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Αξζξν 

435
ηφρνη θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ

ηφρνο θαη πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ειαρηζηνπνηνχλ

ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αζηάζεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη

επεξεάδνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ηηο απνδφζεηο ηεο θαη ηελ ξεπζηφηεηά ηεο.

θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε ζπλερήο εμέηαζε ηεο ηήξεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο εηαηξείαο

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο κέζσ ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί.

Καλνληζηηθή πκκόξθωζε

θνπφο ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη

λα αλαθχςνπλ απφ ηε κε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηζρχνπζα

λνκνζεζία. Πξνο ηνχην έρεη ελζσκαηψζεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο

λνκνζεζίαο θαη πξνζπαζεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο πεξηπηψζεηο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο απάηεο ζε βάξνο ηεο.

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλωλ  

Ζ εηαηξεία ιφγνπ ηνπ κεγέζνπο ηεο δελ έρεη ζπζηήζεη ρσξηζηή επηηξνπή θηλδχλνπ θαη δελ έρεη αλεμάξηεηε

Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη ηελ ππεχζπλε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε

θξηηήξην ηελ εκπεηξία ηεο, σο ππεχζπλε ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Λνγηζηήξην

θαη ην ηκήκα ηεο παξνρήο πηζηψζεσλ. Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο

βξίζθνληαη ζε δηαξθή επαθή κε ηελ ππεξεζία ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. 

Ζ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ βαζίδεηαη: 

1                                                               αλαγλψξηζε/αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ (πθηζηάκελνπ θαη αλακελφκελνπ) 

2                                                               πθηζηάκελα (ή πξνηηζέκελα) κέηξα πεξηνξηζκνχ/κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ 

3                                                               ππνινγηζκφο ηεο αλάγθεο θξάηεζεο (ή κε) θεθαιαίνπ. 

Ζ γξακκή αλαθνξάο ηεο ππεξεζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη, ηφζν ζηνλ Πξφεδξν θαη Αληηπξφεδξν, φζν θαη

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απεπζείαο.

Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο έρνπλ ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ αλαιεςε θάζε θηλδχλνπ απφ ηελ εηαηξεία

θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο . Δπηπιένλ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θεθαιαηαθήο

επάξθεηαο ηεο εηαηξείαο.  

Ζ ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ηεο

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο εηαηξείαο (ΔΓΑΚΔ). 

Ζ ΔΓΑΚΔ πινπνηείηαη απφ ηελ ππέπζπλε ηεο ππεξείαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε

πινπνίεζε ηεο ΔΓΑΚΔ εθαξκφδεηαη ηνπιάρηζηνλ άπαμ εηεζίσο, εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο

εηαηξίαο,        ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο.

Δζσηεξηθή Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (ΔΓΑΚΔ) 
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θνπφο ηεο ΔΓΑΚΔ είλαη ε θαηαγξαθή ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ην χςνο, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ

θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΠΔΤ

ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ζην

πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαη νη νπνίνη κπνξεί λα πξνέξρνληαη ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ

πεξηβάιινλ φζν θαη απφ ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΔΠΔΤ. 

Βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλδύλωλ πνπ εμεηάδεη ε ΔΓΑΚΔ

Α)Πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ

Β)Τπνιεηπφκελνο θίλδπλνο

Γ)Κίλδπλνο ζπγθέληξσζεο

Γ)Κίλδπλνο ηεο αγνξάο

Δ)Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο

η)Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο

Ε)Κίλδπλνο θεθαιαίσλ

Ζ)Κίλδπλνο θεξδνθνξίαο

Θ) Κίλδπλνο Φήκεο

Η) Κίλδπλνο Σηηινπνίεζεο

Κ) Πνιηηηθή Απνδνρψλ

Α) ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΑΗ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο λα ππνζηεί ε εηαηξεία δεκηέο εμαηηίαο ηεο αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ

ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ ή θαη ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ. Ο θίλδπλνο απηφο δεκηνπξγείηαη θπξίσο απφ ηηο

δαλεηνδνηήζεηο θαη ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ. 

Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Πηζηωηηθνύ Κηλδύλνπ

Ζ εηαηξεία :  . 

Πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

ζχκθσλα κε ην λφκν ηηο επξσπατθέο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.

Πξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.

Πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη ην είδνο ησλ 

εμαζθαιίζεσλ πνπ απνδέρεηαη .

Πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή είδνο 

αληηζπκβαιινκέλνπ (π.ρ. Σξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θηι.)

Πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα ιεθηφηεηα ηνπο.

Αμηνινγεί ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηεο Δηαηξείαο.

Δθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Αλνίγκαηνο.

Δθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.

Δθαξκφδεη θξηηήξηα ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ .

Πξνζδηνξίδεη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ρνξεγεζείζεο πηζηψζεηο (άκεζε

αληίδξαζε ησλ ππεπζχλσλ παξνρήο πίζησζεο γηα πεξηνξηζκφ παξνρήο, αχμεζε πεξηζσξίσλ, δηαθνξνπνίεζε

θαηαιφγνπ απνδεθηψλ αμηψλ )

Πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο σο πξνο ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε, αλαλέσζε, έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ

ρνξεγεζέλησλ πηζηψζεσλ. (  ηζηνξηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ) 

Πξνζδηνξίδεη πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηαηξίαο σο πξνο ηηο ρνξεγνχκελεο πηζηψζεηο ( πρ

ραξηνθπιάθην αζθαιείαο)

Πξνβαίλεη ζε Δμαζθαιίζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ( επαθέο κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ

εμαζθάιηζε ηεο έγθξηζεο, αλαλέσζεο, θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ ρνξεγεζέλησλ πηζηψζεσλ)

Πνιηηηθέο Αληηζηάζκηζεο θαη Μείωζεο ηνπ Πηζηωηηθνύ Κηλδύλνπ 

Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο, αληηζηαζκίδεη θαη κεηψλεη ηνλ πηζησηηθφ

θίλδπλν. Ζ δε εηαηξεία γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ αλαζεσξεί φηαλ θξίλεη ηηο πνιηηηθέο ηεο.

 Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ην χςνο ηεο πίζησζεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο λα κε μεπεξλά ην ζχλνιν ησλ

δηαζεζίκσλ ηεο  θαη ηεο πηζησηηθήο γξακκήο ησλ ηξαπεδψλ πνπ  ρνξεγνχλ πίζησζε.

Δπηκειείηαη ηελ δηαζπνξά θεθαιαίσλ ΔΠΔΤ θαη επελδπηψλ ζε δηάθνξα πηζησηηθά Ηδξχκαηα.

 Έρεη αλαηεζεί ζε λνκηθνχο ε εμφθιεζε ησλ πξηλ ηεο 1/6/2001 ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ.
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 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ηεο εηαηξίαο γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Ν.4141/2013 θαη ηελ απφθαζε ππ. αξηζκ. 6/675/27.2.2014 ηεο Δπηηξνπήο

Κεθαιαηαγνξάο φπσο ηζρχνπλ, πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Σ+2, ν πειάηεο λα έρεη εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο

αγνξάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο ηνπ Υ.Α. πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν,

πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο ηελ εκέξα Σ+3.

               Δμαζθαιίζεηο

Ζ εηαηξία παξέρεη πηζηψζεηο πεξηζσξίνπ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιάβεη απφ ηνλ πειάηε ηηο απαξαίηεηεο

εμαζθαιίζεηο. Γηα ην ζθνπφ ηεο εμαζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο απφ αλνίγκαηα έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο, ε

εηαηξία θαηαξηίδεη εγγξάθσο έγθπξεο δεζκεπηηθέο θαη εθηειεζηέο ζπκβάζεηο δαλεηζκνχ πεξηζσξίνπ αζθάιεηαο,

ζηηο νπνίεο εθαξκνζηέν δίθαην είλαη εθείλν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο.

