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ΔΙΑΓΧΓΗ
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη αθνξνύλ ηελ Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ
Α.Δ.Π.Δ.Τ.
Η Δηαηξεία δεκνζηνπνηεί ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 435-451
ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013, θαζώο θαη ηα άξζξα 80 & 88 ηνπ Ν.4261/2014 ζρεηηθά κε
ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο, ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιακβάλεη θαζώο θαη ηελ δηαρείξηζε
ηνπο. Η δεκνζηνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ( www.chryssochoidis.gr).
Λεπηομερής αναθορά ζηο πεδίο εθαρμογής σπ’ αριθμόν 2.
1. ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ
Οη ζηόρνη θαη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηηο
παξαθάησ ελόηεηεο όπνπ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά γηα ηελ θάζε θαηεγνξία θηλδύλνπ πνπ
αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηελ ηειηθή επζύλε γηα ηελ αλάιεςε από ηελ εηαηξεία παληόο
είδνπο θηλδύλνπ θαη ε Δηαηξεία έρεη πεξηιάβεη ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο
ηελ Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ.
Δπίζεο θαηά ηελ εηήζηα Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ηεο Δπάξθεηαο Δζσηεξηθνύ Κεθαιαίνπ
(Γ.Α.Δ.Δ.Κ), αμηνινγνύληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζώο θαη ε επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο.
Σν Γ. ηεο Δηαηξείαο θαη ηα αλώηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε απηήο είλαη ππεύζπλα γηα ην
ζρεδηαζκό, ηελ έγθξηζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πεξηνδηθή επαλαμηνιόγεζε ηεο Γ.Α.Δ.Δ.Κ.
Γηα ην ιόγν απηό, ε εηαηξία έρεη νξίζεη Σκήκα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ σο παξάξηεκα ηνπ
Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ όπσο απνηππώλεηαη ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό ηεο εηαηξείαο, κε ηηο
εμήο αξκνδηόηεηεο:
Α. Το Τμιμα Διαχείριςθσ Κινδφνων είναι αρμόδιο για τθ κζςπιςθ και εφαρμογι πολιτικών,
διαδικαςιών και ρυκμίςεων που επιτρζπουν τον εντοπιςμό των κινδφνων, οι οποίοι
ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτεσ, τισ διαδικαςίεσ και τα ςυςτιματα λειτουργίασ τθσ
Εταιρίασ (ιδίωσ τον πιςτωτικό κίνδυνο, το κίνδυνο αγοράσ και τον λειτουργικό κίνδυνο). Το
ανεκτό επίπεδο κινδφνου κακορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν. 3606/2007-και-τισςχετικζσ-αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ *βλ. ιδίωσ τισ αποφάςεισ
1/459/27.12.2007 ζωσ 8/459/27.12.2007 τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ+
Β. Το Τμιμα Διαχείριςθσ Κινδφνων παρακολουκεί ςυςτθματικά τθν καταλλθλότθτα και τθν
αποτελεςματικότθτα των πολιτικών, διαδικαςιών και ρυκμίςεων που εφαρμόηει θ Εταιρία
ςχετικά με τθ Διαχείριςθ των Κινδφνων.
Γ. Το Τμιμα Διαχείριςθσ Κινδφνων μεριμνά ώςτε θ Εταιρία να διακζτει τθν απαραίτθτθ
τεχνικι και μθχανογραφικι υποςτιριξθ για τθν παρακολοφκθςθ, εποπτεία και τθν τιρθςθ
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εφαρμογισ των διαδικαςιών για τον υπολογιςμό τθσ κεφαλαιακισ επάρκεια τθσ και τθν εν
γζνει διαχείριςθ των κινδφνων που ςυνζχονται με τθ λειτουργία τθσ.
Δ. Το Τμιμα Διαχείριςθσ Κινδφνων είναι υπεφκυνο για τθν Ετιςια Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ
τθσ Επάρκειασ Εςωτερικοφ Κεφαλαίου (Δ.Α.Ε.Ε.Κ) όπωσ ιςχφει βάςει του Αρ. 108 τθσ
Οδθγίασ 2013/36/Ε.Ε. θ οποία ενςωματώκθκε ςτθν Ελλθνικι νομοκεςία με τον Ν.
4261/2014
Η ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ βξίζθεηαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ην
ζύλνιν ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ηεο Δηαηξείαο σο παξάξηεκα ηνπ Σκήκαηνο
Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, ηελ Τπεξεζία Καλνληζηηθήο πκκόξθσζεο θαζώο θαη κε ηελ
Τπεξεζία Παξνρήο Πηζηώζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
ηόρν ηεο εηαηξείαο απνηειεί επίζεο ε ζπλερήο βειηίσζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πνιηηηθώλ
αιιά θαη ησλ ζπλζεθώλ κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε
ζθνπό ηελ αύμεζε ηνπ επίπεδνπ αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο.
ΓΔΙΚΣΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 31/12/2017
O πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο πνπ ππνβάιιεηαη ηξηκεληαίσο ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, ζπγθξίλεη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξείαο κε ην ζηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό
έλαληη ησλ παξαθάησ θηλδύλσλ:


Πηζησηηθόο θίλδπλνο ηαζκηζκέλν θεθάιαην 9.789,00



Κίλδπλνο αγνξάο



Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο ηαζκηζκέλν θεθάιαην 1.499,03

ηαζκηζκέλν θεθάιαην 6.943,00

Ο πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2017 ππνινγίζηεθε ζε
109% θαη ππεξθαιύπηεη ην ειάρηζην ύςνο ηνπ 8% πνπ απαηηείηαη. πγθεθξηκέλα ηελ
31/12/2017 ππνινγίζηεθε σο εμήο ( ζε ρηιηάδεο Δπξώ ):
ΓΔΗΚΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ
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Γείθηεο θεθαιαίνπ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο θαηεγνξίαο 1(CET1
Capital ratio)
Πιεόλαζκα (+) / Έιιεηκκα (-) κέζσλ θεθαιαίνπ θνηλώλ
κεηνρώλ ηεο θαηεγνξίαο 1 [ Surplus(+)/Deficit(-) of CET1
capital]
Γείθηεο θεθαιαίνπ ηεο θαηεγνξίαο 1(T1 Capital ratio)
Πιεόλαζκα (+) / Έιιεηκκα (-) κέζσλ θεθαιαίνπ ηεο
θαηεγνξίαο 1 [Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital]
πλνιηθόο δείθηεο θεθαιαίνπ (Total capital ratio)
Πιεόλαζκα (+) / Έιιεηκκα (-) ηνπ ζπλόινπ ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ (Surplus(+)/Deficit(-) of total capital)

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια
Σφνολο Στακμιςμζνου Ενεργθτικοφ

109%
17.508,06
109%
17.357,08
109%
16.922,44

18.263,00
16.732,00
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ :
Πιζηυηικόρ κίνδςνορ
Η εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθό θίλδπλν, ν νπνίνο επέξρεηαη όηαλ ην αληηζπκβαιιόκελν
κέξνο αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη ζηελ εηαηξεία, όηαλ απηά
θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκα. Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δηαρεηξίδεηαη πξνζεθηηθά ηελ έθζεζή
ηεο ζε πηζησηηθό θίλδπλν, ζηα πιαίζηα θαη ησλ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο.
Γηα ηελ κείσζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ιακβάλνληαη ππόςε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ
αληηζπκβαιιόκελνπ, ν θίλδπλνο ηεο ρώξαο αιιά θαη ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζώο θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπό απηό
δηαδηθαζηώλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:





πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Δηαηξείαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηηο απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
πξνβαίλεη ζην δηαρσξηζκό ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπώλ αλνηγκάησλ ζε: α) απαηηήζεηο
ππό θαζπζηέξεζε θαη β) επηζθαιείο απαηηήζεηο,
εθαξκόδεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζόδσλ ππνινγηζκνύ ηεο αμίαο
ησλ αλνηγκάησλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θαη ησλ πξνβιέςεσλ απηώλ,



πξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο κείσζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ,



πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ
εμαζθαιίζεσλ θαη ην είδνο ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ απνδέρεηαη ε Δηαηξεία,



πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ αλά θιάδν
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ή είδνο αληηζπκβαιινκέλνπ (π.ρ. Σξάπεδεο,
επηρεηξήζεηο, ηδξύκαηα θηι.),



πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ
ελαπνκέλνπζα ιεθηηθόηεηά ηνπο,



αμηνινγεί ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηεο Δηαηξείαο,



εθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ηνλ θίλδπλν
δηαθαλνληζκνύ.

