της
εταιρείας και ανάλογα µε τη σοβαρότητα του κινδύνου ζηµίας των συµφερόντων πελατών.
Στην Εταιρία λειτουργούν ανεξάρτητες Μονάδες Κανονιστικής Συµµόρφωσης,
∆ιαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα
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µέτρα ώστε οι Υπεύθυνοι των ανωτέρω µονάδων να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία,
αρχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης ελέγχει µεταξύ άλλων, την αποτροπή
καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των στελεχών της εταιρείας και των
υπηρεσιών που αυτά παρέχουν προς τους πελάτες και παράλληλα µεριµνά για την
πιστοποίηση της επαγγελµατικής επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των
στελεχών της που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες. Το τµήµα της
Κανονιστικής Συµµόρφωσης, λαµβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τη φύση, την
κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της εταιρίας, έχει ως αντικείµενο:
•
•
•

•

Τον εντοπισµό των κινδύνων από τη µη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις
υποχρεώσεις που υπέχει από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών και τη διευκόλυνση της αποτελεσµατικής
άσκησης των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Την ενηµέρωση των υπόχρεων προσώπων για τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και
την ορθή άσκηση αυτών, προκειµένου να τηρούνται τόσο οι περιοδικές υποχρεώσεις
της Εταιρίες όσο και οι υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα µε τη ισχύουσα
νοµοθεσία.
Την υποβολή γραπτών εξαµηνιαίων εκθέσεων προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρίας και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη σχετικά µε τον εντοπισµό και την
καταγραφή περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν διαπιστωµένες αποκλίσεις της
Εταιρίας ως προς τις υποχρεώσεις της, ανεπάρκεια των µέσων που διαθέτει η Εταιρία
για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις της, καθώς
και την υποβολή σχετικών προτάσεων.

Οι βασικές αρµοδιότητες του τµήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνων, είναι η εφαρµογή
πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων οι οποίες επιτρέπουν τον εντοπισµό
καθώς και την διαχείριση κινδύνων που συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες
και τα συστήµατα της Εταιρίας. Η µονάδα διαχείρισης Κινδύνων έχει ως αντικείµενο:
•

•

•
•

•
•

Την παρακολούθηση των πολιτικών και των διαδικασιών ως προς την αξιολόγηση
της λειτουργίας των υφιστάµενων συστηµάτων ελέγχου των κινδύνων που
σχετίζονται µε την λειτουργία της Εταιρίας.
Τη µέριµνα ώστε η Εταιρία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και µηχανογραφική
υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των
διαδικασιών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκεια της και την εν γένει
διαχείριση των κινδύνων που συνέχονται µε τη λειτουργία της.
Τη µέριµνα ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να
ανταποκρίνονται στους αναλαµβανόµενους κινδύνους.
Την επανεξέταση και όταν κριθεί απαραίτητο την αναθεώρηση των πολιτικών, ώστε
να επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, θέτοντας νέα όρια και
περιορισµούς, όταν αυτό επιβάλουν οι χρηµατοοικονοµικές συνθήκες.
Την διαρκή συµµόρφωση της Εταιρίας µε το νοµοθετικό πλαίσιο για την Εσωτερική
∆ιαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ).
Την υποβολή γραπτών εξαµηνιαίων εκθέσεων προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρίας και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη σχετικά µε ζητήµατα εφαρµογής των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και την υποβολή προτάσεων.

Το τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι το αρµόδιο τµήµα για τη θέσπιση και εφαρµογή
προγράµµατος εσωτερικού ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση της καταλληλότητας
και αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων, των διαδικασιών, των µηχανισµών
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εσωτερικού ελέγχου και των ρυθµίσεων της Εταιρίας. Επιπλέον, ελέγχει την ορθή,
οµοιόµορφη και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας, των
αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του καταστατικού της εταιρίας και των
αποφάσεων των οργάνων της, καθώς επίσης και την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή
του εσωτερικού κανονισµού.
19. Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (άρθρο 81 του Ν.4261/2014)
Με βάση τα προβλεπόµενα στο ανωτέρω άρθρο η Εταιρία δηµοσιοποιεί τις ακόλουθες
πληροφορίες σε ενοποιηµένη βάση, µε ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2016:
Επωνυµία:
Φύση ∆ραστηριοτήτων:

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών
και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την
έννοια του Ν.3606/2007.
Ελλάδα
€ 301.959,24

Γεωγραφική Θέση:
Κύκλος εργασιών:
Αριθµός Εργαζοµένων σε ισοδύναµο
καθεστώς πλήρους απασχόλησης:
Αποτελέσµατα προ φόρων:
Φόροι επί των αποτελεσµάτων:
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:
Εισπραττόµενες δηµόσιες επιδοτήσεις:
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€ 690.033,66
€ 149.588,83
€ 0,00
€ 540.444,83
€ 0,00

20. ∆ηµοσιοποίηση απόδοσης στοιχείων ενεργητικού (άρθρο 82 του Ν.4261/2014)
Με βάση τα προβλεπόµενα στο ανωτέρω άρθρο η Εταιρία δηµοσιοποιεί τις ακόλουθες
πληροφορίες σε ενοποιηµένη βάση, µε ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2016:
Συνολική απόδοση στοιχείων ενεργητικού (σε ενοποιηµένη βάση):
Καθαρό αποτέλεσµα χρήσεως / Ύψος Ενεργητικού = 540.444,83 / 3.340.077,15 = 16,18%
21. Τήρηση ιστότοπου σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση και τις αποδοχές
(άρθρο 88 του Ν.4261/2014)
Η Εταιρία τηρεί ιστότοπο (www.eurotrustsec.gr), συµµορφούµενη µε τις διατάξεις του
άρθρου 88 του Ν.4261/2014, και εξηγεί σε ειδικό χώρο αυτού µε ποιο τρόπο
συµµορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του
Ν.4261/2014.
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