Ζ εηαηξία δελ εθηακηεχεη θαλέλα πνζφ ηεο πίζησζεο, εθφζνλ ν πειάηεο δελ παξέρεη πξνο ηελ εηαηξεία αζθάιεηα

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κε φζα πξνβιέπεη ν λφκνο θαη νξίδεη ε ζχκβαζε. πλεπψο πξνηνχ ν

πειάηεο παξάζρεη πξνο ηελ εηαηξία ραξηνθπιάθην αζθαιείαο ην νπνίν κπνξεί λα απνηειείηαη κφλν απφ θηλεηέο

αμίεο απνδεθηέο απφ ηελ εηαηξία, δελ είλαη δπλαηή ε παξνρή πίζησζεο. Σν αξρηθφ πεξηζψξην ζπκθσλείηαη ζε

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40% ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο. Σν δηαηεξεηέν πεξηζψξην δελ

επηηξέπεηαη λα θαηέξρεηαη ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 30% ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο. 

Ο πειάηεο δε δηθαηνχηαη λα αλαιάβεη ρξεκαηηθά πνζά απφ ην ινγαξηαζκφ πίζησζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ ή λα

παξαιάβεη κεηνρέο πξηλ απφ ηελ πιήξε εμφθιεζε φισλ ησλ ρξεψλ ηνπ έλαληη ηεο εηαηξίαο, βάζεη ησλ φξσλ ηεο

ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηελ εηαηξία. Ζ εηαηξία δηθαηνχηαη, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο

κε ηνλ πειάηε, λα αξλεζεί θαηαβνιή ρξεκάησλ ζηνλ πειάηε, αθφκα θαη αλ επί κέξνπο ινγαξηαζκνί ηνπ

εκθαλίδνπλ πηζησηηθφ ππφινηπν, εθφζνλ πθίζηαηαη νθεηιή ηνπ πειάηε έλαληη ηεο εηαηξίαο, απφ νπνηαδήπνηε

αηηία, αθφκε θαη αλ ε νθεηιή απηή δελ είλαη ιεμηπξφζεζκε, ελδεηθηηθψο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αγνξαζζεί

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε θηλεηέο αμίεο, ρσξίο λα έρεη παξέιζεη αθφκε ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ζρεηηθφ

πνζφ είλαη ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ απφ ηελ εηαηξία

Margin calls

ε πεξίπησζε πνπ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πίζησζεο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν – ηδίσο ζπλεπεία

δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ απνδεθηψλ αμηψλ ή αλ ε θηλεηή αμία παχζεη λα είλαη απνδεθηή αμία – πξνθχςεη

έιιεηκκα πεξηζσξίνπ, αλ δει ην δηαηεξεηέν πεξηζψξην θαηέιζεη ηνπ ηζρχνληνο πνζνζηνχ θαζψο θαη ζε

πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πξνθχςεη ιεμηπξφζεζκν ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ πειάηε έλαληη ηεο

εηαηξίαο, ε ηειεπηαία εμνπζηνδνηείηαη αλεθθιήησο, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ πειάηε θαηά ηελ

θξίζε ηεο, 

α) λα κεηαθέξεη ζηνλ ινγαξηαζκφ πίζησζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ ηπρφλ ππάξρεη ζε

νπνηνδήπνηε άιιν ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε πνπ ηεξείηαη ζηελ εηαηξία, κεηψλνληαο έηζη ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ή

θαη λα β) λα κεηαθέξεη άκεζα ζην ραξηνθπιάθην αζθαιείαο θηλεηέο αμίεο ηνπ πειάηε πνπ απηή θπιάζζεη απφ

νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ ηεξεί ν πειάηεο ζηελ εηαηξία, επηιέγνληαο θαηά ηελ θξίζε ηεο κεηαμχ ησλ

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε ή θαη γ) λα ξεπζηνπνηήζεη ακέζσο θηλεηέο αμίεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ

αζθαιείαο, έηζη ψζηε λα απνθαζίζηαηαη ην δηαηεξεηέν πεξηζψξην ζηα εθάζηνηε ζπκβαηηθψο ή εθ ηνπ λφκνπ

νξηδφκελα επίπεδα, ή θαηά πεξίπησζε, λα εμνθιεζεί ε ιεμηπξφζεζκε ππνρξέσζε ηνπ πειάηε.

ε πεξίπησζε πνπ ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ πίζησζεο, φπσο θαη αλ απηφ πξνθχςεη, ππεξβεί

ην ζπκθσλεκέλν φξην ηεο πίζησζεο θαη ν πειάηεο δελ ην θαηαζέζεη ακέζσο ζηελ εηαηξία, ζε πίζησζε ηνπ

ινγαξηαζκνχ πίζησζεο ην πνζφ ηεο δηαθνξάο, ε εηαηξία πέξαλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρεη λα πξνβεί άκεζα ζε

ξεπζηνπνίεζε ηίηισλ πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ζπκθσλεκέλεο ζρέζεο δηαηεξεηένπ πεξηζσξίνπ ηνπ

ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο λα θιείζεη νξηζηηθά ηελ πίζησζε. 

Όριεζε ηνπ πειάηε

Σν ηκήκα παξνρήο πηζηψζεσλ είλαη αξκφδην γηα ηελ φριεζε ηνπ πειάηε ζε πεξίπησζε ειιείκκαηνο πεξηζσξίνπ.

Ζ ξεπζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ πειάηε γίλεηαη απφ ην ηκήκα παξνρήο πηζηψζεσλ ζχκθσλα κε ηα

πξνβιεπφκελα ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο εηαηξίαο.

Μέηξεζε Πηζηωηηθνύ Κηλδύλνπ θαη Τηνζέηεζε Πηζηωηηθώλ Οξίωλ 
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Ζ έγθξηζε ησλ ρνξεγήζεσλ γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξνρήο πίζησζεο. Ζ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ

θαη ε Τπεξεζία παξνρήο πηζηψζεσλ παξαθνινπζνχλ ζηελά θαη αλαζεσξνχλ φπνπ ρξεηάδεηαη ηα φξηα έγθξηζεο

πηζησηηθψλ νξίσλ .Οη κεηαβνιέο ζηηο πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο ησλ πειαηψλ παξαθνινπζνχληαη θαζεκεξηλά. 

Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ησλ Γηαζεζίκσλ θαη ησλ Σξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ γίλεηαη απφ ηνπο Πξφεδξν θαη

Αληηπξφεδξν ηεο εηαηξείαο κε γλψκνλα ηελ νξζνινγηζηηθή δηαζπνξά ησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ

απνθπγή ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζε δεκηνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ιακβάλνληαη

ππφςε νη ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο εηαηξείαο, νη νδεγίεο ησλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ θαη ην πνιηηηθννηθνλνκηθφ

πεξηβάιινλ.

Γξακκέο ρξεκαηνδόηεζεο από πηζηωηηθά ηδξύκαηα

Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ην ινγηζηήξην θαη ην ηκήκα παξνρήο πίζησζεο παξαθνινπζνχλ εκεξεζίσο,

ηηο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ε εηαηξία έρεη δηαζθαιίζεη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ηα ξεπζηά

δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο, νχησο ψζηε λα γλσξίδεη ην χςνο ησλ πηζηψζεσλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε εηαηξία

ζπλνιηθά ζε πειάηεο ηεο. Σν ηκήκα παξνρήο πηζηψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ινγηζηήξην θαη ηελ ππεξεζία

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απνθαζίδνπλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ πειαηψλ γηα ρξήζε νξίνπ πίζησζεο

αλαιφγσο ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ πνπ ε εηαηξία δηαζέηεη θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ

θεθαιαίσλ ηεο. Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ελεκεξψλνληαη θαζεκεξηλψο σο πξνο ηα αλσηέξσ. 

