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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η MERIT Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, εφεξής η Εταιρία, παραθέτει κατωτέρω - και σε εφαρµογή – του  

Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, όπως ισχύει και του Νόµου 4261/2014, συνοπτικές πληροφορίες εποπτικής 

φύσεως, αναφορικά µε την κεφαλαιακή της επάρκεια καθώς και την αντιµετώπιση των κινδύνων που 

αναλαµβάνει. Η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 καθώς 

και τα άρθρα 81 - 88 του Ν.4261/2014 πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση και το κείµενο αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.merit.gr). 

 

Συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής συµµόρφωσης της MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ προς 

τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης (παρ. 3 του Άρθρου 431). 

A. Νοµοθετικό Πλαίσιο 

 

• Στο άρθρο 431 παρ.3 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, ορίζεται η υποχρέωση των Επιχειρήσεων 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να υιοθετούν επίσηµη Πολιτική συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις 

δηµοσιοποίησης που θεσπίζονται στον ανωτέρω Κανονισµό. 

• Η MERIT Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις 

δηµοσιοποίησης που θεσπίζονται στον ανωτέρω Κανονισµό, και καθορίζει τις πολιτικές αξιολόγησης 

της καταλληλότητας των δηµοσιοποιήσεων της, περιλαµβανοµένης της επαλήθευσης και της 

συχνότητας τους 

 

B. Ευθύνη 

 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για τη ακρίβεια των εν λόγω δηµοσιοποιήσεων 

καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των 

ζητούµενων πληροφοριών. Η Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας εξοµοιώνεται µε την 

αντίστοιχη ευθύνη και αρµοδιότητα του, για την ακρίβεια και για τις διαδικασίες κατάρτισης των 

δηµοσιευόµενων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας.  

• Προς τον σκοπό αυτό οι πληροφορίες των άρθρων 431-451 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, 

υποβάλλονται προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, πριν την δηµοσιοποίηση τους. 

 

C. ∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών 

 

• Η Εταιρία δηµοσιοποιεί τις απαιτούµενες πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 431-451 του 

Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013. 

• Συχνότητα δηµοσιοποίησης: Η Εταιρία δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 431-

451 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, καθώς θεωρεί ότι τα σχετικά 

χαρακτηριστικά των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, το µέγεθος των συναλλαγών της και το 

φάσµα των δραστηριοτήτων της δεν απαιτούν συχνότερη δηµοσιοποίηση. Με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας είναι δυνατόν, αναλόγως των συνθηκών, να αποφασίζεται 

συχνότερη δηµοσιοποίηση, ιδίως των πληροφοριών του άρθρου 437 και του άρθρου 438 στοιχεία γ) 
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έως στ) και πληροφοριών σχετικά µε τους αναλαµβανόµενους κινδύνους και µε άλλα στοιχεία που 

υπόκεινται σε ταχείες µεταβολές. 

• Χρόνος δηµοσιοποίησης: Η Εταιρία δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 431-451 

του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων της. Εφόσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποφασίσει συχνότερη 

δηµοσιοποίηση πληροφοριών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας 

πολιτικής, η Εταιρία θα δηµοσιοποιεί τις σχετικές πληροφορίες εντός της προβλεπόµενης από τον νόµο 

προθεσµίας δηµοσιοποίησης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 

• Τόπος δηµοσιοποίησης: Η Εταιρία δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 431-451 

του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, στον ιστοχώρο της (site) στο διαδίκτυο (www.merit.gr). Οι εν λόγω 

πληροφορίες δηµοσιοποιούνται διακριτά από τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

• Επιπροσθέτως οι ανωτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες για το κοινό σε έγχαρτη µορφή στα γραφεία 

της Εταιρίας. 

• Στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας γίνεται µνεία για την ονοµασία του site της στο διαδίκτυο 

(www.merit.gr) από όπου το κοινό θα µπορεί να αντλεί τις σχετικές πληροφορίες. 

 

D. Καταλληλότητα, επαλήθευση πληροφοριών 

 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει αναθέσει στα Τµήµατα Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης και την Υ∆Κ την σύνταξη των ∆ηµοσιοποιήσεων µε τα Οικονοµικά στοιχεία που 

αντλούνται από το Λογιστήριο της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 

υπεύθυνο για τη ακρίβεια των εν λόγω δηµοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των 

διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούµενων πληροφοριών. Η Ευθύνη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας εξοµοιώνεται µε την αντίστοιχη ευθύνη και αρµοδιότητα του, για 

την ακρίβεια και για τις διαδικασίες κατάρτισης των δηµοσιευόµενων οικονοµικών καταστάσεων της 

Εταιρίας. 

• Στόχος της Εταιρίας είναι οι δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες να διατυπώνονται µε τρόπο σαφή και 

κατανοητό και να είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές. Οι δηµοσιοποιήσεις της θα µεταφέρουν 

πλήρως το προφίλ κινδύνου της στους συµµετέχοντες στην αγορά. Με απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρίας είναι δυνατόν να ανατίθεται σε εξωτερικούς ελεγκτές, ο έλεγχος ή η 

επισκόπηση των εν λόγω πληροφοριών. 

Τέλος, 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 των Υπευθύνων Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Εσωτερικού 

Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα 

αναφερόµενα στην κατά τα ανωτέρω Πολιτική Συµµόρφωσης τότε ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου ή ο 

Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης υποβάλλει σχετικά αναφορά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας 

προκειµένου να παρθούν άµεσα µέτρα Συµµόρφωσης. 

Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται κυρίως υπόψη : 

• ο βαθµός ανταπόκρισης των δηµοσιοποιήσεων µε την παρούσα πολιτική και τα άρθρα 435 έως 451 

του Κανονισµού 575/2013/ΕΕ 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. 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 

 

1. Άρθρο 435 (Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων - ∆ηλώσεις )  

 H αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου της Εταιρίας πραγµατοποιείται κατά την ετήσια Εσωτερική ∆ιαδικασία 

Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ). Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, γίνεται ο 

προσδιορισµός και η αξιολόγηση των κινδύνων για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων. Το προφίλ κινδύνου 

της Εταιρίας προκύπτει ως αποτέλεσµα της Αξιολόγησης Κινδύνου και της Αξιολόγησης Εσωτερικών 

Κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, η ανάλυση βασίζεται στην ποσοτική αξιολόγηση (για τους µετρήσιµους κινδύνους), 

του απαιτούµενου εσωτερικού κεφαλαίου ανά τύπο κινδύνου (όπου το κεφάλαιο θεωρείται ως κατάλληλο µέσο 

ελέγχου του κινδύνου) για την προστασία της Εταιρίας από µη αναµενόµενες απώλειες. Σε κάθε περίπτωση 

το σύνολο των κινδύνων αξιολογείται ποιοτικά, σε όρους διαχείρισης του κάθε τύπου κινδύνου (αναγνώριση, 

µέτρηση, παρακολούθηση, αναφορά, έλεγχος) µε στόχο την αποτροπή υπέρβασης των ορίων που έχει ορίσει 

η Εταιρία. 

Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης καθώς και του επιπέδου, της φύσης και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 

της Εταιρίας και τις προοπτικές επέκτασής της σε νέες αγορές και προϊόντα, οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται σε 

επί µέρους κατηγορίες σηµαντικότητας. Σύµφωνα µε την ισχύουσα αξιολόγηση ως Υψηλοί Κίνδυνοι 

χαρακτηρίζονται ο Πιστωτικός, ο Λειτουργικός και ο Κίνδυνος Ρευστότητας. 

Τα ανεκτά επίπεδα κινδύνου της MERIT Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ καθορίζονται από το ∆ιοικητικό της  

Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Η επιλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας πραγµατοποιείται άµεσα από 

την Γενική Συνέλευση αυτής µε γνώµονα την πολυµορφία και µε κριτήρια που περιγράφονται στο Β΄ Μέρος 

του παρόντος. Οι ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων (∆∆Κ) είναι αποτέλεσµα των αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κατόπιν εισηγήσεων των ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών της Εταιρίας. 

Η τήρηση των ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι ευθύνη όλων των στελεχών και η εποπτεία είναι ευθύνη 

της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Υ∆Κ). Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων εκτιµά την πορεία της Εταιρίας 

από την πλευρά της έκθεσης σε νέους κινδύνους και ελέγχου των υπαρχόντων κινδύνων. 

∆ηλώσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας  

∆ήλωση άρθρου 435 παρ.1ε του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας βεβαιώνει ότι οι διαδικασίες, τα συστήµατα και οι µηχανισµοί διαχείρισης 
κινδύνου της Εταιρείας είναι επαρκείς, αποτελεσµατικοί και κατάλληλοι για το προφίλ και την στρατηγική της 
Εταιρίας.  
 
∆ήλωση άρθρου 435 παρ. 1στ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, δηλώνει ότι το συνολικό προφίλ του κινδύνου της Εταιρίας που 
σχετίζεται µε την επιχειρηµατική στρατηγική της, αναλύεται επαρκώς στις επιµέρους ενότητες «Στόχοι και 
πολιτικές της ∆ιαχείρισης Κινδύνων», όπου περιλαµβάνονται οι βασικοί δείκτες και τα απαραίτητα στοιχεία 
που παρέχουν στα ενδιαφερόµενα τρίτα µέρη ολοκληρωµένη άποψη για την διαχείριση κινδύνου της  Εταιρίας 
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καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο το προφίλ κινδύνου της ανταποκρίνεται στο επίπεδο ανοχής κινδύνου που 
έχει ορίσει το ∆.Σ.  
 
∆ιαδικασίες αντιµετώπισης κρίσεων / έκτακτων καταστάσεων & ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

31/12/2016 

Για τις περιπτώσεις κρίσεων ή εκτάκτων καταστάσεων υπάρχει ειδική διαδικασία αντιµετώπισης που γνωρίζει 

το σύνολο του προσωπικού, η οποία περιγράφεται στην Ε∆ΑΚΕ, αναλύεται στον Εσωτερικό Κανονισµό της 

Εταιρίας και επαναξιολογείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

8/459/27.12.2007. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός είδους 

κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει 

την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία είναι επιφορτισµένη µε :  

α) τη διαµόρφωση της πολιτικής της Εταιρίας όσον αφορά τα όρια και τους όρους ανάληψης κινδύνων από 

την Εταιρία,  

β) τη  µέριµνα ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους 

αναλαµβανόµενους κινδύνους και 

γ) την επιβεβαίωση της επάρκειας των εκάστοτε αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου και των ορίων 

διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων ή λήψης άλλων διορθωτικών µέτρων. 

O Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας µε το Σύνολο του 

Σταθµισµένου Ενεργητικού έναντι των κινδύνων Αγοράς, Πιστωτικού και Λειτουργικού. Ο Συντελεστής 

Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας κατά την 31/12/2016 υπολογίστηκε σε 36,52% , σε σχέση µε το 

ελάχιστο ύψος του 8 % που απαιτείται. Συγκεκριµένα µε 31/12/2016: 

Πίνακας 1  

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 31.12.2016 

  

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια  2.207.065 

Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για τον Πιστωτικό 
Κίνδυνο  0 

Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για τον Κίνδυνο Αγοράς 28.160 

Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για τον Λειτουργικό 
Κίνδυνο 144.997 

Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων  173.157 

Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού  6.043.483 

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 36,52% 

 

Οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να 

εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα. Η ∆ιοίκηση της 
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Εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών 

αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του 

αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, 

καθώς και άλλα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. 

Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ 

γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% 

των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν.2843/2000 και αποφάσεις υπ. αριθµ. 2/363/30.11.2005 και 8/370/26.01.2006 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν - σε λογαριασµούς µετρητοίς - πρέπει µέχρι το πέρας του 

Τ+2, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η Εταιρία, προκειµένου 

να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+3. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρίας, δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε τους 

πελάτες της σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένες. ∆εν υπάρχουν µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της Εταιρίας σε ξένο νόµισµα οπότε η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο αφορά κατά κύριο 

λόγο στοιχεία του ενεργητικού. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η MERIT Χρηµατιστηριακή ΑΠΕΥ αναγνωρίζει ότι η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας 

συµβάλλει ουσιαστικά στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών της υποχρεώσεων, χωρίς τον 

κίνδυνο να προκύψουν σηµαντικές οικονοµικές απώλειες. Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο 

αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας όταν 

οι υποχρεώσεις αυτές γίνουν απαιτητές. 

Η Εταιρία εφαρµόζει ενιαία Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας. Η πολιτική αυτή είναι σύµφωνη µε 

διεθνώς εφαρµοσµένες πρακτικές και εποπτικές διατάξεις είναι δε προσαρµοσµένη στις επιµέρους 

δραστηριότητες και οργανωτικές της δοµές. Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνου έχει ορίσει ένα σχέδιο 

διαχείρισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας που αναµένεται να προκύψουν για το χρονικό διάστηµα έως 

και ενός µήνα. 

Επιπρόσθετα και ειδικά για τις περιόδους οικονοµικών αναταραχών – κρίσεων, η Εταιρία υπολογίζει 

καθηµερινά τον ∆είκτη Ρευστότητάς της (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις). Τα 

επίπεδα του ∆είκτη κοινοποιούνται καθηµερινά στις αντίστοιχες ∆ιαχειριστικές Μονάδες της Εταιρίας, στην 

Υ∆Κ καθώς και στη ∆ιοίκηση.  

Επιπλέον, ο κίνδυνος ρευστότητας ελέγχεται µε την συνεργασία της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέσω της ανάλυσης των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων. Αναλύονται τα 

είδη εσόδων ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητά τους και να γίνουν προβλέψεις ευαισθησίας σε τυχαίους 

εξωγενείς παράγοντες ή έντονες διακυµάνσεις. Οµοίως εξετάζονται και αναλύονται µέσω των λογαριασµών 

Ενεργητικού και Παθητικού η ποιότητα των επενδύσεων και η παραγωγικότητά τους. Σε περίπτωση πιθανόν 

ελλειµµάτων ρευστότητας εφαρµόζονται εταιρικά σχέδια έκτακτης ανάγκης τα οποία ενηµερώνονται από την 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνου και υποβάλλονται µε την µορφή έκθεσης στην ∆ιοίκηση της Εταιρίας. 
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Πίνακας 2   

 Ανάλυσης ∆είκτη Ρευστότητας µε 31/12/2016 

   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό   

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις   1.958.042,00 

      

Λοιπές απαιτήσεις   356.147,00 

      

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού   0,00 

      

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων   175.999,00 

      

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   332.209,00 

      

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.822.397,00 

   

   

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   19.443,00 

      

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   349.646,00 

      

Λοιπές υποχρεώσεις   1.109.977,00 

      

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις   14.013,00 

      

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων    1.493.080,00 

   

∆είκτης Ρευστότητας 31/12/2016  189,03% 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω και µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2016 η εταιρία παρουσίαζε ∆είκτη Ρευστότητας 

189,03%. 

Τέλος, στους τρόπους άντλησης κεφαλαίων σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων περιλαµβάνεται ακόµη η 

έκδοση δανείου µειωµένης εξασφάλισης ή/και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.  

Κίνδυνος αγοράς 

Οι επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασµό και οι τυχόν θέσεις που προκύπτουν από τη δραστηριότητά 

της ως Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής Αξιών σε κινητές αξίες είναι εκτεθειµένες στον κίνδυνο µεταβολής της αξίας 

τους. Η Εταιρία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς των θέσεων που κατέχονται για ίδιο λογαριασµό 

εφαρµόζοντας την µέθοδο VaR (Value at Risk) στηριζόµενη σε διαφορετικές υποθέσεις για την µεταβολή της 

αγοράς. 

Επιπλέον, υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή 

τριµηνιαίων στοιχείων στην Ε.Κ.. 
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Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδια για τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και 

ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις 

διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρίας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, το κίνδυνο αγοράς και 

τον λειτουργικό κίνδυνο). Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(βλ. ιδίως τον Κανονισµό ΕΕ 575/2013 και το Ν. 4261/2014). 

Η Υ∆Κ παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, 

διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρία σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων. 

Η Υ∆Κ µεριµνά 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 σχετίζονται µε τη λειτουργία της. 

 

Οργάνωση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κίνδυνων 

 

1.1 Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων και κανόνες λειτουργίας 

 

1.1.1 Γενικές αρχές 

 

1.1.1.1. Αρµοδιότητες Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Α. Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδια για τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και 

ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις 

διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρίας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, το κίνδυνο αγοράς και 

τον λειτουργικό κίνδυνο). Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3606/2007, 

τον Κανονισµό ΕΕ 575/2013 και το Ν. 4261/2014. 

Β. Η Υ∆Κ παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, 

διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρία σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων. 

Γ. Η Υ∆Κ µεριµνά 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. 

∆. Η Υ∆Κ σε συνεργασία µε το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνα για την τήρηση της Εσωτερικής 

∆ιαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) της Εταιρίας όπως αυτή ορίζεται και 

προβλέπεται στη 8/459/27.12.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

1.1.1.2. Όργανα και τµήµατα της Εταιρίας, µε τα οποία επικοινωνεί η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

Η Υ∆Κ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία µε το σύνολο των ελεγκτικών µηχανισµών της Εταιρίας 

και ιδίως µε τα τµήµατα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµόρφωσης καθώς και µε τον Υπεύθυνο 

Παροχής Πιστώσεων της Εταιρίας. 
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1.1.1.3 Κανόνες στελέχωσης / συγκρότησης της Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

Η Υ∆Κ δεν αποτελεί ανεξάρτητο τµήµα της Εταιρίας λαµβάνοντας υπόψη το µέχρι στιγµής µέγεθος της και την 

πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. 

Η λειτουργία της εξασφαλίζεται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εκάστοτε ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Εταιρίας καθώς και τη δυνατότητα του ή των προσώπων αυτών να 

ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους παράλληλα προς τα λοιπά καθήκοντα που ασκούν στην Εταιρία. 

Εφόσον τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων απασχολούνται ταυτόχρονα και στην 

παροχή υπηρεσιών της Εταιρίας, οι πάσης φύσης αµοιβές που λαµβάνουν από την Εταιρία δε θα τελούν σε 

συνάρτηση µε τα έσοδα των υπηρεσιών που παρέχουν. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται, κατ’ εξαίρεση να 

επιτρέψει τέτοιου είδους αµοιβή, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, εφόσον δεν επηρεάζεται η 

αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της Υ∆Κ και εφόσον τέτοια αµοιβή δεν επηρεάζει την αντικειµενικότητά 

τους κατά την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης κινδύνων. 

1.1.1.4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ορίζει ένα πρόσωπο ως Υπεύθυνο της Υ∆Κ. Το πρόσωπο αυτό 

έχει την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσίας και του συντονισµού των προσώπων που απασχολούνται σε 

αυτήν (εφόσον συντρέχει περίπτωση) καθώς και την ευθύνη για την υποβολή των εκθέσεων και αναφορών 

της υπηρεσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να έχει πλήρη γνώση των 

δραστηριοτήτων της Εταιρίας και εµπειρία στον τοµέα της Κεφαλαιαγοράς. Κατόπιν εισηγήσεως του 

Υπευθύνου της Υ∆Κ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε την έγκριση των απαραίτητων 

πόρων για τη λειτουργία της υπηρεσίας. 

1.1.1.5. Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης κινδύνων υποβάλλει στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας προτάσεις, για τη διαρκή 

επιµόρφωση του προσωπικού της Εταιρίας σε θέµατα που άπτονται της διαχείρισης κινδύνων. 

 

1.1.2. Καθήκοντα της Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης Κινδύνων (ανά είδος κινδύνου). 

 

1.1.2.1. Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, η Υ∆Κ  της Εταιρίας διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις 

πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. 

Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και 

ρυθµίσεων και ιδίως : 

� προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρίας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του 

πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε το νόµο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

� προβαίνει στο διαχωρισµό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε: α) απαιτήσεις υπό 

καθυστέρηση (past due) και β) επισφαλείς απαιτήσεις (impaired), 

� εφαρµόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των 

ανοιγµάτων και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών, 

� προσδιορίζει τις τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου, 

� προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες συµψηφισµού των εντός και εκτός ισολογισµού 

στοιχείων, καθώς και το βαθµό κατά τον οποίο η Εταιρία κάνει χρήση των συµψηφισµών αυτών, 

� προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίµησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων και το 

είδος των εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Εταιρία, 
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� προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλοµένου (π.χ. Τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύµατα κτλ.), 

� προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα λήξη 

τους, 

� ειδικώς για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, προσδιορίζει και εφαρµόζει τη µέθοδο 

κατανοµής του εσωτερικού κεφαλαίου και καθορίζει τα πιστωτικά όρια για τα ανοίγµατα προς τον 

αντισυµβαλλόµενο, 

� ειδικώς για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, διαµορφώνει την πολιτική που εφαρµόζεται 

ως προς τα ανοίγµατα που υπόκεινται σε κίνδυνο δυσµενούς συσχέτισης (wrong way risk) και 

εκτιµά τον συντελεστή «άλφα» για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, σύµφωνα µε το 

νόµο, 

� αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρίας, 

� εφαρµόζει µε συνέπεια τη µέθοδο υπολογισµού της αξίας του Χρηµατοδοτικού Ανοίγµατος, 

� ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδοµένων που χρησιµοποιεί καθώς 

και τη διαδικασία επικαιροποίησης αυτών, 

� εκτιµά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου και τον κίνδυνο διακανονισµού, 

� εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) 

 

1.1.2.2. Κίνδυνος αγοράς (market risk) 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η Υ∆Κ της Εταιρίας διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις 

πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. 

Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και 

ρυθµίσεων και ιδίως : 

� µεριµνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της Εταιρίας να κινείται στα 

νόµιµα όρια, 

� καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων 

(π.χ. standardized, mark to market method, original exposure method, internal model method) και της 

προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών,  

� εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing). 

 

1.1.2.3. Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) 

Α. Ο λειτουργικός κίνδυνος γεννάται λόγω εφαρµογής ανεπαρκών ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών, 

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 κλπ). 

Β. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, η Υ∆Κ της Εταιρίας οφείλει να διαµορφώνει τις 

διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, οφείλει ιδίως να : 

� προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρίας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του 

λειτουργικού κινδύνου. 
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� αναπτύσσει και να εφαρµόζει εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου και να 

προβαίνει σε ανάλυση των εσωτερικών και των εξωτερικών παραγόντων που λαµβάνονται υπόψη 

στον υπολογισµό του. 

� να καταγράφει και να κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που δηµιουργούν λειτουργικό κίνδυνο 

συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που προκαλούνται στα συστήµατα πληροφορικής (π.χ. µη 

εξουσιοδοτηµένη δραστηριότητας, κλοπή µηχανογραφικού εξοπλισµού, κακόβουλη χρήση κτλ.). 

� να ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες (κανονιστικής συµµόρφωσης και εσωτερικού 

ελέγχου) για την αποτελεσµατικότερη καταγραφή και αντιµετώπιση του λειτουργικού κινδύνου. 

� να προβαίνει στην αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων µε τους επιχειρηµατικούς τοµείς µε βάση την 

κείµενη νοµοθεσία. 

� να διαµορφώνει πολιτική ασφαλείας ως προς τα συστήµατα πληροφορικής. Προβλέπονται 

συγκεκριµένα πρότυπα και διαδικασίες, βάσει των οποίων θα διενεργούνται έλεγχοι του τηρούµενου 

επιπέδου ασφαλείας. Το περιεχόµενο της πολιτικής ασφαλείας θα κοινοποιείται στο προσωπικό της 

εταιρίας και θα υπάρχει έγγραφη αποδοχή του από αυτό. 

 

1.1.2.4. Προϋποθέσεις παροχής πιστώσεων σε πελάτες για τη διενέργεια χρηµατιστηριακών 

συναλλαγών στην αγορά Αξιών του Χ.Α. 

 

Α. Τα αρµόδια στελέχη της Υ∆Κ παρακολουθούν καθηµερινώς τα ανοίγµατα των πελατών της Εταιρίας και 

ιδίως των συνδεδεµένων µεταξύ τους πελατών, ούτως ώστε να τηρούνται συνεχώς οι διατάξεις της νοµοθεσίας 

για τα Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα και την Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων, ιδίως στο πλαίσιο παροχής 

πιστώσεων. 

Β. Για την εκπλήρωση των νοµίµων υποχρεώσεων της Εταιρίας σχετικά µε τα εποπτικά ίδια κεφάλαιά της η 

Υ∆Κ συνεργάζεται µε την Υπηρεσία Παροχής Πιστώσεων, ώστε να τελούν υπό διαρκή παρακολούθηση οι 

χρηµατοδοτήσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της Εταιρίας, καθώς και τα ρευστά διαθέσιµά της, 

προκειµένου, µε κατάλληλο χειρισµό και αυξοµειώσεις των παρεχοµένων από την Εταιρία και των 

παρεχοµένων σ' αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια ιδίων κεφαλαίων στην Εταιρία. 

Γ. Η Υ∆Κ σε συνεργασία µε το Τµήµα Back Office, τον τοµέα παραγώγων και τον Υπεύθυνο Παροχής 

Πιστώσεων αξιολογούν σε καθηµερινή βάση τους κινδύνους που προκύπτουν από την Εταιρία από τις 

παρασχεθείσες απ' αυτήν πιστώσεις. Οι κίνδυνοι υπολογίζονται, από την άποψη αυτή, συνολικά και όχι 

επιµεριστικά για κάθε πελάτη, δεδοµένου ότι το θεσµοθετηµένο σύστηµα του περιθωρίου διασφαλίζει την 

εταιρία για τον ανά πελάτη αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Σχετικά λαµβάνονται υπόψη αφενός το ενδεχόµενο 

σύµπτωσης όλων των πιθανών κινδύνων κατά την ίδια χρονική περίοδο και αφετέρου η δυνατότητα 

αντιστάθµισης των κινδύνων, που αντιµετωπίζονται σε µια θέση από τις θετικές κινήσεις σε µια άλλη θέση ή 

αγορά. 

 

1.1.2.5.  Εκτέλεση εντολών χωρίς προκαταβολή τιµήµατος 

Η Υ∆Κ παρακολουθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης τις εντολές που δόθηκαν από πελάτες της Εταιρίας για 

αγορά κινητών αξιών χωρίς να έχει προκαταβληθεί το τίµηµα ή χωρίς να υφίσταται επαρκές χρηµατικό 

υπόλοιπο στο λογαριασµό του πελάτη τόσο σε σχέση µε τους τίτλους που φυλάσσονται από την Εταιρία για 

λογαριασµό του πελάτη όσο και σε σχέση µε τις γραµµές πιστώσεως που έχει η Εταιρία έναντι τραπεζών, 

ούτως ώστε να µην τίθεται ποτέ σε κίνδυνο η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του 
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συστήµατος εκκαθάρισης συναλλαγών, π.χ. σε περίπτωση που ο πελάτης δεν καταβάλλει µέχρι την ηµέρα 

χρηµατιστηριακής εκκαθάρισης το αντίτιµο των αγορασθέντων τίτλων. Σχετικώς, αναλόγως της 

εµπορευσιµότητας της µετοχής, δύναται να ζητήσει την άµεση λήψη µέτρων από τη διοίκηση της Εταιρίας. 

 

1.1.3. Χρόνος διενέργειας και συχνότητα ελέγχων 

Η Υ∆Κ διενεργεί περιοδικά ελέγχους σε σχέση µε τη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις της ως 

προς τη διαχείριση κινδύνων. 

 

1.1.4 Πρόσβαση σε αρχεία και στοιχεία 

Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το δυναµικό της Υ∆Κ έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, αρχεία και 

πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µεριµνά ώστε να χορηγείται ειδικός κωδικός στον Υπεύθυνο της υπηρεσίας , για την πρόσβασή 

του στα ηλεκτρονικά συστήµατα αποθήκευσης πληροφοριών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να µη χορηγεί αυτόµατη πρόσβαση (µέσω κωδικού) στον Υπεύθυνο της Υ∆Κ 

στην περίπτωση κατά την οποία, αιτιολογηµένα, κρίνει ότι η πρόσβαση σε ορισµένα στοιχεία ενδέχεται να µην 

ανταποκρίνεται στο σκοπό της ∆ιαχείρισης των Κινδύνων. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος της υπηρεσίας 

θα λαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες κατόπιν αιτήµατος στις αρµόδιες µονάδες, το οποίο θα κοινοποιεί 

και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

1.1.5 Βιβλίο και αρχείο ευρηµάτων ελέγχου 

 

Α. Στις αρµοδιότητες της Υ∆Κ εµπίπτει και η τήρηση αρχείου στο οποίο καταχωρούνται κυρίως τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

- Έγγραφα στα οποία αποτυπώνονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που εφαρµόζει η Εταιρία για τη 

διαχείριση και την αντιµετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες 

και τα συστήµατα της Εταιρίας και στα οποία καθορίζεται το ανεκτό επίπεδο κινδύνου. 

- Κάθε στοιχείο που αποδεικνύει τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση τυχόν αδυναµιών των εν λόγω 

πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας (π.χ. αποδεικτικά στοιχεία λήψης µέτρων 

για την αντιµετώπιση τυχόν αδυναµιών του λογισµικού και µηχανογραφικού συστήµατος της εταιρίας 

να ανταποκριθεί σε έκτακτες ανάγκες). 

- Τις γραπτές εκθέσεις του Υπεύθυνου της Υ∆Κ προς τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται, υπό µορφή εγγράφων ή σε ηλεκτρονική µορφή, στο ειδικό αρχείο του 

Τµήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνων ανά έτος για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

Β. Η Υ∆Κ παραλαµβάνει και αξιολογεί τις σχετικές αναφορές των µονάδων της Εταιρίας και διατυπώνει τις 

παρατηρήσεις της, οι οποίες καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο. 

Γ. Η Υ∆Κ εντοπίζει και καταγράφει περιπτώσεις, στις οποίες διαπιστώνονται µεταξύ άλλων: (i) αδυναµίες 

συµµόρφωσης της Εταιρίας µε υποχρεώσεις της σε σχέση µε τη ∆ιαχείριση Κινδύνων ή έστω αµφιβολίες 

ως προς την πλήρη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις σχετικές υποχρεώσεις της, (ii) ανεπάρκεια των µέσων 
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που διαθέτει η Εταιρία για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις της σε σχέση 

µε τη ∆ιαχείριση Κινδύνων. 

∆. Τα ευρήµατα από τους ελέγχους που διενεργεί η Υ∆Κ καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο ευρηµάτων 

ελέγχου. 

Ε. Ο Υπεύθυνος της υπηρεσίας προβαίνει σε άµεση αναφορά των περιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Περαιτέρω, εισηγείται προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µέτρα και δράσεις 

για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις που θέτει ο νόµος σε σχέση µε τη 

∆ιαχείριση Κινδύνων. 

 

Πειθαρχικά όργανα – Κυρώσεις 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράπτωµα υπαλλήλου, είναι δυνατόν να επιβληθεί πειθαρχική ποινή στον 

υπάλληλο που µπορεί να έχει τη µορφή: (α) προφορικής σύστασης, (β) έγγραφης σύστασης, (γ) απόλυσης. 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

Παρακάτω παρατίθεται το Οργανόγραµµα της Εταιρίας. 
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2. Εσωτερικός έλεγχος 

 

Η οργάνωση και λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί βασική προϋπόθεση της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου της MERIT Χρηµατιστηριακής ΑΕΠΕΥ είναι ένα ανεξάρτητο όργανο ελέγχου 

που έχει συσταθεί από τη ∆ιοίκηση, προκειµένου να διασφαλίσει την εφαρµογή της πολιτικής της και την 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και των πελατών της. Το αντικείµενο του τµήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι η εξασφάλιση και η πληρότητα των βιβλίων, στοιχείων και υπηρεσιών της Εταιρίας 

και η διασφάλιση των συµφερόντων των πελατών της και βασίζεται στην άντληση αντικειµενικής 

πληροφόρησης και στη διενέργεια ελέγχων, σύµφωνα µε τις φόρµες και τα πρότυπα ελεγκτικών λειτουργιών. 

Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας έχει ως αποστολή την εξέταση και αξιολόγηση σε συνεχή βάση: 

α) της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων που χρησιµοποιεί η Εταιρία στο πλαίσιο 

της λειτουργίας της και του Εσωτερικού της Κανονισµού,  

β) της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών που χρησιµοποιούνται για τον εσωτερικό 

έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, 

γ) της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας των ρυθµίσεων που θεσπίζει και εφαρµόζει η Εταιρία στο 

πλαίσιο της λειτουργίας της. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου δικαιούται να λάβει γνώση 

οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και να 

έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή µονάδα της Εταιρίας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

οι εργαζόµενοι της Εταιρίας οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στο εσωτερικό ελεγκτή, 

διευκολύνοντας µε κάθε τρόπο το έργο του. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας οφείλει να παρέχει στον εσωτερικό 

ελεγκτή όλα τα απαραίτητα µέσα για την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού ελέγχου. 

Αναλυτικότερες διαδικασίες σε σχέση µε τη λειτουργία του τµήµατος του Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρονται 

στο σχετικό τµήµα του Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρίας, όπως εκάστοτε ισχύει και έχει εγκριθεί από το 

∆.Σ. αυτής. 

 

3. Κανονιστική Συµµόρφωση 

 

3.1 Γενικά  
 
Στη λειτουργία της Κανονιστικής Συµµόρφωσης, τη σχέση της µε άλλες λειτουργίες και την οργάνωσή της στο 
εσωτερικό των εποπτευόµενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) νοµικών προσώπων αναφέρεται η 
Εγκύκλιος 51-13/3/2013 της Ε.Κ. η οποία αποσκοπεί - στο πλαίσιο της εφαρµογής των κατευθυντήριων 
γραµµών της Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) - στην αποσαφήνιση θεµάτων της 
λειτουργίας Κανονιστικής Συµµόρφωσης και στην ενιαία εφαρµογή του ισχύοντος πλαισίου για την Κανονιστική 
Συµµόρφωση.  
Κατά την εφαρµογή της Εγκυκλίου 51 λαµβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας, (παρ. 1 του άρθρου 
6 της απόφασης ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 2/452/1.11.2007), δηλαδή η φύση, η κλίµακα 
και η πολυπλοκότητα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των εταιριών, καθώς και η φύση και το φάσµα 
των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν στο πλαίσιο αυτών των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων. 
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3.2 Ορισµοί  
 

� Ως «λειτουργία κανονιστικής συµµόρφωσης» νοείται η λειτουργία που αφορά στον προσδιορισµό, 
στην αξιολόγηση, στην παροχή συµβουλών, στην παρακολούθηση και στην υποβολή εκθέσεων 
σχετικά µε τον κίνδυνο κανονιστικής συµµόρφωσης.  

 
� Ως «κίνδυνος κανονιστικής συµµόρφωσης» νοείται ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει από τη 

µη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις διατάξεις του ν. 3606/2007 και τις κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες 
κανονιστικές αποφάσεις, καθώς και µε τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µε 
τις κατευθυντήριες γραµµές της ESMA.  

 
3.3 Αποστολή του Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης  
 
Το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης έχει ως αποστολή τα εξής:  
 

� Στοχεύει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικής ηθικής, στην ακεραιότητα των αγορών και 
στην τήρηση κανόνων δίκαιης µεταχείρισης των πελατών.  

� Επισηµαίνει, αξιολογεί και µετριάζει, µέσω προγραµµάτων ελέγχου, τον κίνδυνο της Εταιρίας από τη 
µη συµµόρφωση.  

� Επιβλέπει την εφαρµογή του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου από την Εταιρία. 
� ∆ιατηρεί θετική σχέση µε τις εποπτικές αρχές, ώστε να επιτυγχάνεται η εποικοδοµητική συνεργασία µε 

αυτές στα θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.  
 
3.4 Συµβουλευτικός ρόλος του Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης  
 
Η Κανονιστική Συµµόρφωση έχει σηµαντικό συµβουλευτικό ρόλο για τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας. Ο ρόλος αυτός 
συνίσταται στα εξής:  
 

� Ερµηνεία και εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου.  
� Αξιολόγηση του εποπτικού κινδύνου (regulatory risk) δηλαδή του κινδύνου κυρώσεων λόγω της µη 

εφαρµογής των κανονιστικών απαιτήσεων και του κινδύνου δυσφήµισης (reputation risk) εξαιτίας 
αγωγής, παραπόνου, αρνητικού δηµοσιεύµατος κ.λπ.  

� Αξιολόγηση νέων πελατών, προϊόντων, δραστηριοτήτων, διαδικασιών ως προς τις εκάστοτε 
ειδικότερες απαιτήσεις της εφαρµοστέας νοµοθεσίας (ενηµέρωση ή και αδειοδότηση από εποπτικό 
φορέα, πιστοποίηση στελεχών, σωστή και πλήρης ενηµέρωση πελάτη για κινδύνους του προϊόντος 
κ.λπ.).  

 
3.5 Οργάνωση και Αρµοδιότητες του Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης  
 
Ως προς την οργάνωσή του, το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης:  
 

� Είναι διοικητικά ανεξάρτητο: αναφέρεται απευθείας στη ∆ιοίκηση, χωρίς ενδιάµεσες γραµµές αναφοράς 
σε άλλες διευθύνσεις, υπηρεσίες ή τµήµατα.  

� Έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι 
απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής του. Για το σκοπό αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
µεριµνά ώστε να χορηγείται ειδικός κωδικός στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης, για την 
πρόσβασή του στα ηλεκτρονικά συστήµατα αποθήκευσης πληροφοριών. 

 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης είναι:  
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� Θέσπιση και εφαρµογή κατάλληλων διαδικασιών και εκπόνηση ετήσιου προγράµµατος δράσης µε 
στόχο να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συµµόρφωση της Εταιρίας προς το εκάστοτε 
ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισµούς.  

� ∆ιασφάλιση της διαρκούς ενηµέρωσης των υπαλλήλων σχετικά µε το ρυθµιστικό πλαίσιο, µέσω 
προγραµµάτων εκπαίδευσης.  

� Παροχή συµβουλών στη διοίκηση για το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο, καθώς και τις τυχόν µεταβολές 
που επηρεάζουν τη λειτουργία του.  

� Υποβολή αναφορών στη ∆ιοίκηση τουλάχιστον ετησίως, για θέµατα της αρµοδιότητάς της.  
� ∆ιασφάλιση της τήρησης των προθεσµιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται 

από το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο µέσω προγραµµάτων ελέγχου.  
� Ενηµέρωση της διοίκησης για τυχόν παραβάσεις ή παραλείψεις κατά την εφαρµογή του κανονιστικού 

πλαισίου.  
 
Ειδικότερα για περιπτώσεις εξωτερικής ανάθεσης:  
 
Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία και τον εκάστοτε υπεύθυνο 
για την ανάθεση από πλευράς business, ελέγχει όλες τις περιπτώσεις εξωτερικής ανάθεσης που 
γνωστοποιούνται από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και:  
 

� τηρεί κεντρικό αρχείο των εξωτερικών αναθέσεων,  

� αξιολογεί τη φύση της λειτουργίας,  

� διασφαλίζει ότι πληρούνται στη σύµβαση οι προϋποθέσεις που θέτει ο Εποπτικός Φορέας (Ε.Κ.),  

� ελέγχει τη φήµη του εξωτερικού παρόχου και  

� προβαίνει σε ετήσιο επανέλεγχο  
 

Ειδικότερα για το χειρισµό των καταγγελιών/παραπόνων από πελάτες: 

Η λειτουργία κανονιστικής συµµόρφωσης διαδραµατίζει εποπτικό ρόλο στη διαδικασία χειρισµού των 
καταγγελιών πελατών θεωρώντας τις καταγγελίες πηγή πληροφοριών που ενδέχεται να είναι χρήσιµες για την 
έργο της. Για την επίτευξη του εποπτικού αυτού ρόλου, η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής 
συµµόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλες τις υποβληθείσες στην Εταιρία καταγγελίες πελατών. 
 
Γενικότερα – και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του - το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης ζητά, 

παραλαµβάνει και αξιολογεί σχετικές αναφορές των επιµέρους τµηµάτων της Εταιρίας και διατυπώνει προς 

αυτές οδηγίες (προφορικές ή έγγραφες), υποδεικνύοντας τον ενδεδειγµένο τρόπο συµµόρφωσης µε τις 

υποχρεώσεις τους ή υπενθυµίζοντας σχετικές υποχρεώσεις τους. 

Αναλυτικότερες διαδικασίες σε σχέση µε τη λειτουργία του τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης αναφέρονται 

στο σχετικό τµήµα του Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρίας, όπως εκάστοτε ισχύει και έχει εγκριθεί από το 

∆.Σ. αυτής. 

 

Έκταση και φύση συστηµάτων αναφοράς και µέτρησης κίνδυνων 

 

1.1.   ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κίνδυνου 

 

      1.1.1 Ορισµός Πιστωτικού Κινδύνου 
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Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί η ΑΕΠΕΥ ζηµιές εξ αιτίας της αθέτησης των συµβατικών 

υποχρεώσεων των πελατών ή και των αντισυµβαλλόµενων. Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται κυρίως από την 

παροχή πιστώσεων, τις συναλλαγές πελατών και τη διαχείριση διαθεσίµων. Μπορεί επίσης να δηµιουργηθεί 

όταν υποβαθµίζονται οι πιστοληπτικές διαβαθµίσεις των εκδοτών των οµολογιακών δανείων, που έχουν ως 

αποτέλεσµα, τη µείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού της ΑEΠΕΥ σε περίπτωση που η τελευταία 

κατέχει οµολογιακά δάνεια. 

 

       1.1.2 Προσεγγίσεις και Μέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των προσαρµογών 

της αξίας των ανοιγµάτων και των προβλέψεων. 