Δπίζεο ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ν πειάηεο πξέπεη ζην
T+2 λα εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο ησλ κεηνρώλ, αιιηώο ε Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε
αλαγθαζηηθή εθπνίεζε ζην T+3.
.
Κίνδςνορ αγοπάρ
Ο Κίλδπλνο Αγνξάο αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλή δεκία πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη από ηηο
κεηαβνιέο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο αγνξάο (επηηόθηα, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηκέο κεηνρώλ,
ηηκέο πξντόλησλ/εκπνξεπκάησλ) θαη κεηαβιεηόηεηεο απηώλ ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ.
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ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ
δηακνξθώλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
πξόιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνθείκελνπ θηλδύλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπό απηό δηαδηθαζηώλ θαη ξπζκίζεσλ ώζηε ε
επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα αλνίγκαηα ηεο Δηαηξείαο λα θηλείηαη ζηα
λόκηκα όξηα.
ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ
Ο πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο θεξδώλ-δεκηώλ ή απμνκείσζεο ζε αμίεο
ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνύ ηεο Δηαηξείαο, πνπ πξνθύπηεη από αιιαγέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο.
Δπ’ απηνύ δειώλνπκε πσο θαίηνη ε Δηαηξεία ηεξεί ινγαξηαζκνύο ζπλαιιάγκαηνο, δελ
ππάξρνπλ νπζηώδεηο ζπλαιιαγέο κε πειάηεο ζε μέλν λόκηζκα νύηε κεζνπξόζεζκεο ή
καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο ζε μέλν λόκηζκα νπόηε ε έθζεζε ζηνλ
ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν αθνξά θαηά θύξην ιόγν απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο έλαληη
Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ.
Λειηοςπγικόρ κίνδςνορ
Ο ππεύζπλνο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή ηεο εηαηξείαο,
ζην πιαίζην ησλ ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί, θαηαγξάθεη θαη
θαηεγνξηνπνηεί ηα γεγνλόηα όπνηε απηά πξνθύπηνπλ θαη ζπληζηνύλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν. Η
θαηαγξαθή είλαη ιεπηνκεξήο, ώζηε λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ην γεγνλόο, ζπζηεκαηηθή
θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηζηνξηθόηεηαο.
ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ, ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ηεο
Δηαηξείαο νθείιεη λα δηακνξθώζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή πξόιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ. Δπίζεο, νθείιεη
ηδίσο:
• λα πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Δηαηξείαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ,
• λα αλαπηύζζεη θαη λα εθαξκόδεη εμειηγκέλεο κεζόδνπο κέηξεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
θηλδύλνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ εζσηεξηθώλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ πνπ
ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ.
• λα πξνβαίλεη ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο ηνκείο βάζεη
ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 317, Κεθάιαην 3, ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013,
ζε πεξίπησζε επηινγήο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζόδνπ,
• λα δηακνξθώλεη πνιηηηθή αζθαιείαο σο πξνο ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο όπνπ
πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα πξόηππα θαη δηαδηθαζίεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγνύληαη
έιεγρνη ηνπ ηεξνύκελνπ επηπέδνπ αζθαιείαο. Σν πεξηερόκελν ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο
θνηλνπνηείηαη ζην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο.
Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ
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Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο δειώλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθώλ ξεπζηώλ
δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο.
ε γεληθέο γξακκέο ε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ζε πνιύ πςειά επίπεδα θαη επηπιένλ νη
όπνηεο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο γίλνληαη κε επαξθή δηαζπνξά θαη είλαη