πκβάζεηο εμαζθάιηζεο

Ζ εηαηξία κεξηκλά ψζηε ην ηκήκα θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο λα πξνζαξκφδεη ζηηο ζπκβάζεηο εμαζθάιηζεο ησλ

απαηηήζεσλ ηεο εηαηξίαο απφ ζπλαιιαγέο δαλεηζκνχ πεξηζσξίνπ ζηηο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο. Σν ηκήκα

θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο κεξηκλά, ψζηε νη αλσηέξσ εμαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ηεο εηαηξίαο κε ηνλ πειάηε

λα παξακέλνπλ δεζκεπηηθέο. Γηα ην ζθνπφ ηεο εθπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ην ηκήκα παξνρήο

πηζηψζεσλ ζπλεξγάδεηαη κε ην ηκήκα ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξίαο.

Δπηινγή Πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ

Ζ εηαηξία θαηά ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο ή επαλαγνξάο (repos) επηιέγεη θαηά θαλφλα ηελ 

overnight θαη δέζκεπζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ζηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα ηνλ 

θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ζπαλίσο κέρξη 3 κελψλ δέζκεπζε. Δπηπιένλ πξνβαίλεη ζε πξνζεθηηθή επηινγή 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο εηαηξείαο επηιέγνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα

Δπελδπηηθό ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ ηεο εηαηξείαο  

Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ζηα δηαζέζηκα θαη ζην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κε

γλψκνλα ηελ νξζνινγηζηηθή δηαζπνξά ησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ απνθπγή ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζε

ζπλδεδεκέλα αληηζπκβαιιφκελα κέξε . Τπεχζπλνο γηα ην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο είλαη ν

Πξφεδξνο.

Όηαλ θξηζεί αλαγθαίν, πηνζεηνχληαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαηλνχξγησλ πηζησηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζα αλαιεθζεί θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο

ζπλζήθεο. 

Β) ΤΠΟΛΟΗΠΟΜΔΝΟ ΚΗΝΓΤΝΟ

Ο ππνιεηπφκελνο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απφδεημεο ησλ ηερληθψλ κεηψζεσο ηνπ πηζησηηθνχ

θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ σο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ απφ φζν αλακελφηαλ. Πξνθεηκέλνπ λα

αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα απηφ πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο ζπκβάζεηο κε ηνλ αληηζπκβαιιφκελν πειάηε, φηη

ζε πεξίπησζε πνπ νη παξερφκελεο αζθάιεηεο δελ επαξθνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο Δηαηξίαο, ε ηειεπηαία ζα

δχλαηαη θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα απαηηήζεη ηελ θαηαβνιή επηπξφζζεηεο αζθάιεηαο ή δηαθνπή ηεο

παξνρήο πίζησζεο. 

Γ) ΚΗΝΓΤΝΟ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ

Μεγάιν ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα πξνο έλαλ πειάηε ή πξνο κία νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ ζεσξείηαη φηαλ ην

χςνο ηνπ είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 10% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ

Τπεξεζηψλ.

Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ ΜΥΑ ηεο Δηαηξίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 800% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο

Δηαηξίαο. 
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Κάζε ΜΥΑ ηεο Δηαηξίαο έλαληη ελφο πειάηε ηεο ή κίαο νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ δελ επηηξέπεηαη λα

ππεξβαίλεη ην 20% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο. 

Σν ζχλνιν ησλ αλνηγκάησλ ηεο Δηαηξίαο έλαληη: α) ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ή

απνθηνχλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ίζνπ ή αλψηεξνπ ηνπ 5% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο

Δηαηξίαο θαη β) ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ κεηφρσλ ηεο, δελ ππεξβαίλεη ην 20% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο.

Γηα ην ζθνπφ ηνπ ππνινγηζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξνζκεηξψληαη ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ηεο

Δηαηξίαο πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ απνηεινχλ «νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ» κε ηα πξφζσπα

,ππφ α) θαη β) αλσηέξσ.

Ζ ΔΠΔΤ αλαιχεη ηα αλνίγκαηά ηεο θαηά εθδφηε εμαζθαιίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε

πηζαλνχ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο επί ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν ιακβάλεη ηα θαηάιιεια

δηνξζσηηθά κέηξα θαη γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ εχξεκα.

Ζ Δηαηξία επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνλ πειάηε, ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηελ ππέξβαζε θαη θιείλεη ην πνζφ ηεο

ππέξβαζεο είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ ηεο ππέξβαζεο απφ ηνλ πειάηε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ, είηε κε πψιεζε

ηίηισλ ηνπ πειάηε, είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε κε αλαγθαζηηθή πψιεζε απφ ηελ Δηαηξία.

Γ) ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΟΡΑ 

Ο θίλδπλνο αγνξάο αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηηκψλ θαη απνηηκήζεσο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ - φπσο

αιιαγέο ζηα επηηφθηα, ζηηο ηηκέο ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο – πνπ ζα επεξεάζνπλ ηα

θαζαξά εηζνδήκαηα ηεο εηαηξείαο ή ηηο αμίεο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο.

 Ο θίλδπλνο αγνξάο αλαιχεηαη ζηα πην θάησ είδε θηλδχλνπ: 

(i) Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο , πνπ πξνθχπηεη απφ αιιαγέο ζηελ θακπχιε επηηνθίσλ, θαη ν νπνίνο

πεγάδεη απφ ηνλ εηεξνρξνληζκφ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζεί

θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ην χςνο ησλ επηηνθίσλ.  

(ii) Ο θίλδπλνο ηηκψλ ρξεκαηηζηεξίνπ είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ δηάθνξσλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αμηψλ (νκφινγα, παξάγσγα, κεηνρέο θιπ) πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία. 

(iii) Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο θέξδνπο δεκηψλ ή απμνκείσζεο ζε αμίεο ζηνηρείσλ

ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο, πνπ πξνθχπηεη απφ αιιαγέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

Ζ εηαηξεία ηεξεί ινγαξηαζκνχο ζπλαιιάγκαηνο, παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ηζνηηκηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη

κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ θαη επσκίδεηαη ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν αλάινγα κε ην ηεξνχκελν

ππφινηπν. 

Καηά ηελ ηζρχνπζα ζήκεξα δηαδηθαζία, εθφζνλ ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε άιιν λφκηζκα, γηα ηελ

νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ινγηζηηθνπνίεζή ηνπο ζε επξψ ν Θεκαηνθχιαθαο

«θιεηδψλεη ηελ ηζνηηκία» (άιινπ λνκίζκαηνο/επξψ) ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο.

 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ Αγνξάο – Δπελδπηηθφ Υαξηνθπιάθην εηαηξείαο 

Τπεχζπλνο γηα ηηο επελδχζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ζε θηλεηέο αμίεο είλαη ν Πξφεδξνο.

Σν επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ θαη πξνο ηνχην ν

Πξφεδξνο  παξαθνινπζεί ηελ απνηίκεζή ηνπ ζε θαζεκεξηλή  βάζε.

 Δ) ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ αλεπαξθείο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ή

παξαβηάζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ή απφ ιαλζαζκέλε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ή απφ δπζιεηηνπξγία ή

δηαθνπή ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ή ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ή απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

ην πεδίν ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ εκπίπηεη θαη ν λνκηθφο θίλδπλνο ( αζηηθή επζχλε ηεο εηαηξίαο πξνο 

θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζε ηξίηνπο ζε πεξηπηψζεηο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο απάηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο)  

θαη ην επίπεδν ησλ  ηδίσλ θεθαιαίσλ.

Ζ εηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλαγλψξηζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ.

Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθώλ Κηλδύλωλ 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία θαιχπηνπλ ηελ αλαγλψξηζε, εληνπηζκφ, κέηξεζε, αμηνιφγεζε,

παξαθνινχζεζε, έιεγρν, κείσζε θαη αλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη ή

ελδέρεηαη λα αλαιάβεη λα αληηκεησπίζεη 

Γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζε θηλδύλωλ ρξεζηκνπνηνύληαη: 
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Δθζέζεηο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, εθζέζεηο λνκηκνπνίεζεο

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη Σερληθνχ αζθαιείαο. 