Η Υ∆Κ της Εταιρίας εφαρµόζει διαδικασίες για τον εντοπισµό, την αξιολόγηση και τη µέτρηση του πιστωτικού 

κινδύνου, έχοντας σαν βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις της ΑΕΠΕΥ όπως αυτές καθορίζονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της. 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 ταµειακές ροές. 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο και στο Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων 

γίνεται µε κεντρική παρακολούθηση από την Υ∆Κ. 

Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών 

πολιτικών της ΑΕΠΕΥ και παρακολούθηση της συµµόρφωσης των σχετικών υπηρεσιών και µονάδων µε τις 

πολιτικές αυτές. Η υπηρεσία εκδίδει επίσης οδηγίες στις διάφορες υπηρεσιακές µονάδες της Εταιρίας µε βάση 

την διάθεση για ανάληψη πιστωτικού κινδύνου σε συγκεκριµένους τοµείς αγοράς, δραστηριότητες αλλά και σε 

συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Όταν κριθεί αναγκαίο, υιοθετούνται περιορισµοί σχετικά µε την 

ανάληψη καινούργιων δραστηριοτήτων ανάλογα µε την εκτίµηση του κινδύνου που θα αναληφθεί και τις 

µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες. 

Η υπηρεσία ενηµερώνει και συµβουλεύει τις διάφορες επιχειρησιακές µονάδες της ΑΕΠΕΥ για τους 

πιστωτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, βοηθάει στην επιµόρφωση του προσωπικού και εφαρµόζει 

κατάλληλα συστήµατα για µέτρηση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, η υπηρεσία 

παρακολουθεί στενά τις αξιολογήσεις των µεγάλων εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλά και 

διατηρεί συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές για θέµατα που αφορούν την διαχείριση του πιστωτικού κίνδυνου. 

Παράλληλα το Τµήµα Πιστώσεων, σε συνεργασία µε το Τµήµα Συναλλαγών (σε µετοχές και παράγωγα) είναι 

υπεύθυνα για τη συνεχή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της Εταιρίας. Η Υ∆Κ 

παρακολουθεί τους προβληµατικούς λογαριασµούς και λαµβάνει µέρος στον καθορισµό των προβλέψεων 

που γίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία ακολουθεί την νοµοθεσία της 

κεφαλαιαγοράς όσον αφορά την χορήγηση πιστώσεων για την διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών 

(Αποφάσεις ΕΚ 2/213/28.03.2001 και 8/370/26.1.2006) που µεταξύ άλλων προβλέπουν και τις σχετικές 

εξασφαλίσεις από τους πελάτες (Χαρτοφυλάκια Ασφαλείας). 

 

1.1.3 Συνολικό ποσό των ανοιγµάτων, µετά από λογιστικούς συµψηφισµούς 
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Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 1 υπολογίζονται ανά άνοιγµα µε ∆είκτη Ελάχιστης 

Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 8% όπως ορίζεται και στις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Στην συνέχεια (άρθρο 442) παρουσιάζονται οι κλάσεις ανοιγµάτων και τα σταθµισµένα ποσά της Εταιρίας 

µε βάση την Τυποποιηµένη Μέθοδο στις 31/12/2016. 

 

2 Άρθρο 436 (Πεδίο Εφαρµογής)  

Οι πληροφορίες του Α’ Μέρους του παρόντος δηµοσιοποιούνται µε βάση τον Κανονισµό Ε.Ε. 575/2013 και 

αφορούν την MERIT Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ η οποία συστάθηκε στην Αθήνα.  

Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρίες και ως εκ τούτου δεν ενοποιεί καµία άλλη εταιρία κατά 

την σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων. 

Οι δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες - ανεξάρτητα από το µέσο ενηµέρωσης που χρησιµοποιείται - πρέπει να 

διατυπώνονται µε τρόπο σαφή και κατανοητό, να είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές. Εκ των πληροφοριών 

που περιγράφονται στα άρθρα 435 έως 455 του Κανονισµού 575/2013/ΕΕ, η δηµοσιοποίηση περιλαµβάνει 

όλες όσες εφαρµόζονται στην Εταιρία, αναλόγως των δραστηριοτήτων της και των µεθόδων που ακολουθεί 

για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής της επάρκειας. 

Το κείµενο της δηµοσιοποίησης ακολουθεί τη διάρθρωση και την αρίθµηση των άρθρων 435 έως 455 του 

Κανονισµού 575/2013/ΕΕ, εφαρµόζοντας το σχετικό πρότυπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η Εταιρία δύναται να µη δηµοσιοποιεί τα ακόλουθα είδη πληροφοριών: 

α) πληροφορίες των οποίων η παράλειψη ή η ανακριβής παρουσίασή δεν µεταβάλει ούτε επηρεάζει την 

εκτίµηση ή την απόφαση ενός χρήστη, που στηρίζεται στις πληροφορίες αυτές για τη λήψη οικονοµικών 

αποφάσεων (µη ουσιώδεις πληροφορίες),  

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 (πληροφορίες προοριζόµενες για 

αποκλειστικά εσωτερική χρήση),  

γ) πληροφορίες ως προς τις οποίες υπάρχουν υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας έναντι πελατών ή άλλων 

αντισυµβαλλοµένων, οι οποίες δεσµεύουν την Εταιρία (εµπιστευτικές πληροφορίες). Για την εξαίρεση 

πληροφοριών ως προς 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 µη 

δηµοσιοποίηση, εκτός εάν και αυτές ακόµη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικής χρήσης ή 

εµπιστευτικές κατά τα προηγούµενα. 

Η κατάρτιση και δηµοσιοποίηση των εποπτικών πληροφοριών γίνεται κάθε χρόνο, ταυτόχρονα µε τη 

δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 

Συχνότερη δηµοσιοποίηση µπορεί να γίνεται: 
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- 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. Προς το 

σκοπό αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνει όλα τα αρµόδια πρόσωπα για την εκτιµώµενη ηµεροµηνία 

ανάρτησης των οικονοµικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον ένα µήνα πριν την 

ηµεροµηνία αυτή. 

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία δηµοσιοποιούνται το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας ή, εφόσον πρόκειται για συχνότερες των ετήσιων 

δηµοσιοποιήσεις, εντός της προβλεπόµενης από το νόµο προθεσµίας δηµοσιοποίησης ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων.  

Η δηµοσιοποίηση πραγµατοποιείται δια της ανάρτησης του σχετικού αρχείου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο 

διαδίκτυο. Το εν λόγω αρχείο περιλαµβάνεται σε σύνδεσµο που βρίσκεται στην Ενότητα που περιέχει και τις 

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. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αξιολογεί κάθε χρόνο την καταλληλότητα του περιεχοµένου, την 

εφαρµοζόµενη συχνότητα δηµοσίευσης και τις διαδικασίες επαλήθευσης των δηµοσιοποιήσεων της εταιρίας 

σύµφωνα µε την παρακάτω Πολιτική Συµµόρφωσης τις Υποχρεώσεις ∆ηµοσιοποίησης Πληροφοριών. 

 

 

3 Άρθρο 437 (Ίδια Κεφάλαια) 

 

Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, όσον αφορά της εταιρίες περιορισµένης αδείας (κανονισµός Ε.Ε. 

575/2013), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς είναι οι δυο τύποι κινδύνων που καλύπτονται από τα 

εποπτικά ίδια κεφάλαια µιας Εταιρίας. Οι άλλες κατηγορίες κινδύνων παρακολουθούνται µε ποιοτικά κριτήρια. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων ορίζει τα µέγιστα επιθυµητά ποσοστά που καταλαµβάνουν τα κεφάλαια που 

χρησιµοποιούνται για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς επί του συνόλου των κεφαλαίων που 

χρησιµοποιούνται για τη συνολική κάλυψη των κινδύνων (άθροισµα κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο και 

κίνδυνο αγοράς). 

Κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα η διοίκηση της Εταιρίας 

όταν: 
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• Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο ξεπεράσουν το 50% των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων 

• Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς ξεπεράσουν το 15% των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων. 

Επίσης, θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα η διοίκηση της εταιρίας σε περίπτωση που ο Συντελεστής 

Φερεγγυότητας κατέλθει του 12%, όπως αυτός υπολογίζεται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. 

 

A. ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας διακρίνονται ως εξής: 

• Το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών (CET 1) που αποτελείται από το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο συν την 

διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, 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 Εταιρία. 

• 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) 

 

Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών (CET 1):   A 

Πρόσθετα Μέσα Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1)  B 

Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (Total Tier1)   Γ=Α+Β 

Μέσα της Κατηγορίας 2 (Tier 2)    ∆ 

Συνολικά Ίδια Κεφάλαια (Total CAD)   Ε=Γ+∆ 

Από την ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας προκύπτει ότι 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. 

B. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟXΩΝ 

Την 31/12/2016 το Κεφάλαιο κοινών µετοχών της Εταιρίας ανέρχονταν σε 2.147.848 €. 

C. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 

Την 31/12/2016 τα Πρόσθετα Μέσα Κατηγορίας 1 της Εταιρίας (∆άνειο Μειωµένης Εξασφάλισης από τον 

Βασικό Μέτοχο) ανέρχονταν σε 69.929 €. 

D. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Την 31/12/2016 το Σύνολο των Στοιχείων της Εταιρίας που αφαιρούνται από τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια 

σύµφωνα µε το άρθρο 437 παρ.1 στοιχείο δ σηµείο ii του Κανονισµού 575/2013 ανέρχονταν σε 10.715 €. 

E. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Την 31/12/2016 το Σύνολο των Στοιχείων που υπόκεινται σε εποπτικές προσαρµογές 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 στοιχείο δ σηµείο i του 

Κανονισµού 575/2013 ανέρχονταν σε 0,00 €. 

F. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 

Την 31/12/2016 το Σύνολο των Στοιχείων που δεν αφαιρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 437 παρ.1 στοιχείο δ 

σηµείο iii του Κανονισµού 575/2013 του Κανονισµού 575/2013 ανέρχονταν σε 0,00 €. 

G. ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Την 31/12/2016 το Σύνολο των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας ανέρχονταν σε 2.207.062 €. 

Τα ως άνω στοιχεία συµφωνούν µε τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων που έχει καταρτίσει η διοίκηση 

της Εταιρίας. 

Η Εταιρία δεν εφαρµόζει περιορισµούς στον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων κατά το άρθρο 437 παρ. 1 

στοιχείο ε του Κανονισµού 575/2013. 

Η Εταιρία δεν δηµοσιοποιεί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υπολογιζόµενους µέσω στοιχείων ιδίων κεφαλαίων 

που προσδιορίζονται σε διαφορετική βάση από την προβλεπόµενη στον Κανονισµό 575 /2013. 