ηαρύηαηα ξεπζηνπνηήζηκεο. Παξόια απηά, θαζεκεξηλά θαη ζε νξίδνληα ηνπιάρηζηνλ ελόο
κήλα, γίλεηαη έιεγρνο θαη επαλέιεγρνο ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαγξαθή
ησλ ηακεηαθώλ αλαγθώλ ηεο (π.ρ. πιεξσκή κηζζνδνζίαο, θνξνινγηθώλ, αζθαιηζηηθώλ
ππνρξεώζεσλ θ.ιπ.) θαζώο θαη πξόβιεςε ηπρόλ έθηαθησλ ηακεηαθώλ αλαγθώλ (π.ρ.
απμεκέλσλ αλαιήςεσλ κεηξεηώλ από πειάηεο κε πηζησηηθά ππόινηπα). Μεηά ηελ ζπιινγή
ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζπγθξίλεηαη ην ύςνο ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ άκεζα
ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηηο ηακεηαθέο αλάγθεο ώζηε λα δηαπηζησζεί ε
επάξθεηα ηνπο. Δπίζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γίλεηαη κέηξεζε ηνπ δείθηε γεληθήο
ξεπζηόηεηαο θαζώο θαη άιισλ ζρεηηθώλ δεηθηώλ θαη ηα επξήκαηα ζπγθξίλνληαη δηαρξνληθά.
Καη’ απηόλ ην ηξόπν ν θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζώο
δηαηεξνύληαη ζπλερώο επαξθή δηαζέζηκα θεθάιαηα ελώ δηαπηζηώλνληαη έγθαηξα ηπρόλ
έθηαθηεο αλάγθεο. Δπηπιένλ ε εηαηξεία δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο. Με δεδνκέλα ηα
παξαπάλσ αιιά θαη ιόγσ ηνπ ρακεινύ πξνθίι θηλδύλνπ θαη πνιππινθόηεηαο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηνλ πςειό δείθηε θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο πνπ δηαηεξεί δηαρξνληθά ε εηαηξεία, εθιείπεη πξνο ην παξόλ ε αλάγθε γηα ηελ
δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο νξίσλ θαη απνζεκάησλ ξεπζηόηεηαο όπσο επίζεο θαη εμέηαζεο
ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξίζεσλ ξεπζηόηεηαο.
Πηζαλή ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ δείθηε ξεπζηόηεηαο ηεο εηαηξείαο ζα επηζεκαλζεί
εγθαίξσο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή δπζκελώλ
επηπηώζεσλ.
Κίνδςνορ κεθαλαίυν
Η ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ ππνινγίδεη ζε ηξηκεληαία βάζε ην ύςνο θαη ηε ζύλζεζε
ησλ Βαζηθώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαη θαηαξηίδεη πίλαθα ππνινγηζκνύ επνπηηθώλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ ν νπνίνο ζπλππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηνλ δείθηε
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.
• Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: α) ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην,
β) ην απνζεκαηηθό από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην, γ) ηα απνζεκαηηθά θαη ηηο δηαθνξέο
αλαπξνζαξκνγήο, δ) ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ, ε) ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα πεξηόδνπ.
Από ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα αθαηξνύληαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνύ θαη άιιεο επνπηηθέο πξνζαξκνγέο. Καηά κέζν όξν ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ
βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη: α) από ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό
θεθάιαην, θαη β) ηα απνζεκαηηθά θεθάιαηα.
Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πςειό δείθηε θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ν θίλδπλνο θεθαιαίσλ θξίλεηαη εμαηξεηηθά ρακειόο.
Δπηπιένλ ε εηαηξεία δηαζέηεη πνιύ πςειό θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην (πςειόηεξν
από ην ειάρηζην απαηηνύκελν), ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ θεθαιαηαθώλ
απαηηήζεσλ έλαληη ησλ θηλδύλσλ πνπ αληηκεησπίδεη κε απνηέιεζκα λα κελ δηαηξέρεη
ζεκαληηθό θίλδπλν θεθαιαίσλ αθόκα θαη αλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθή θάκςε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο.
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Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιώλα 1 ππνινγίδνληαη αλά άλνηγκα κε Γείθηε
Διάρηζηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζην 8% όπσο νξίδεηαη θαη ζηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Κίνδςνορ ςγκένηπυζηρ
Η εηαηξεία πξνβαίλεη ζε δηαρείξηζε ησλ αλνηγκάησλ ζε ηξαπεδηθά ηδξύκαηα θαη άιια
αληηζπκβαιιόκελα κέξε. Σα αλώηαηα πηζησηηθά όξηα αληηζπκβαιιόκελσλ θαη ηα όξηα
θηλδύλσλ δηαθαλνληζκνύ κε αληηζπκβαιιόκελα κέξε εγθξίλνληαη από ηελ Γηνίθεζε.
Ο θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ ζηα δηαζέζηκα θαη ζην Υαξηνθπιάθην πλαιιαγώλ γίλεηαη κε
γλώκνλα ηελ νξζνινγηζηηθή δηαζπνξά ησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απνθπγή ησλ