Δθζέζεηο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.

Μεηξψν  Παξαπφλσλ.

Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ 

Ζ εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ κεραλνγξάθεζε πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο αζθαινχο θαη απνηειεζκαηηθήο

ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηεο ζπζηεκάησλ θαη αμηνινγεί: 

  ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο, 

 ηελ πνηφηεηα θαη επάξθεηα ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο

  αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ

 πιεξφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ππνζηεξίμεσο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο

 επάξθεηα γηα απνθαηάζηαζε θαη ζπλέρεηα εξγαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο

Μεηξών ( ύζηεκα Καηαγξαθήο) Παξαθνινύζεζεο Κηλδύλωλ φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα γεγνλφηα πνπ

δεκηνπξγνχλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη ζηα ζπζηήκαηα

πιεξνθνξηθήο (π.ρ. κε εμνπζηνδνηεκέλε δξαζηεξηφηεηαο, θινπή κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ, θαθφβνπιή

ρξήζε, κε δηαζεζηκφηεηα ή δπζιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, βιάβε ζε ελζψκαηα πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή παξαβίαζε αζθαιείαο  θηι.).

ρέδην ζπλέρεηαο εξγαζηώλ ζε πεξίπηωζε ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο.

Ζ εηαηξεία έρεη αλαζέζεη ηελ ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο  ζηελ «Metric Global Network» θαη  ε απνζεθεπζε 

γίλεηαη ζε  On Line  / Off Line dedicated encrypted .

ε πεξίπησζε εθδειψζεσο γεγνλφηνο έθηαθηεο αλάγθεο , ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο αλαιακβάλεη 

θαζήθνληα ζπληνληζηή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ ήηνη:

Φξνληίδεη γηα ηνλ άκεζν πεξηνξηζκφ θαη έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο

Δλεκεξψλεη θαη αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο

πληνλίδεη ηα πξφζσπα

Δθθελψλεη ηνπο  ρψξνπο φηαλ απαηηείηαη 

Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πειάηεο

Γηα ηελ θάιπςε ηνπ σο άλσ θηλδχλνπ ηεξεί ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ

ζχκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ πειάηε θαη κέζσ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ παξαθνινπζεί ηνλ ηξφπν

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

Ζ εηαηξεία ηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμέηαζε παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ

Ζ εηαηξεία ηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ηεο.

Σ) ΚΗΝΓΤΝΟ  ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο κείσζεο ησλ θεξδψλ ή ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ

αδπλακία ηεο εηαηξείαο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο ηεο.

 Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ Ρεπζηόηεηαο 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο εηαηξείαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο είλαη ε εμαζθάιηζε, ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ

βαζκφ, ηεο χπαξμεο ηθαλνπνηεηηθήο ξεπζηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, φηαλ

πξνθχςνπλ, ηφζν ππφ «θαλνληθέο», φζν θαη ζε θαηαζηάζεηο πξνζνκνίσζεο θξίζεο, ρσξίο δπζαλάινγν

επηπξφζζεην θφζηνο. 
Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηήξεζεο νξίσλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ),

παξαθνινπζείηαη απφ ην ινγηζηήξην θαη ηελ ππεξεζία Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ εηαηξεία ιακβάλεη, ππφςε ηελ

λνκηθή νληφηεηα ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ, ηε ρψξα πνπ είλαη λνκίκσο θαηαρσξεκέλα,

παξαθνινπζεί δε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ

εγθαίξσο.
Πξνο ηνχην ηεξείηαη αξρείν πνπ ελεκεξψλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σν σο άλσ αξρείν παξαδίδεηαη ζε

θαζεκεξηλή βάζε ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηνλ Αληηπξφεδξν ηεο εηαηξείαο. 

Ε) ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

χλζεζε θεθαιαίσλ (φηη αλαθέξεηαη ζηε κέζνδν ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο). 

Ζ) ΚΗΝΓΤΝΟ  ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ( ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ)

Δμαξηάηαη απφ ηελ δηαθχκαλζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ζην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην

ηεο εηαηξείαο.
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Θεσξνχκε φηη ε εηαηξεία έρεη ρακειφ θίλδπλν δηφηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εμαξηάηαη απφ κεγάιν αξηζκφ

πειαηψλ. 

Θ) ΚΗΝΓΤΝΟ ΦΖΜΖ

Δμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ ινηπψλ θηλδχλσλ.

 Η) ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΖ

Ζ πνιηηηθή ηεο  εηαηξείαο δελ πξνβιέπεη ζπλαιιαγέο ηηηινπνίεζεο.  

2

Αξζξν 

436
Πεδίν Δθαξκνγήο

Ζ Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ζε εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο Γεκνζηνπνίεζεο  

Πιεξνθνξηψλ κε βάζε ην 8 κέξνο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, παξαζέηεη πιεξνθνξίεο επνπηηθήο θχζεσο ζρεηηθέο κε ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.

Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη αξκφδηνο  γηα ηελ επηινγή ησλ πιεξνθνξηψλ βάζε ησλ 

αξζξσλ  435-451 ηνπ Καλνληζκνχ 575/2013ΔΔ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

εηαηξείαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δεκνζηνπνηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ.

Σα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ 575/2013ΔΔ ππνινγίδνληαη θαη αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Κεθάιαην θνηλψλ κεηνρψλ (1. Πεξηιακβάλνπλ ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην, ην απνζεκαηηθφ κείνλ 

απνηειέζκαηα εηο λένλ. Αθαηξνχληαη απφ ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα , ε ινγηζηηθή αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη νη επνπηηθέο πξνζαξκνγέο. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία Πξφζζεηα 

ηνηρεία Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ( πβξηδηθνί ηίηινη).

ηνηρεία πνπ αθαηξνχληαη  απφ ηα Βαζηθά Ηδία Κεθάιαηα, πεξηιακβάλνπλ ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα πειαηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο πέξαλ ηνπ έηνπο , θαηά ην κέξνο πνπ δελ θαιχπηεηαη  απφ ηελ ηξέρνπζα αμία 

ηίηισλ ηνπο. 

πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα γηα θάιπςε θηλδχλνπ αγνξάο. Γελ Τθίζηαληαη.

3

Αξζξν 

437
Ηδηα Κεθάιαηα

   Πίλαθαο κε ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία αλαθνξάο 31/12/2019

Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα 31-Γεθ-19

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 3.000.000,00

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ινηπά απνζεκαηηθά 1.068.368,39

Κέξδε εηο λέν πξνεγνπκέλσλ εηψλ -2.477.573,72

Κέξδε εηο λέν -66.232,05

χλνιν βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.524.562,62

Μείνλ: Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -18.441,19

Μείνλ: χλνιν επνπηηθψλ πξνζαξκνγψλ ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο 0

χλνιν Δπνπηηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.506.121,43

ηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθφ 4.902.318,19

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ 3.822.372,39

χλνιν ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ 4.902.318,19

4

Αξζξν 

438
Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο

CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3) Β03: ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΗΚΣΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ

Γείθηεο θεθαιαίνπ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο θαηεγνξίαο 1(CET1 Capital ratio) 30,72%

Πιεφλαζκα (+) / Έιιεηκκα (-) κέζσλ θεθαιαίνπ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο θαηεγνξίαο 1  [ Surplus(+)/Deficit(-) of 

CET1 capital]
1.285,52

Γείθηεο θεθαιαίνπ ηεο θαηεγνξίαο 1(T1 Capital ratio) 30,72%
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Πιεφλαζκα (+) / Έιιεηκκα (-) κέζσλ θεθαιαίνπ ηεο θαηεγνξίαο 1  [Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital] 1.211,98

πλνιηθφο δείθηεο θεθαιαίνπ (Total capital ratio)Γείθηεο Kεθαιαίνπ ηεο θαηεγνξίαο 1(Σ1 capital ratio) 30,72%

Πιεφλαζκα (+) / Έιιεηκκα (-) ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Surplus(+)/Deficit(-) of total capital) 1.113,94

Ο Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο εηαηξείαο θπκαίλεηαη ζε επίπεδα πςειά, πξνο ηνχην ζεσξνχκε φηη δελ

ππάξρεη αλάγθε πξφζζεησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ.