  

4 Άρθρο 438 (Κεφαλαιακές απαιτήσεις) 

 

Η Εταιρία χρησιµοποιεί την Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό του κεφαλαίου για σκοπούς 

πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς και τη Μέθοδο του Βασικού ∆είκτη για σκοπούς Λειτουργικού 

Κινδύνου. 

Το κεφάλαιο που κρίθηκε αναγκαίο από την ΑΕΠΕΥ µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31 ∆εκεµβρίου 2016 είχε 

ως εξής : 

Ο Κίνδυνος Αγοράς για την ΑΕΠΕΥ ανήλθε στο ποσό των 351.999 €. Ως εκ τούτου και µε βάση την κείµενη 

νοµοθεσία οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς, ανήλθαν στο ποσό των 28.160€. 

Με στοιχεία 31ης ∆εκεµβρίου 2016 η εταιρία παρουσίασε Πιστωτικό Κίνδυνο ύψους 3.879.021 €. Οι ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ανερχόντουσαν 

σε 310.322 €. 

Με στοιχεία 31ης ∆εκεµβρίου 2016 η Εταιρία παρουσίασε Λειτουργικό Κίνδυνο ύψους 1.812.461 €. Οι 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

ανερχόντουσαν σε 144.997 €. 

Με βάση τα παραπάνω το σύνολο του απαιτούµενο κεφαλαίου ανήλθε σε 483.478 € όπως συνοψίζεται και 

στον παρακάτω πίνακα : 
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Πίνακας 3   

Σύνολο Απαιτούµενου Κεφαλαίου 

   

Κίνδυνος 
Έκθεση ανά 
είδος κινδύνου 

Ελάχιστες 
Κεφαλαιακές 
Απαιτήσεις 

Αγοράς  351.999 28.160 

Πιστωτικός 3.879.021 310.322 

Λειτουργικός 1.812.461 144.997 

Σύνολο Απαιτούµενου Κεφαλαίου  483.478 

 

5 Άρθρο 439 (Άνοιγµα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου) 

 

Η Εταιρία υπολογίζει τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 271-
311 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013. Η Εταιρία κατά την 31/12/2016 δεν είχε έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
αντισυµβαλλοµένου.  
  

6 Άρθρο 440 (Κεφαλαιακά αποθέµατα) 

 

Ν/Α 

 

7 Άρθρο 441 (∆είκτες παγκόσµιας συστηµικής σηµασίας )  

 

Ν/Α 

 

8 Άρθρο 442 (Προσαρµογές πιστωτικού κινδύνου) 

 

A. Γεωγραφική κατανοµή των σηµαντικότερων κατηγοριών ανοιγµάτων 

Τα κριτήρια της παρακάτω γεωγραφικής κατανοµής 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 κατανοµή είχε ως εξής : 

Πίνακας 4      

 Γεωγραφική κατανοµή κατηγοριών ανοιγµάτων της 31/12/2016 

      

 Κατηγορία Ανοίγµατος 
Συντελεστής 
Στάθµισης 

Συνολικό Ποσό 
€ 

Ελλάδα Ευρώπη 
Εκτός 

Ευρώπης 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 0% 8.673 8.673 0 0 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακών 
κυβερνήσεων και τοπικών αρχών 20% 132.325 132.325 0 0 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
ιδρυµάτων  (ληκτότητα µικρότερη των 3 µηνών) 
0% 0% 0 0 0 0 
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Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
ιδρυµάτων  (ληκτότητα µικρότερη των 3 µηνών)   
20% 20% 78.082 0 78.082 0 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
ιδρυµάτων  (ληκτότητα µικρότερη των 3 µηνών) 
150% 150% 777.641 777.641 0 0 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες  απαιτήσεις κατά των 
Πελατών  Λιανικής 75% 963.417 963.417 0 0 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων 
και επιχειρήσεων 20% 20% 0 0 0 0 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων 
και επιχειρήσεων 50% 50% 0 0 0 0 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων 
και επιχειρήσεων 150% 150% 0 0 0 0 

Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 100% 108.360 108.360 0 0 

Χαρτοφυλάκια Μετοχών και συµµετοχών, τα 
οποία δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια 100% 87.765 87.765 0 0 

Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγµάτων 0% 3.045 3.045 0 0 

Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγµάτων 100% 1.360.184 1.360.184 0 0 

Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγµάτων 250% 156.643 156.643 0 0 

 Σύνολα   3.676.135 3.598.053 78.082 0 

 

B.  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 είχε ως εξής : 

Πίνακας 5     

Ανάλυση κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο της 31/12/2016 

     

 Κατηγορία Ανοίγµατος 
Συντελεστής 
Στάθµισης 

Συνολικό 
Ποσό € 

Ιδρύµατα Ιδιώτες 

 Κατηγορία Ανοίγµατος         

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 0% 8.673 8.673   

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακών 
κυβερνήσεων και τοπικών αρχών 20% 132.325 132.325   

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
ιδρυµάτων  (ληκτότητα µικρότερη των 3 µηνών) 
20% 20% 78.082 78.082   

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
ιδρυµάτων  (ληκτότητα µικρότερη των 3 µηνών) 
150% 150% 777.641 777.641   

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες  απαιτήσεις κατά των 
Πελατών Λιανικής 75% 963.417 0 963.417 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων και 
επιχειρήσεων 20% 20% 0 0   
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Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων και 
επιχειρήσεων 50% 50% 0 0   

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων και 
επιχειρήσεων 150% 150% 0 0   

Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 100% 108.360 108.360   

Χαρτοφυλάκια Μετοχών και συµµετοχών, τα οποία 
δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια 100% 87.765 87.765   

Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγµάτων 0% 3.045 3.045   

Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγµάτων 100% 1.360.184 1.360.184   

Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγµάτων 250% 156.643 156.643   

 Σύνολα   3.676.135 2.712.718 963.417 

 

C.  Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων, µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητα 

τους. 

Πίνακας 6       

Ληκτότητα - Συνοπτική λογιστική κατάσταση της 31/12/2016 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 

       

 

Έως 1 µήνα 
1-3 

Μήνες 
3-12 
µήνες 

1-5 έτη 
Πάνω από  

5 έτη 
Σύνολο 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

       

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό       

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις   663 2.700 104.997   108.360 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   6.426 1.196 3.092   10.714 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση           0 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες  
Απαιτήσεις 15.971     973.058   989.029 

Αναβαλλόµενες φορολογικές  
απαιτήσεις       156.643   156.643 

Σύνολο 15.971 7.089 3.896 1.237.790 0 1.264.746 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό       

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές  
Απαιτήσεις 526.773 51.154 19.301 834.255   1.431.483 

Λοιπές Απαιτήσεις 103.798 22.801 16.362 213.186   356.147 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία  
ενεργητικού 426.559 100.000       526.559 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε  
εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων     175.999     175.999 

Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 332.209         332.209 

Σύνολο 1.389.339 173.955 211.662 1.047.441 0 2.822.397 

       

Σύνολο Ενεργητικού  1.405.310 181.044 215.558 2.285.231 0 4.087.143 
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D.  Επισφαλή ανοίγµατα ανά γεωγραφική περιοχή  

Τα ποσά του πίνακα στην συνέχεια δεν αφορούν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές καθώς επικεντρώνονται 

µόνο στην Ελλάδα. Τα ποσά των επισφαλών ανοιγµάτων κατανεµηµένα κατά σηµαντικές γεωγραφικές 

περιοχές, κατά την κρίση της ΕΠΕΥ, έχουν ως εξής : 

Πίνακας 7       

Επισφαλή ανοίγµατα ανά γεωγραφική  περιοχή 

       

 Κατηγορία Ανοίγµατος Σε καθυστέρηση Επισφαλή Προβλέψεις 

Ποσό 
επιβάρυνσης 

αποτελεσµάτων 
χρήση 2016 

  ΕΛΛΑ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΛΑ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   

 Απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων             

 Απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής     659.820   659.820 32.345 

 Σύνολα 0 0 659.820 0 659.820 32.345 

 

E.  ∆εν έχουν γίνει προσαρµογές αξίας και έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων, που είχαν διαγραφεί και 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποτελέσµατα. 

 

F.  Μέθοδος Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων 

Η ΑΕΠΕΥ δεν υπολογίζει τα σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε την Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισµός 

Κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών 

∆ιαβαθµίσεων» και συνεπώς δεν έχει λάβει έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρµόδιας αρχής 

για τη συγκεκριµένη προσέγγιση ή την µετάβαση σε αυτή. 

Η εν λόγω µέθοδος θα εφαρµοστεί κατόπιν της αναγκαίας συλλογής στοιχείων και επισκόπησής τους σε 

συνεννόηση και µετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

G.  Πολιτικές Αντιστάθµισης και Μείωσης Κινδύνων 

Η Εταιρία δεν εφαρµόζει προς το παρόν ειδικές στρατηγικές αντιστάθµισης των κινδύνων. Ωστόσο: 

Φροντίζει ώστε τα διαθέσιµά της καθώς και αυτά των πελατών να κατανέµονται σε τραπεζικούς λογαριασµούς 

διαφόρων πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Σε θέµατα παροχής πιστώσεων προς τους πελάτες εφαρµόζει τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Η πολιτική της ΑΕΠΕΥ είναι όπως το ύψος των παρεχόµενων πιστώσεων δεν πρέπει να ξεπερνά την 

ικανότητα εξόφλησης των πελατών. Για το λόγο αυτό εφαρµόζονται πολιτικές για την αντιστάθµιση και 

παράλληλα µείωση των πιστωτικών κινδύνων µέσω της λήψης εξασφαλίσεων. 

Οι εξασφαλίσεις για τους ιδιώτες επενδυτές αποτελούν τα χαρτοφυλάκια ασφαλείας τους. Η αποτίµηση των 

χαρτοφυλακίων ασφαλείας καθώς και η διασπορά τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποφάσεων της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (και ειδικά την 6/675/27.2.2014) Τα χαρτοφυλάκια ασφαλείας αποτελούνται 
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αποκλειστικά από τις αποδεκτές αξίες που ορίζονται στην 6/675/27.2.2014 απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Οι πολιτικές για τη λήψη εξασφαλίσεων αναθεωρούνται συχνά για να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες των 

εποπτικών αρχών και της Βασιλείας ΙΙ ενώ παράλληλα παρακολουθείται η διασπορά των χαρτοφυλακίων 

ασφαλείας µε σκοπό την µείωση του κινδύνου αποτίµησης. 