ζπγθεληξώζεσλ ζε ζπλδεδεκέλα αληηζπκβαιιόκελα κέξε.
Ο θαζνξηζκόο ησλ αλαιπηηθώλ νξίσλ γίλεηαη κε βάζε ην βαζκό θεξεγγπόηεηαο ηνπ
αληηζπκβαιιόκελνπ από δηεζλείο νίθνπο αμηνιόγεζεο. Οη κεηαβνιέο ζηηο πηζηνιεπηηθέο
δηαβαζκίζεηο ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ παξαθνινπζνύληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη
νπνηεζδήπνηε δηαθνξνπνηήζεηο ζηα όξηα θνηλνπνηνύληαη ζηα αξκόδηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο.
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξίσλ ιακβάλνληαη επίζεο ππόςε νη ζηξαηεγηθέο επηδηώμεηο ηεο
εηαηξείαο, νη νδεγίεο ησλ Δπνπηηθώλ Αξρώλ θαη ην πνιηηηθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ.
Άλλοι κίνδςνοι (Κίνδςνορ κανονιζηικήρ ζςμμόπθυζηρ, ζηπαηηγικήρ, θήμηρ, εξυηεπικοί
κίνδςνοι πος μποπεί να πποκύτοςν από ηο θεζμικό, οικονομικό, επισειπημαηικό
πεπιβάλλον).
Η Δηαηξεία θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαρείξηζε άιισλ θηλδύλσλ ζηνπο νπνίνπο
ελδέρεηαη λα εθηεζεί, όπσο ν θίλδπλνο θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο, ζηξαηεγηθήο, θήκεο, ή
θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ην ζεζκηθό, νηθνλνκηθό, επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ.
ε απηά ηα πιαίζηα, δηαζέηεη αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο θαη
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ θηλδύλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ελδερόκελε κε
ζπκκόξθσζε ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ππέρεη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο θαη ηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε
δηόξζσζε ηπρόλ αδπλακηώλ.
Παξαθνινπζνύληαη ηα δεκνζηεύκαηα ζηνλ Σύπν ή ζην δηαδίθηπν, έηζη ώζηε λα εληνπίδνληαη
ηπρόλ δεκνζηεύκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εηαηξεία θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα ζε πεξίπησζε
αξλεηηθήο δεκνζηόηεηαο. Δπίζεο εθαξκόδνληαη όιεο νη πξνβιεπόκελεο πνιηηηθέο θαη
δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πειάηε, όπσο πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία,
έηζη ώζηε λα πξνιακβάλεηαη ή λα επηιύεηαη θάζε είδνπο πξόβιεκα κε ηνπο πειάηεο ρσξίο λα
πιήηηεηαη ε θήκε ηεο εηαηξείαο.
Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην ζεζκηθό, νηθνλνκηθό, επηρεηξεκαηηθό
πεξηβάιινλ γηα ηνλ εληνπηζκό πηζαλώλ επηπηώζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζηε ιεηηνπξγία
ηεο.
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2. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
2.1 Οη πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο δεκνζηνπνηνύληαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 575/2013
θαη αθνξνύλ ηελ Ν. ΥΡΤΟΥΟΨΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ.
Η Δηαηξεία δελ έρεη ζπγαηξηθέο νύηε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαη ζπλεπώο δελ ζπληάζζεη
ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο.
2.2 Παξαζέηνπκε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο πολιηικήρ ζςμμόπθυζηρ ππορ ηιρ
ςποσπεώζειρ
δημοζιοποίηζηρ
πνπ
εθαξκόδεη
ε
Ν.
ΥΡΤΟΥΟΨΓΗ
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ ζύκθσλα κε άξζξν 431 παξ.3 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ)
575/2013 θαη ε νπνία έρεη σο αθνινύζσο :
Νομοθεηικό Πλαίζιο
ην άξζξν 431 παξ.3 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013, νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ
Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ λα πηνζεηνύλ επίζεκε Πνιηηηθή
ζπκκόξθσζεο κε ηηο ππνρξεώζεηο δεκνζηνπνίεζεο πνπ ζεζπίδνληαη ζηνλ αλσηέξσ
Καλνληζκό.
Η Ν. ΥΡΤΟΥΟΨΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ (εθεμήο: ε Δηαηξεία) πηνζεηεί
ηελ παξνύζα Πνιηηηθή ζπκκόξθσζεο κε ηηο ππνρξεώζεηο δεκνζηνπνίεζεο πνπ
ζεζπίδνληαη ζηνλ αλσηέξσ Καλνληζκό, θαη θαζνξίδεη ηηο πνιηηηθέο αμηνιόγεζεο ηεο
θαηαιιειόηεηαο ησλ δεκνζηνπνηήζεσλ ηεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαιήζεπζεο θαη ηεο
ζπρλόηεηαο ηνπο. Η αλσηέξσ πνιηηηθή γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο παξνύζαο πνιηηηθήο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο
δεκνζηνπνίεζεο αλαξηάηαη ζηνλ ηζηνρώξν ηεο Δηαηξείαο ζην δηαδίθηπν
(www.chryssochoidis.gr), καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 435-455
ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013.