Κεθαιαηαθή επάξθεηα

Ο ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο Πξνζαχμεζεο ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ.

Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

Παξαηίζεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ην ειάρηζην αλαγθαίν θεθάιαην αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ, πνπ 

πξέπεη λα δηαηεξεί ε Δηαηξεία, κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 31/12/2019:

Πηζησηηθφο 4.873.408,19 389.872,66

Αγνξάο 28.910,00 2.312,80

Λεηηνπξγηθφο(25% παγίσλ εμφδσλ 2016) -                   -                      

πλνιηθφ απαηηνχκελν θεθάιαην 4.902.318,19 392.185,46

5

Αξζξν 

439
Αλνηγκα ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αληηζπκβαιιφκελνπ

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε Δηαηξεία δηαζέηεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

απνβιέπνπλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο έλαληη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ηεο, ζηε δηαξθή 

παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ηεο 

Δηαηξείαο ιακβαλφκελσλ πξνο ηνχην ππφςε δηαθφξσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κεηαμχ 

άιισλ, ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηνπ είδνπο, ηεο εθηάζεσο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ θιάδνπ ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν 

αληηζπκβαιιφκελνο.
Δηδηθφηεξα, πξνο ην ζθνπφ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ε Δηαηξεία εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ:

α) ηελ πξφβιεςε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη νξίσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη

ε παξνρή πηζηψζεσλ (margin accounts),

β) ηελ πξφβιεςε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ρψξα ε

αλαλέσζε θαη ε παχζε ησλ ρνξεγνπκέλσλ πηζηψζεσλ,

γ) ηελ ιήςε εμαζθαιίζεσο ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο γηα ιφγνπο πηζησηηθήο

πξνζηαζίαο,

Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ ζχλαςε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ επηιέγεη  ηε δέζκεπζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ρξνληθή 

δηάξθεηα κέρξη ηξηψλ κελψλ. Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε επηινγή ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κε ηα νπνία ζπλάπηεη 

ζπκθσλίεο πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ κε βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπο θαη ηα πξνζθεξφκελα 

επηηφθηα. Οη κεηαβνιέο ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζηηο πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ 

παξαθνινπζνχληαη.

6

Αξζξν 

440
Κεθαιαηαθά απνζέκαηα

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή αλνηγκάησλ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΟΗΓΜΑΣΧΝ
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΣΑΘΜΗΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ 

ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ
ΔΛΛΑΓΑ ΆΛΛΔ ΥΧΡΔ

Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ 75% 184.428,83 184.428,83

Απαηηήζεηο Σξαπεδψλ θαη πηζησηηθψλ  ηδξπκάησλ 150% 2.252.280,68 2.250.683,28 1.597,40

Κεθαιαηαθέο 

Απαηηήζεηο €
Δίδνο Κηλδχλνπ

ηαζκηζκέλν 

Κεθάιαην €
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Λνηπά  αλνίγκαηα ( ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ) 100% 1.385.662,88          1.385.662,88   

7

Αξζξν 

441
Γείθηεο παγθφζκηαο ζπζηεκηθήο ζεκαζίαο  

Ν/Α

8

Αξζξν 

442
Πξνζαξκνγέο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ

Σερληθέο κείσζεο θηλδχλνπ

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθέο κείσζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ κέζσ ηεο ιήςεο  εμαζθαιίζεσλ.

Σν θπξηφηεξν είδνο εμαζθάιηζεο είλαη ηα ραξηνθπιάθηα αζθαιείαο ζε πεξηπηψζεηο πειαηψλ κε πίζησζε 

πεξηζσξίνπ.

Παξαζέηνπκε θαηωηέξω ηελ θαηάζηαζε ηωλ αλνηγκάηωλ κε εμαζθαιίζεηο ηεο 31/12/2019.

Δίδνο αλνίγκαηνο πειαηψλ

Αμία αλνηγκάησλ 

πνπ θαιχπηνληαη 

απφ 

εμαζθαιίζεηο

Απνηίκεζε 

ραξηνθπιαθίσλ 

αζθάιεηαο

Πηζηώζεηο βξαρππξόζεζκεο δηάξθεηαο ( 2D ) 163.719,57 € 1.953.541,45 €

Πηζηώζεηο ανξίζηνπ ρξόλνπ ( margin) 0 0

Τπόινηπα ωο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη Πίζηωζε.

Σν ζχλνιν ησλ ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ ησλ πειαηψλ καο  φπσο είρε δηακνξθσζεί ζηηο  31/12/2019.

Σν ζχλνιν ησλ 

ρξεσζηηθψλ 

ππνινίπσλ ησλ 

πειαηψλ καο  

φπσο είρε 

δηακνξθσζεί 

ζηηο  

31/12/2019.

Σν ζχλνιν ησλ 

εθπξφζεζκσλ 

ρξεσζηηθψλ 

ππνινίπσλ ησλ 

πειαηψλ καο 

φπσο είρε 

31/12/2019

χλνιν Πειαηψλ:                                                       

981.209,26 979.828,72 € 900

πλνιηθό πνζό αλνηγκάηωλ αλά θιάδν

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΟΗΓΜΑΣΧΝ
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΣΑΘΜΗΖ
ΑΝΟΗΓΜΑ

ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ 

ΑΝΟΗΓΜΑ

ΔΛΑΥΗΣΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ 

ΑΠΑΗΣΖΖ

Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο έλαληη θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ 0% 0 0 0

Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ 75% 184.428,83 138.321,62 11.065,73

Απαηηήζεηο Σξαπεδψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ εζσηεξηθνχ 150% 2.252.280,68 3.378.421,02 270.273,68

Λνηπά  αλνίγκαηα ( ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ) 100%       1.385.575,55        1.385.488,22   110.839,06

   

ΤΝΟΛΑ 3.822.285,06 4.902.230,86 392.178,47

Αλάιπζε αλνηγκάηωλ κε βάζεη ηελ ιεθηόηεηά ηνπο 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  Έωο 1 κήλα  1-3 κήλεο  3-12 κήλεο  1-5 έηε 
Πάλω από 5

έηε 
 ύλνιν 

 Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

 Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 915.653,94 915.653,94

 Άπια  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00

 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 0,00

 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 0,00
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 ύλνιν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.653,94

0,00

 Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 0,00

 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην 186.700,84 186.700,84

 Λνηπέο απαηηήζεηο 1.487,98 72.069,27 384.258,98 9.833,37         467.649,60

 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 2.252.368,01 2.252.368,01

 χλνιν 2.440.556,83 72.069,27 384.258,98 9.833,37 0,00 2.906.718,45

 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 2.440.556,83 72.069,27 384.258,98 9.833,37 0,00 3.822.372,39

9

Αξζξν 

443
Με βεβαξεκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

N/A

10

Αξζξν 

444
Υξήζε ησλ ΔΟΠΑ

Ζ Δηαηξία ππνινγίδεη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά κε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν ζχκθσλακε ηηο νδεγίεο ηεο 

ΔΔ575/2013 αξζ.111-141 θαηά ηελ εθαξκνγή ηεοΣππνπνηεκέλεο Μεζφδνπ, ε εηαηξεία έρεη επηιέμεη απφ ηνπο 

αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο « Δμσηεξηθνχο Οξγαληζκνχο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο» ( 

ΔΟΠΑ ), ηνπο νίθνπο Standard and Poor’s, Μννdy’s θαη Fitch.