Πίνακας 8   

Πίνακας ανοιγµάτων µε εξασφαλίσεις µε Ηµεροµηνία Αναφοράς την 31/12/2016 

   

Είδος Ανοίγµατος 
Αξία Ανοίγµατος που 
καλύπτεται από 
εξασφαλίσεις 

Αποτίµηση σταθµισµένων 
Χαρτοφυλακίων Ασφαλείας 

Πελάτες µε Πίστωση (margin) 84.787,54 906.954,34 

Πελάτες µε Βραχυπρόθεσµη Πίστωση (2D) 334.701,66 2.721.783,09 

 

9 Άρθρο 443 (Μη βεβαρηµένα στοιχεία ενεργητικού)   

 

Ν/Α 

 

10 Άρθρο 444 (Χρήση των ΕΟΠΑ)  

Η Εταιρία συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη Βασιλεία ΙΙ, η 

οποία καθορίζει τρεις µεθόδους για τον υπολογισµό του ύψους των σταθµισµένων χρηµατοδοτικών 

ανοιγµάτων για τον πιστωτικό κίνδυνο: την Τυποποιηµένη Μέθοδο, την Απλή και την Αναβαθµισµένη Μέθοδο 

των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων. 

Η Απλή και Αναβαθµισµένη Μέθοδος Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων απαιτούν τη χρήση υποδειγµάτων που 

αναπτύσσονται εσωτερικά για τον υπολογισµό του ελάχιστου κεφαλαίου για τον πιστωτικό κίνδυνο και 

χρειάζεται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εφαρµογή τους. 

Στην Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό του ελάχιστου κεφαλαίου έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

απαιτείται η κατάταξη των ανοιγµάτων σε κλάσεις ανοιγµάτων, και προτείνεται η χρήση συγκεκριµένων 

συντελεστών στάθµισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως µε την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγµατα 

καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθµιση. 

Για σκοπούς εφαρµογής της Τυποποιηµένης Μεθόδου οι καθορισµένοι Εξωτερικοί Οργανισµοί 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ - External Credit Assessment Institutions/ECAI) που έχουν 

αναγνωριστεί είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service και ICAP. 

Για τον προσδιορισµό των συντελεστών στάθµισης για ανοίγµατα έναντι Ιδρυµάτων, χρησιµοποιείται η 

πιστοληπτική διαβάθµιση της έκδοσης και εν απουσία αυτής του εκδότη. 

Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ 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. Τέλος, αφού βρεθεί η αξιολόγηση των 
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επιλέξιµων ΕΟΠΑ γίνεται αντιστοίχιση σε βαθµίδα πιστοληπτικής ικανότητας σύµφωνα µε την Απόφαση 

250/4/25.9.2007 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων. 

 

11 Άρθρο 445 (Άνοιγµα στον κίνδυνο αγοράς)  

Η προσέγγιση της Εταιρίας στη διαχείριση του κινδύνου αγοράς είναι ότι όλοι οι επιµέρους κίνδυνοι που 

σχετίζονται µε τον κίνδυνο αγοράς (επιτοκιακός, συναλλαγµατικός, κίνδυνος τιµών χρηµατιστηρίου), 

διαχειρίζονται από την Υ∆Κ. Η υπηρεσία έχει την ευθύνη ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών για τη 

διαχείριση κινδύνων και για την καθηµερινή παρακολούθηση της εφαρµογής τους. Αυτές οι πολιτικές και 

διαδικασίες επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Επιπρόσθετα, µε στόχο την αντιστάθµιση ή/και µείωση των κινδύνων, εφαρµόζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί 

περιορισµοί στις διάφορες κατηγορίες κινδύνων ή στις διάφορες δραστηριότητες (οµόλογα, παράγωγα κλπ.). 

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τις µεταβολές τιµών και αποτίµησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων και τις τυχόν 

αρνητικές επιπτώσεις τους στην αξία των θέσεων που κατέχει η Εταιρία για ίδιο λογαριασµό στο χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών της. 

Με βάση την υφιστάµενη πολιτική της Εταιρίας οποιοδήποτε νέο χρηµατοπιστωτικό µέσο που θα εισαχθεί στο 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ή /και προς Ειδική ∆ιαπραγµάτευση, υπόκειται σε έγκριση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, το οποίο και θέτει ποιοτικούς περιορισµούς και όρια. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα 

να ζητήσει από την Υ∆Κ την εξέταση του χρηµατοπιστωτικού µέσου αναφορικά µε όλους τους κινδύνους που 

εµπερικλείονται σε αυτό. 

Η Υ∆Κ σε τακτά χρονικά διαστήµατα, παρακολουθεί τους κινδύνους αγοράς κάνοντας χρήση και άλλων 

τεχνικών όπως αναλύσεις σεναρίων ακραίων καταστάσεων (stress test) και ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity 

analysis) για την µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που θα επέλθει µέσα από διάφορα 

σενάρια µεταβολών των επιτοκίων ή άλλων παραγόντων (παράλληλες ή µη-παράλληλες µεταβολές). 

Οι συναλλαγµατικοί κίνδυνοι όπως και οι υπόλοιποι κίνδυνοι αγοράς παρακολουθούνται µέσα σε ένα πλαίσιο 

ορίων που έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ονοµαστικά όρια (ανά 

νόµισµα, συνολικά, κατά τη διάρκεια της ηµέρες, τέλος ηµέρας κλπ.), όρια κερδών και ζηµιών (P&L) και όρια 

για τη µέγιστη δυνητική ζηµιά. 

Γενικά η Εταιρία δεν έχει σηµαντικού ύψους χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 

Με στοιχεία 31/12/2016 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς είναι : 

Πίνακας 9  

Κίνδυνος Αγοράς: Κεφαλαιακές απαιτήσεις µε ηµεροµηνία 31/12/2016 

  

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη 
κινδύνου αγοράς 

Ποσά (χιλ. €) 

1. Έναντι Κινδύνου Θέσης 28,16 

2. Έναντι Κινδύνου από µεταβολές ισοτιµιών 0,00 

3. Έναντι Κινδύνου Αντισυµβαλλόµενου  0,00 

4. Έναντι Κινδύνου ∆ιακανονισµού / 
Παράδοσης  0,00 

5. Έναντι Κινδύνου Μ.Χ.Α. 0,00 

Σύνολο 28,16 
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12 Άρθρο 446 (Λειτουργικός κίνδυνος) 

  

A. Έννοια του λειτουργικού κινδύνου 

Ως λειτουργικός κίνδυνος, νοείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 3601/2007 ο κίνδυνος επέλευσης 

ζηµιών που οφείλεται είτε στην ανεπάρκεια είτε στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων 

και συστηµάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Ειδικότερα, για την Εταιρία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο: α) ο 

λεγόµενος νοµικός κίνδυνος και ιδίως, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης της Εταιρίας προς καταβολή 

αποζηµιώσεων σε τρίτους, β) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της Εταιρίας, γ) η 

δυσλειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας εργατικού δυναµικού και των εργασιακών πρακτικών, δ) η διακοπή 

της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής, ε) η µη εφαρµογή ή η λανθασµένη 

εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας και στ) βλάβη 

σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, στο πλαίσιο 

των τακτικών και έκτακτων ελέγχων που πραγµατοποιεί, καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που 

συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο. Η καταγραφή είναι λεπτοµερής, ώστε να περιγράφεται µε σαφήνεια το γεγονός, 

συστηµατική και περιλαµβάνει στοιχεία ιστορικότητας. Η καταγραφή γίνεται ηλεκτρονικά ώστε να καθίσταται 

άµεσα και ευχερώς προσπελάσιµη από τη διοίκηση της εταιρίας και τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες της εταιρίας. 

 

B. Τρόπος υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, υπολογίζονται από την Εταιρία µε τη µέθοδο του 

Βασικού ∆είκτη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία (βλ. ιδίως τον Κανονισµό ΕΕ 

575/2013 και το Ν. 4261/2014). Για τον υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των ακαθάριστων 

λειτουργικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών από την ηµεροµηνία αναφοράς, όταν οι χρήσεις είναι 

κερδοφόρες. Η ανάλυση του λειτουργικού κινδύνου της Εταιρίας για τις υποβολές Συντελεστή Κεφαλαιακής 

Επάρκειας εντός της χρήσης του έτους 2016, ήταν η ακόλουθη : 

Πίνακας 10    

Πίνακας Ανάλυσης Λειτουργικού Κινδύνου 

    

 Περιγραφή Χρήση 2013 Χρήση 2014 Χρήση 2015 

 Σύνολο Εσόδων 1.657.055 2.410.728 1.512.611 

 Σύνολο Εξόδων 612.907 1.285.102 782.446 

∆ιαφορά Έσοδα -Έξοδα: 1.044.148 1.125.626 730.165 

    

Μέσος όρος τριών ετών (απόλυτη/τιµή)   966.646   

    

  X 15%= 144.997   

      

Λειτουργικός κίνδυνος X 12,5 1.812.461 

        

 

Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι ο Λειτουργικός Κίνδυνος της Εταιρίας για τις υποβολές εντός του 
έτους, ανέρχεται σε 1.812.461 € και η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση ανέρχεται σε 144.997 €. 
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13 Άρθρο 447 (Ανοίγµατα σε µετοχές που δεν συµπεριλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών) 

 

N/A 

 

14 Άρθρο 448 (Άνοιγµα σε κίνδυνο επιτοκίου σε θέσεις που δεν συµπεριλαµβάνεται στο 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών) 

N/A 

 

15 Άρθρο 449 (Άνοιγµα σε θέσεις τιτλοποίησης) 

 

N/A 

 

16 Άρθρο 450 (Πολιτικές αποδοχών ) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει υιοθετήσει Πολιτική Αµοιβών η οποία καλύπτει όλο το 

προσωπικό της Εταιρίας. Η πολιτική αυτή σαν σκοπό έχει την πλήρη διαφάνεια εντός της Εταιρίας καθώς και 

την σύνδεση της Πολιτικής Αµοιβών µε τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρίας, τις αξίες, τις επιδιώξεις και 

τα µακροπρόθεσµα συµφέροντά της, την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων και την αποφυγή ενθάρρυνσης 

της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων. Ταυτόχρονα, πρόσβαση στην Πολιτική αυτή έχει όλο το προσωπικό 

της Εταιρίας.  

Η πολιτική αποδοχών της Εταιρίας καλύπτει τις τακτικές και τις πρόσθετες-έκτακτες αποδοχές και αµοιβές 

(bonus), σε σχέση µε όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων, των οποίων οι αποδοχές συνδέονται µε καθήκοντα 

που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά κινδύνου της Εταιρίας. Η εν λόγω πολιτική καλύπτει 

κάθε επίπεδο της οργανωτικής δοµής, µε ιδιαίτερη έµφαση στις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των ανωτάτων στελεχών και υπαλλήλων που συµµετέχουν στις αποφάσεις για την ανάληψη 

και τη διαχείριση κινδύνων για λογαριασµό της Εταιρίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, εφαρµογή και αναθεώρηση της 

Πολιτικής Αποδοχών. ∆εν έχει συσταθεί Επιτροπή Αποδοχών καθώς σύµφωνα µε τον Ν. 4261-5/5/2014 αρ. 