Δπζύλε

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεύζπλν γηα ηε αθξίβεηα ησλ ελ ιόγσ
δεκνζηνπνηήζεσλ θαζώο θαη γηα ηελ πιεξόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ άληιεζεο,
επεμεξγαζίαο θαη παξάζεζεο ησλ δεηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ. Η Δπζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο εμνκνηώλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε επζύλε θαη αξκνδηόηεηα ηνπ,
γηα ηελ αθξίβεηα θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ δεκνζηεπόκελσλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
Πξνο ηνλ ζθνπό απηό νη πιεξνθνξίεο ησλ άξζξσλ 431-455 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ)
575/2013, ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, πξηλ
ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπο.
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Γεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ

Η Δηαηξεία δεκνζηνπνηεί ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 431455 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013.
πρλόηεηα δεκνζηνπνίεζεο : Η Δηαηξεία δεκνζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη
ζηα άξζξα 431-455 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013, ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε,
θαζώο ζεσξεί όηη ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ,
ην κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο θαη ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δελ απαηηνύλ
πξνο ην παξόλ ζπρλόηεξε δεκνζηνπνίεζε. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηεο Δηαηξείαο είλαη δπλαηόλ, αλαιόγσο ησλ ζπλζεθώλ, λα απνθαζίδεηαη ζπρλόηεξε
δεκνζηνπνίεζε, ηδίσο ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ άξζξνπ 437 θαη ηνπ άξζξνπ 438 ζηνηρεία γ)
έσο ζη) θαη πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνπο αλαιακβαλόκελνπο θηλδύλνπο θαη κε άιια
ζηνηρεία πνπ ππόθεηληαη ζε ηαρείεο κεηαβνιέο.
Υξόλνο δεκνζηνπνίεζεο : Η Δηαηξεία δεκνζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηα
άξζξα 431-455 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο. Δθόζνλ ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζεη ζπρλόηεξε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα
κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο παξνύζαο πνιηηηθήο, ε Δηαηξεία ζα
δεκνζηνπνηεί ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηνλ λόκν
πξνζεζκίαο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
 Σόπνο δεκνζηνπνίεζεο : Η Δηαηξεία δεκνζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηα
άξζξα 431-455 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013, ζηνλ ηζηνρώξν ηεο (site) ζην δηαδίθηπν
(www.chryssochoidis.gr). Οη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δεκνζηνπνηνύληαη δηαθεθξηκέλα από
ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Δπηπξνζζέησο νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο
είλαη δηαζέζηκεο γηα ην θνηλό ζε έγραξηε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο.
ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη κλεία γηα ηελ νλνκαζία ηνπ site ηεο
ζην δηαδίθηπν (www.chryssochoidis.gr) από όπνπ ην θνηλό ζα κπνξεί λα αληιεί ηηο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
3. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
ηελ παξνύζα παξάγξαθν παξαηίζεηαη πίλαθαο κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 31/12/2017,
ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ην είδνο θαη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ θαηεγνξηώλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζώο θαη ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ θάζε θαηεγνξίαο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 575/2013
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΑΔΠΔΤ ζηηο
31/12/2017:
(πνζά ζε ρηι. €)
Πνζό (Amount)

010
015

1
1.1

020

1.1.1

010
18.263,00
18.263,00

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ(OWN FUNDS)
ΜΔΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 (TIER 1 CAPITAL)
ΜΔΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 (COMMON
EQUITY TIER 1 CAPITAL)

18.263,00

8

030

1.1.1.1

040

1.1.1.1.1

050

1.1.1.1.2*

060

1.1.1.1.3

070

1.1.1.1.4

080
090
091

1.1.1.1.4.
1
1.1.1.1.4.
2
1.1.1.1.4.
3

092

1.1.1.1.5

130
140
150

1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.2.2.