11

Αξζξν 

445
Αλνηγκα ζηνλ θίλδπλν αγνξάο

Ζ Δηαηξεία ππνινγίδεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, θάλνληαο ρξήζε ηεο

ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ, ππνινγίδνληαο ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ρσξηζηά γηα θάζε θίλδπλν .

 Ζ Δηαηξεία δελ ππνινγίδεη θεθαιαηαθή απαίηεζε γηα θίλδπλν ζπλαιιάγκαηνο δηφηη ε θαζαξή ηεο ζέζε ζε 

ζπλάιιαγκα, δελ ππεξβαίλεη ην ειάρηζην φξην ησλ ζπλνιηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ 

άξζ.351 ηεο ΔΔ 575/2013.

Αλάιπζε ησλ Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ Έλαληη ηνπ Κηλδχλνπ  Αγνξάο ΠΟΑ Δ ΥΗΛ. ΔΤΡΧ

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ

Έλαληη Κηλδχλνπ Θέζεο 2.312,80

Έλαληη Κηλδχλνπ απφ κεηαβνιέο ζπλ/θσλ ηζνηηκηψλ

Έλαληη Κηλδχλνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ

Έλαληη Κηλδχλνπ Γηαθαλνληζκνχ / Παξάδνζεο

ΤΝΟΛΟ 2.312,80

12

Αξζξν 

446
Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο

Δ) ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη βάζεη ησλ παγίσλ 

εμφδσλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 95,96 & 97 ηνπ θαλνληζκνχ ΔΔ 575/2013. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη 

επηιέμηκν θεθάιαην πνπ ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ κε ην 25% ησλ παγίσλ εμφδσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ν 

ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη είλαη

Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 31/12/2019
ηαζκηζκέλν 

Κεθάιαην €

Κεθαιαηαθέο 

Απαηηήζεηο €

Δίδνο Κηλδχλνπ

Λεηηνπξγηθφο(25% παγίσλ εμφδσλ 2018) 0,00 0,00

13

Αξζξν 

447
Αλνηγκαηα ζε κεηνρέο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ

Πεξηιακβάλνληαη ζηα ινηπά αλνίγκαηα (χςνο 0,02)

14

Αξζξν 

448
Αλνηγκα ζε θίλδπλν επηηνθίνπ ζε ζέζεηο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ραξηνθπιαθην ζπλαιιαγψλ
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N/A

15

Αξζξν 

449
Αλνηγκα ζε ζέζεηο ηηηινπνίεζεο

N/A

16

Αξζξν 

450
Πνιηηηθέο απνδνρψλ  (Αλαιπηηθά σο αθνινχζσο)

1

Σα ηδξχκαηα δεκνζηνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη πξαθηηθή 

απνδνρψλ ηνπ ηδξχκαηνο γηα ηηο θαηεγνξίεο εθείλεο ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νπνίσλ νη επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ νπζηψδε επίπησζε ζην πξνθίι θηλδχλνπ ησλ:

α

Πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνπληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πνιηηηθήο απνδνρψλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην θχξην φξγαλν πνπ 

επηβιέπεη ηηο απνδνρέο ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε θαη ηα θαζήθνληα ηεο επηηξνπήο απνδνρψλ, ηνλ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν ηνπ 

νπνίνπ νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ θαη ηνλ ξφιν ησλ ινηπψλ 

εκπιεθνκέλσλ
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζπλέζηεζε  Δπηηξνπή Απνδνρψλ ηα κέιε ηεο νπνίαο δηαζέηνπλ επαξθή εμεηδίθεπζε, 

θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ θπξίσο ζε 

ζρέζε κε ηνπο κεραληζκνχο επζπγξάκκηζεο ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ κε ην πξνθίι θηλδχλνπ θαη θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ δηέπεηαη απφ Καλνληζκφ ζηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε δηάξθεηα, ηα κέιε, ε

ζπρλφηεηα ελαιιαγήο ηνπο, νη δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ηα θχξηα θαζήθνληά ηεο, κεηαμχ

ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή Απνδνρψλ: 

Μεξηκλά, ψζηε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηεο πνιηηηθήο

απνδνρψλ κε ηνπο θηλδχλνπο λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα είδε ησλ θηλδχλσλ, ε ξεπζηφηεηα θαη ε θεθαιαηαθή

επάξθεηα ηεο εηαηξείαο, 

Μεξηκλά γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ζηελ επίβιεςε ησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ νη νπνίεο πξέπεη λα

αληαπνθξίλνληαη ζηηο εμνπζίεο, ηα θαζήθνληα, ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηηο επζχλεο ηνπο.

Αλαζεσξεί ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, ηελ ελαιιαγή ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο απφ ηελ

πνιηηηθή απνδνρψλ πνπ απηή δηελεξγεί, θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζε ηεο εθαξκνδφκελεο

πνιηηηθήο απνδνρψλ, κε γλψκνλα ηδίσο ηελ απνηξνπή ηεο δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ γηα ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθνχ

θηλδχλνπ ή άιισλ αζπκβίβαζησλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο.
Μεξηκλά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, λα ιακβάλεη ππφςε ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ησλ

κεηφρσλ, ησλ επελδπηψλ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, πξνζαλαηνιίδεηαη δε ζηε καθξνπξφζεζκα ζπλεηή

θαη ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απνηξνπή ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο

ζπκθεξφλησλ πνπ απνβαίλνπλ ζε βάξνο απηήο ηεο δηαρείξηζεο. 

Παξέρεη, εθφζνλ απαηηείηαη, επαξθή πιεξνθφξεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο

ηηο νπνίεο αζθεί. 

Αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ ζε ζρέζε κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο απφ ην ζεζκηθφ

πιαίζην ζηφρνπο θαη ηηο ηπρφλ επηπηψζεηο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζηελ αλάιεςε θαη ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

Ζ ζπληαμηνδνηηθή πνιηηηθή είλαη ζχκθσλε κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

Ζ εηαηξεία γηα ηελ δηαζθάιηζή ηεο πξνζαξκφδεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο κε ην πξνζσπηθφ. 

β πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ακνηβήο θαη επηδφζεσλ

Ζ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ.

Ζ παξνχζα πνιηηηθή δελ εθαξκφδεηαη ζηα πξφζσπα πνπ νη ακνηβέο ηνπο εμαξηψληαη απφ ην χςνο ησλ

ζπλαιιαγψλ πειαηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ κεζνιαβνχλ ή έρνπλ ζπζηήζεη ζηελ εηαηξεία.

γ

ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ακνηβψλ 

ζηνλ θίλδπλν θαη ηα θξηηήξηα πνιηηηθήο πεξί αλαβνιήο θαη θαηνρχξσζεο ησλ ακνηβψλ
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Σα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηα πξνζσπα πνπ αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο  ακνίβνληαη κε ζηαζεξνπο 

κηζζνχο. Μεηαβιεηέο απνδνρέο ή παξνρεο πνπ λα  ζπλδένληαη κε ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ δελ 

πξνβιέπνληαη.Με ζηαζεξέο ακνηβέο ακνίβνληαη θαη ηα πξνζσπα πνπ αζθνπλ θαζήθνληα ειέγρνπ. Ζ επηηξνπή 

απνδνρψλ απνθαζίδεη γηα ηηο ακνηβέο αμηνινγφληαο ζπλνιηθά απνηειέζκαηα  θαη επηδφζεηο  πξνζσπηθνχ.