84 παρ. 5 και τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ αρ. 2 παρ. 2 η Εταιρία εµπίπτει στην κατηγορία των µικρών 

επιχειρήσεων (έχει λιγότερους από 50 εργαζόµενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 

ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €. ∆ε χρησιµοποιήθηκε εξωτερικός σύµβουλος, ο οποίος να 

συµµετείχε στη διαµόρφωση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας. 

Σε περίπτωση που οι αµοιβές συνδέονται µε τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των παροχών βασίζεται σε ένα 

συνδυασµό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόµου, του τµήµατος στο οποίο ανήκει και των συνολικών 

οικονοµικών αποτελεσµάτων της Εταιρίας. Κατά την αξιολόγηση των ατοµικών επιδόσεων λαµβάνονται 

υπόψη ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια. 

Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται υπ όψιν µεταξύ άλλων : 

• συµβολή στην αύξηση των εσόδων της Εταιρίας, ειδικά των εργαζοµένων σε µη υποστηρικτικές υπηρεσίες 

(τµήµα πωλήσεων, τµήµα χρηµατιστηριακών συναλλαγών, τµήµα διαχείρισης χαρτοφυλακίου κ.λ.π), 
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• πιστή εφαρµογή θεσµικού πλαισίου, 

• τήρηση εσωτερικού κανονισµού της Εταιρίας (κώδικας συµπεριφοράς προσωπικού, αποφυγή σύγκρουσης 

συµφερόντων, κανονισµός παροχής πιστώσεων, κανονισµός συναλλαγών προσωπικού, κανονισµός 

ξεπλύµατος, διαχείρισης κινδύνων, λήψης και εκτέλεσης εντολών κ.λ.π), 

• ικανοποίηση πελατών (µακροχρόνια συνεργασία πελάτη µε την Εταιρία, µικρός αριθµός παραπόνων κ.λ.π), 

• γενικότερη συµπεριφορά του εργαζοµένου. 

Αναφορικά µε κριτήρια αναβολής καταβολής και κατοχύρωσης αµοιβών η Εταιρία δύναται µε Απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου να αναστείλει εφόσον έχουν θεσπιστεί ή δοθεί, την καταβολή σηµαντικού µέρους, και 

σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ποσοστό 60%, των µεταβλητών αποδοχών εφόσον αυτές κρίνεται ότι έχουν 

ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας σε σχέση µε την εκάστοτε Οικονοµική συγκυρία. Οι 

πληρωτέες αποδοχές που τελούν υπό αναστολή κατοχυρώνονται κατ’ αναλογία του εναποµένοντος χρονικού 

διαστήµατος µέχρι τη λήξη της περιόδου αναστολής. 

Όταν δε το µεταβλητό µέρος των αποδοχών αφορά σε ιδιαίτερα υψηλό ποσό, αναστέλλεται η καταβολή του 

τουλάχιστον κατά ποσοστό 80% του ποσού. Η χρονική διάρκεια της αναστολής θα καθορίζεται µε βάση τον 

επιχειρηµατικό κύκλο, τη φύση και τους κινδύνους της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της επιχείρησης, 

καθώς και τις δραστηριότητες του εν λόγω µέλους του προσωπικού. 

Η Εταιρία δίδει επίδοµα παραγωγικότητας (bonus) το ύψος του οποίου είναι ποσοστό επί της αξίας των 

προµηθειών ή αµοιβών που εισπράττει η Εταιρία από υπηρεσίες που παρέχει σε πελάτες που σύστησε σε 

αυτήν ο εργαζόµενος. Η Εταιρία κρίνει ότι το εν λόγω επίδοµα δεν έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου 

της κατ’ εφαρµογή της Εγκυκλίου 48/11.5.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η Εταιρία δύναται να δίδει οικειοθελείς παροχές, οι οποίες είναι ελεύθερα ανακλητές οποτεδήποτε χρηµατικές 

ή σε είδος παροχές (π.χ. οδοιπορικά έξοδα, χρήση υπηρεσιακών οχηµάτων κ.ά.). Η Εταιρία δύναται να 

παρέχει σε εργαζοµένους της πρόσθετες παροχές είτε για επιβράβευση αυτών είτε για διευκόλυνση τους κατά 

την παροχή των υπηρεσιών τους προς την Εταιρία. Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει αυτές 

οποτεδήποτε και να παύσει τη χορήγησή τους. 
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Ποσοτικές Πληροφορίες  

Α. στοιχείο ζ’  

Πίνακας 11     

Αποδοχές ανά επιχειρηµατικό 
τοµέα 2016         

          

ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩ

Ν 

ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 185.584,10 35.428,19 221.012,29 6 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 21.082,89 0,00 21.082,89 1 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 263.720,76 33.552,34 297.273,10 18 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 223.966,87 0,00 223.966,87 14 

ΣΥΝΟΛΟ 694.354,62 68.980,53 763.335,15 39 

 

 

Β. στοιχείο η’  

Οι συνολικές ποσοτικές πληροφορίες αναφορικά µε τις αποδοχές του προηγούµενου έτους κατανεµηµένες σε 

αποδοχές ανώτερων διοικητικών στελεχών και αποδοχές µελών προσωπικού έχουν ως εξής : 

 

AΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016 

 

• Όλα τα ποσά αφορούν µετρητά. 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ( € )
763.335,15

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 
ΔΙΟΙKΗΣΗΣ & RISK  MGNT. ( €)

221.012,29

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ( €)

185.584,10

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ( €)

35.428,19

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ( €)

542.322,86

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ( €)

508.770,52

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ( €)

33.552,34
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• Νέες πληρωµές λόγω πρόσληψης και αριθµός δικαιούχων  : 19.475,52€/5 άτοµα  

• Πληρωµές λόγω αποχώρησης και αριθµός δικαιούχων : 125.032,11€/8 άτοµα 

• Ύψος αποζηµιώσεων λόγω αποχώρησης : 88.756,65 € 

• Υψηλότερο ποσό αποζηµίωσης σε µεµονωµένο πρόσωπο: 28.417,08 € 

 

Β. στοιχείο θ’  

∆εν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.  

 

17 Άρθρο 451 (Μόχλευση) 

Η Εταιρία λόγω του µεγέθους της και της φύσης των εργασιών έχει υπολογίσει µε στοιχεία 31/12/2016 

τον ακόλουθο ∆είκτη Μόχλευσης (∆Μ). 

 

∆.Μ.= Ενεργητικό / Ίδια Κεφάλαια = 4.087.143 / 2.147.848 = 1,90  
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 81 έως 88 ΤΟΥ Ν. 

4261/2014 

Με βάση τα προβλεπόµενα στα ανωτέρω άρθρα η MERIT Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ δηµοσιοποιεί τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

Άρθρο 81 

 

α) Επωνυµία: MERIT Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Φύση ∆ραστηριοτήτων: Η MERIT είναι Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και βάσει του 

Καταστατικού της και σχετικής άδειας που έχει λάβει από την Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς,  παρέχει  σε  πελάτες  

της  επενδυτικές  και  παρεπόµενες υπηρεσίες, ως αυτές νοούνται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 

3606/2007 «Αγορές χρηµατοπιστωτικών  µέσων  και  άλλες  διατάξεις», όπως  κάθε  φορά  ισχύουν,  ή  σε 

οποιεσδήποτε άλλες νοµοθετικές διατάξεις τυχόν τις αντικαταστήσουν. 

Γεωγραφική Θέση: H έδρα της εταιρίας MERIT Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ είναι στην Αθήνα, Γ. Σουρή 3 τ.κ. 

10557 

β) Κύκλος εργασιών παρελθόντος έτους: 1.306.484 € 

γ) Αριθµός εργαζοµένων σε ισοδύναµο καθεστώς πλήρους απασχόλησης: 32 

δ) Αποτελέσµατα προ φόρων: (-539.231) € 

ε) Φόρος επί των αποτελεσµάτων: 0 € 

στ) Εισπραττόµενες δηµόσιες επιδοτήσεις: - 

 

Άρθρο 82 

 

Συνολική απόδοση στοιχείων ενεργητικού (Καθαρό αποτέλεσµα / προς Ύψος Ενεργητικού) : - 539.231 / 

4.087.143 = -13,19 %.  

 

Άρθρο 83 

 

Λόγω του µεγέθους και της µετοχικής σύνθεσης της Εταιρίας (ανήκει σε 17 µετόχους, φυσικά πρόσωπα εκ 

των οποίων ο βασικός µέτοχός κατέχει το 66,49525% των µετοχών) επιλογή των µελών του ∆.Σ. 

πραγµατοποιείται άµεσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση, οι συµµετέχοντες στην οποία λαµβάνουν υπόψιν 

τους τόσο τα ατοµικά στοιχεία των υποψηφίων (γνώσεις, δεξιότητες, φήµη εµπειρία κ.λ.π) όσο και τους 

θεσµικούς περιορισµούς ως προς τον διορισµό και ιδίως το άρθρο 83 του Ν. 4261/2014. Όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν περάσει από τη διαδικασία έγκρισης και αξιολόγησης που προβλέπει η 
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απόφαση 4/452/1.11.2007 της ΕΚ. Το ∆Σ της Εταιρίας είναι  πενταµελές και κανένα µέλος του δεν κατέχει 

θέση εκτελεστική ή µη σε ∆Σ άλλης νοµικής οντότητας.  

 

Άρθρα 84 & 86 : Πολιτική αποδοχών – Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών (άρθρα 92, 94 της Οδηγίας 

2013/36/ΕΕ) 

 

Η Εταιρία δεν ανήκει σε όµιλο και επίσης δεν διαθέτει θυγατρικές. Η ακολουθούµενη πολιτική αποδοχών της 

διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο αποτελεί το 

ανώτατο διοικητικό όργανο λήψεως αποφάσεων της. Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε την Πολιτική Αποδοχών 

παρατίθενται στο Α’ µέρος του παρόντος. 

 

Άρθρο 85: Ιδρύµατα που επωφελούνται από κατ΄ εξαίρεση κρατική ενίσχυση (άρθρο 93 της Οδηγίας 

2013/36/ΕΕ) 

 

Η Εταιρία δεν επωφελείται από κατ΄ εξαίρεση κρατική ενίσχυση. 

 

Άρθρο 87: Επιτροπή αποδοχών (άρθρο 95 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) 

 

∆εν συντρέχουν λόγοι θεσµοθέτησης Επιτροπής Αποδοχών. 

 

 

 