δ

ηελ αλαινγία κεηαμχ ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ απνδνρψλ πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 94 παξάγξαθνο 

1 ζηνηρείν δ) ηεο νδεγίαο 2013/36/ΔΔ

Ν/Α

ε

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επίδνζεο, ζηα νπνία βαζίδνληαη ην δηθαίσκα απφθηεζεο κεηνρψλ, ηα 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή νη κεηαβιεηέο ζπληζηψζεο ησλ απνδνρψλ

Ν/Α

ζη

ηηο θχξηεο παξακέηξνπο θαη αηηηνινγία γηα ηε ρξήζε κεηαβιεηψλ ζπληζησζψλ θαη θάζε άιιεο κε ρξεκαηηθήο 

παξνρήο

Ν/Α

δ ζπλνιηθέο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απνδνρέο, κε αλάιπζε αλά επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα:

ηνκέαο ζπλαιιαγψλ:20,771,78 €

ηνκέαο ππνζηήξημεο ζπλαιιαγψλ: 83,698,84 €

ηνκέαο ειέγρσλ:66,715,64€

ε

ζπλνιηθέο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απνδνρέο, κε αλάιπζε αλά αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

αλά κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νπνίσλ νη ελέξγεηεο έρνπλ νπζηψδε αληίθηππν ζην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ 

ηδξχκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:

 Αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε: 146,298,43 €

Πξφζσπα πνπ αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο: 321,528,51  €

i
ηα πνζά ακνηβήο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο, κε δηάθξηζε ζε ζηαζεξή θαη κεηαβιεηή θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ

ηαζεξέο ακνηβέο 2019 :321,528,51 €

αξηζκφο δηθαηνχρσλ :14

ii

ηα πνζά θαη νη κνξθέο ηεο κεηαβιεηήο ακνηβήο, κε δηάθξηζε ζε κεηξεηά, κεηνρέο, ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

ζπλδεδεκέλα κε κεηνρέο θαη άιιεο θαηεγνξίεο

Ν/Α

iii ηα πνζά ησλ αλαβαιφκελσλ ακνηβψλ, κε δηάθξηζε ζε θαηνρπξσκέλεο θαη κε θαηνρπξσκέλεο

Ν/Α

iv

ηα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ ακνηβψλ ηα νπνία έρνπλ απνθαζηζζεί λα θαηαβιεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο, 

πνπ θαηαβήζεθαλ θαη κεηψζεθαλ κέζσ αλαπξνζαξκνγψλ κε βάζε ηελ επίδνζε

Ν/Α

v

νη λέεο πιεξσκέο ιφγσ πξφζιεςεο θαη απνρψξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ ελ ιφγσ πιεξσκψλ,EL 27.6.2013 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 

176/261

Ν/Α   

vi

ηα πνζά ησλ απνδεκηψζεσλ ιφγσ απνρψξεζεο πνπ θαηεβιήζεζαλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο, ν αξηζκφο ησλ 

δηθαηνχρσλ θαη ην πςειφηεξν πνζφ πνπ θαηεβιήζε ζε έλα κεκνλσκέλν πξφζσπν         

N/A

ζ

ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ακείβνληαη κε ηνπιάρηζηνλ 1 εθαηνκκχξην EUR αλά νηθνλνκηθφ έηνο, αλά 

κηζζνινγηθά θιηκάθηα 500 000 EUR γηα ηηο ακνηβέο απφ 1 έσο 5 εθαηνκκχξηα EUR θαη αλά κηζζνινγηθά θιηκάθηα 

1 εθαηνκκπξίνπ EUR γηα ηηο ακνηβέο 5 εθαηνκκπξίσλ EUR θαη άλσ

Ν/Α

η

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο αξκφδηαο αξρήο, ηε ζπλνιηθή ακνηβή γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ή ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε.

Ν/Α
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2

ηελ πεξίπησζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά απφ άπνςε κεγέζνπο, εζσηεξηθήο 

νξγάλσζεο θαζψο θαη απφ άπνςε θχζεο, πεδίνπ θαη πνιππινθφηεηαο δξαζηεξηνηήησλ, νη πνζνηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν δεκνζηνπνηνχληαη επίζεο φζνλ αθνξά ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ηδξχκαηνο.

Σα ηδξχκαηα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν θαηά ηξφπν θαηάιιειν 

πξνο ην κέγεζνο, ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ηε θχζε, ην πεδίν θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ.

17Αξζξν 451Μφριεπζε

Ν/Α

πκκόξθωζε ζηηο απαηηήζεηο ηωλ άξζξωλ 80-88 ηνπ Ν 4261/2014

18

Αξζξν 

80
Ρπζκίζεηο Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη φπσο νξίδνληαη 

ζηα άξζξα 435-451 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΔ 575/2013 θαη παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή 

δηαδηθαζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ( ηδίσο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο).

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη αλνηθηή επηθνηλσλία κε ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο θαη κέζσ ησλ ηαθηηθψλ

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη ζπλερψο επαξθή ξνή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ

αληηκεησπίδεη ηφζν ε εηαηξία φζν θαη ν θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη.

19

Αξζξν 

81
Τπνβνιή εθζέζεσλ αλά ρψξα

Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ-ΦΤΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ –ΔΓΡΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Ζ επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη Γ.Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ   κε δηαθξηηηθφ ηίηιν  Γ.Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Ζ Δηαηξία έρεη ζπζηαζεί λφκηκα, εδξεχεη ζηελ Αζήλα νθνθιένπο 7-9 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ζε

ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ.

Ζ Δηαηξία, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο δηεμαγσγήο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θάζε είδνπο, ζε

ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή φισλ ησλ θχξησλ θαη παξεπφκελσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ

πξνβιέπνληαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Β) ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΣΟΤ

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο αλαθνξάο ήηαλ 521,854,86 επξψ.

Γ) ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΣΟΤ 31/12/ 2019

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ήηαλ 10 άηνκα πιήξνπο θαη 4 κεησκέλεο

απαζρνιεζεο   .

Γ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 

Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο αλαθνξάο ήηαλ (67,123,93 επξψ).

Δ) ΦΟΡΟΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Ν/Α

Σ) ΔΗΠΡΑΣΣΟΜΔΝΔ ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ

Ν/Α



14

20

Αξζξν 

82
Γεκνζηνπνίεζε απφδνζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ

Ζ Δηαηξεία δεκνζηνπνηεί ηνλ Γείθηε απφδνζεο ελεξγεηηθνχ, ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ,ν νπνίνο

ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ απνηέιεζκα ηνπο δηαηξνχκελν πξνο ην χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, θαηά ηα

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 82 ηνπ λ.4261/2014. Ζ Δηαηξεία δεκνζηνπνηεί ηνλ Γείθηε απφδνζεο ελεξγεηηθνχ, ζηηο

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ,ν νπνίνο ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ απνηέιεζκα ηνπο δηαηξνχκελν πξνο ην

χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 82 ηνπ λ.4261/2014.

Γηα ην έηνο 2019 ν δείθηεο αλέξρεηαη ζε -1,72%.

21

Αξζξν 

83
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη σο αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξίαο είλαη

επηθνξηηζκέλν κε ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο. 

Χο κέιε ηνπ Γ εθιέγνληαη πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο εληηκφηεηαο, αθεξαηφηεηαο, 

θήκεο θαζψο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, γλψζεσλ .

ην ηέινο ηνπ 2019 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα κέιε πςεινχ επαγγεικαηηθνχ θαη 

αθαδεκατθνχ επηπέδνπ,  εθ ησλ νπνίσλ ηα  δχν, ν Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ν Αληηπξφεδξνο  

δηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε δηαξθεί επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηεο

εηαηξείαο.

22

Αξζξν 

84
Πνιηηηθέο Απνδνρψλ

φπσο αξζξν 450/2013 ΔΔ

23

Αξζξν 

85
Ηδξχκαηα πφπ επσθεινχληαη απφ θαη'εμαίξεζε θξαηηθή ελίζρπζε

N/A

24

Αξζξν 

86
Μεηαβιεηά ζηνηρεία απνδνρψλ

N/A

25

Αξζξν 

87
Δπηηξνπή Απνδνρψλ

φπσο αξζξν 450/2013 ΔΔ

26

Αξζξν 

88
Σήξεζε ηζηνηφπνπ ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηηο απνδνρέο

ην άξζξν 431,παξ.3 ηνπ θαλνληζκνχ ΔΔ 575/2013, νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ λα πηνζεηνχλ  πνιηηηθή ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο πνπ 

νξίδνληαη ζηνλ αλσηέξσ θαλνληζκφ.

Ζ Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ πηνζεηεί ηελ παξνχζα πνιηηηθή ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο πνπ νξίδνληαη   θαη θαζνξίδεη ηηο πνιηηηθέο αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

δεκνζηνπνηήζεσλ ηεο ,πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαιήζεπζεο θαη ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο  
ΔΤΘΤΝΖ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ελ ιφγσ δεκνζηνπνηήζεσλ θαζψο 

θαη γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ άληιεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ  ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ  φπσο θαη γηα 

ηελ αθξίβεηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο  θαηάξηηζεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ νη πιεξνθνξίεο ησλ άξζξσλ 431-451 ηνπ θαλνληζκνχ  ΔΔ575/2013 ,ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ,πξηλ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπο .
ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ

Ζ Δηαηξεία δεκνζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 431-451 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΔ575/2013 ζε 

εηήζηα βάζε θαζψο ζεσξεί φηη ην κέγεζνο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ εξγαζηψλ ηεο δελ απαηηνχλ ζπρλφηεξε 

δεκνζηνπνίεζε. 
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 Γχλαηαη δε λα παξαιείπεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δεκνζηνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ηίηιν ΗΗ  εθφζνλ 

δε ζεσξνχληαη νπζηψδεηο κε εμαίξεζε  ησλ δεκνζηνπνηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 435 παξ. 2 ζηνηρείν γ 

θαη ζηα άξζξα 437 θαη 450.

Οη εηήζηεο δεκνζηνπνηήζεηο γίλνληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ .

Δθφζνλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζεη ζπρλφηεξε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνχζαο πνιηηηθήο 

ηφηε ζα δεκνζηνπνηεί ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν πξνζεζκίαο 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο δεκνζηνπνηνχληαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο εηαηξείαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.pervanas.gr.

Οη δεκνζηνπνηνχκελεο πιεξνθνξίεο δηαηππψλνληαη  κε ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ ψζηε λα είλαη αιεζείο θαη 

ζαθείο.  

Γήιωζε (1)  ηεο Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΔΠΔΤ  γηα ην δηάζηεκα 01/01-31/12/2019, θαη’ άξζξν 435 παξ. 1, ζεκείν ε’ ηνπ Καλνληζκνύ 575/2013 ηεο ΔΔ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο αθνχ έιαβε ππφςε 

α) ηελ θιίκαθα, ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πξνθίι ηεο Δηαηξείαο,

β) ηελ εθαξκνγή απφ ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ 

εληνπηζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε κέηξεζε, ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη  ζπλδένληαη κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ην γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή 

πξνζέγγηζε παξακέλεη δπλακηθή, άιισο κεηαβαιιφκελε κε ην ρξφλν 

γ) ηελ ηήξεζε θαη πινπνίεζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (ΔΓΑΚΔ) 

ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2019-31/12/2019,

δειψλεη φηη θξίλεη επαξθείο ηνπο κεραληζκνχο Γηαρείξηζεο ησλ Κηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο θαη βεβαηψλεη φηη ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη θαηάιιεια γηα ην πξνθίι θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο.

Γεψξγηνο Α.Πεξβαλάο/ Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Γήιωζε (2) ηεο Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. γηα ηελ πεξίνδν 01/1 -31/12/2019 θαη’ άξζξν 435 παξ. 1, ζεκείν ζη’ ηνπ Καλνληζκνύ 575/2013 ηεο ΔΔ.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ιακβάλεη ππφςε ηνπο βαζηθνχο δείθηεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ ζε 

θάζε ελδηαθεξφκελν κέξνο θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλε άπνςε ηεο  δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο αληαπνθξίλεηαη ζηα επίπεδα 

αλνρήο θηλδχλνπ πνπ εμεηάδνληαη.

Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ.

ηαζκηζκέλν 

Κεθάιαην

Κεθαιαηαθέο 

Απαηηήζεηο

€ €

Πηζησηηθφο 4.873.408,19 389.872,66

Αγνξάο(Θέζεο) 28.910,00 2.312,80

Λεηηνπξγηθφο (25% παγίσλ

εμφδσλ 2018)

χλνιν απαηηνχκελν

θεθάιαην

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθέο κείσζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ κέζσ ηεο ιήςεο εμαζθαιίζεσλ.

Σν θπξηφηεξν είδνο εμαζθάιηζεο είλαη ηα ραξηνθπιάθηα αζθαιείαο ζε πεξηπηψζεηο πειαηψλ κε πίζησζε 

πεξηζσξίνπ.

Δίδνο Κηλδχλνπ

0,00 0,00

4.902.318,19 392.185,46

http://www.pervanas.gr/
http://www.pervanas.gr/
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Ζ εηαηξεία αθνινπζεί ηελ Σππνπνηεκέλε κέζνδν (standardized approach) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Καηά ηελ ζχλαςε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ, επηιέγεη θαηά θαλφλα 

ηε δέζκεπζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη ηξηψλ κελψλ. Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε επηινγή ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κε ηα νπνία ζπλάπηεη ζπκθσλίεο πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ κε βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπο θαη ηα πξνζθεξφκελα επηηφθηα. Οη κεηαβνιέο ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζηηο πηζηνιεπηηθέο 

δηαβαζκίζεηο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ παξαθνινπζνχληαη.

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αλνηγκάησλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01/-31/12/2019 έρεη σο εμήο:

Απαηηήζεηο έλαληη

θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ ή

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ.

Άλνηγκα ζε Μεηνρέο

Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ

ιηαληθήο, ηδξπκάησλ θαη

επηρεηξήζεσλ – ηδησηψλ

Απαηηήζεηο θαηά

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ

Λνηπά αλνίγκαηα 1.356.752,88 1.356.665,55

χλνια 3.822.372,39 4.902.318,19

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε κεγαιχηεξε θαηεγνξία αλνίγκαηνο είλαη νη απαηηήζεηο θαηά

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαηεγνξία αλνηγκάησλ ζηα νπνία ε εηαηξεία κπνξεί λα επέκβεη. Χο εθ ηνχηνπ ε εηαηξεία

παξαθνινπζεί ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ έλαληη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αλ θξίλεη απαξαίηεην ζα

παξέκβεη άκεζα ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπο. Ζ εηαηξεία καο, φπσο νξίδεη ην ΣΔΚΔ, θαζεκεξηλψο ηεξεί ζε αξρεία

ειεθηξνληθήο κνξθήο ηα πηζησηηθά ππφινηπα ησλ επελδπηψλ πνπ ηεξνχληαη ζε ηξαπεδηθνχο πειαηεηαθνχο

ινγαξηαζκνχο.
Αθνινπζνχλ ηα ινηπά αλνίγκαηα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη αλνίγκαηα πνπ ε εηαηξεία δελ κπνξεί λα  

επεξεάζεη βξαρππξφζεζκα. 

Γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ε Δηαηξεία αθνινπζεί ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο.

Ζ εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ κεραλνγξάθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη θαζεκεξηλψο ζε έιεγρν ηεο 

αζθαινχο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηεο ζπζηεκάησλ.

Ζ εηαηξεία δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηελ  ιεηηνπξγία  ηεο ζε πεξίπησζε ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. 

Ζ εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ κεραλνγξάθεζε,  ζε ζπλεξγαζία κε  ηηο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ θαη 

εμειίζζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηεο αιιά θαη ηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο πιηθνχ θαη ππνζηήξημεο ζα δχλαηαη λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο.

 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα βεβαηψλεηαη φηη ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο εηαηξείαο αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν 

αλνρήο θηλδχλνπ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εηαηξεία.

Γεψξγηνο Α.Πεξβαλάο/ Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Καηεγνξία αλνίγκαηνο Άλνηγκα ηαζκηζκέλν Πνζφ

28.910,00 28.910,00

184.428,83 138.321,62

2.252.280,68 3.378.421,02