160
170

1
1.1.1.2.2.
2

180

1.1.1.3

200

1.1.1.4

ΜΔΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΑΠΟΓΔΚΣΑ Ω ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 (Capital instruments eligible as CET1 Capital)
Καηαβεβιεκέλα κέζα θεθαιαίοσ (Paid up capital instruments)
Πιεροθορηαθό ζηοητείο Memorandum item): Μέζα θεθαιαίοσ ποσ δελ
πιερούλ ηες προϋποζέζεης ως κέζα θεθαιαίοσ θοηλώλ κεηοτώλ ηες
θαηεγορίας 1 (Capital instruments not eligible)
Γηαθορά από ηελ έθδοζε κεηοτώλ σπέρ ηο άρηηο (Share premium)
(-) Own CET1 instruments / Ηδηοθαηετόκελα κέζα θεθαιαίοσ θοηλώλ κεηοτώλ
ηες θαηεγορίας 1
(-) Direct holdings of CET1 instruments/Άκεζες ζσκκεηοτές ηωλ κέζωλ
θεθαιαίοσ θοηλώλ κεηοτώλ ηες θαηεγορίας 1
(-) Indirect holdings of CET1 instruments /Έκκεζες ζσκκεηοτές ηωλ κέζωλ
θεθαιαίοσ θοηλώλ κεηοτώλ ηες θαηεγορίας 1
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments / ύλζεηες ζσκκεηοτές ηωλ κέζωλ
θεθαιαίοσ θοηλώλ κεηοτώλ ηες θαηεγορίας 1

7.118,00
7.118,00

0,00

(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments /
Πραγκαηηθές ή ελδετόκελες σποτρεώζεης αγοράς ηδίωλ κέζωλ θεθαιαίοσ
θοηλώλ κεηοτώλ ηες θαηεγορίας 1
Retained earnings /Κέξδε εηο λένλ
Previous years retained earnings /Κέρδε εης λέολ προεγούκελωλ εηώλ
Profit or loss eligible / Κέρδος ή Εεκία (εποπηηθά αλαγλωρηδόκελα)
Profit or loss attributable to owners of the parent / Κέρδος ή δεκία ποσ
αποδίδεηαη ζηε κεηρηθή εηαηρεία

689,00
689,00
0,00

(-) Part of interim or year-end profit not eligible / Μέρος ηωλ προζωρηλώλ
θερδώλ ή θερδώλ ζηο ηέιος ηες τρήζες ποσ δελ ζσκπερηιακβάλοληαη ζηο
θεθάιαηο θοηλώλ κεηοτώλ ηες Καηεγορίας 1
Accumulated other comprehensive income /Λνηπά ζπζζσξεπκέλα
εηζνδήκαηα
Other reserves / Λνηπά απνζεκαηηθά

10.456,00

4. ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Η Δηαηξεία ππνινγίδεη ηα αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδύλσλ ηεο ίδηα θεθάιαηα βάζεη
ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013 σο εμήο :
α) γηα ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 111-134.
β) γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 325-377.
γ) γηα ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 271-311.
δ) γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 95.
Σν θεθάιαην πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν κε εκεξνκελία αλαθνξάο 31/12/2017 είλαη:

ΔΙΓΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
ΠΙΣΩΣΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

ΣΑΘΜΙΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
(σιλ. Δςπώ)
9.789,00
6.943,00
0,00
16.732,00

ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
(σιλ. Δςπώ)
783,12
555,44
0,00
1.338,56
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(πνζά ζε ρηι.
€)
Πνζό
(Amount)
010
010

1

ΤΝΟΛΗΚΟ ΣΑΘΜΗΜΔΝΟΤ ΠΟΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟ
ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ

020

1*

Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98
of CRR / Δθ ησλ νπνίσλ: Δπηρεηξήζεσλ επελδύζεσλ πνπ ππόθεηληαη
ζην άξζξν 95 παξάγξαθνο 2 θαη άξζξν 98 ηνπ Καλνληζκνύ

030

1**

Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97
of CRR / Δθ ησλ νπνίσλ: Δπηρεηξήζεσλ επελδύζεσλ πνπ ππόθεηληαη
ζην άξζξν 96 παξάγξαθνο 2 θαη άξζξν 97 ηνπ Καλνληζκνύ

040

1.1

050

1.1.1

060

1.1.1.1

070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
211
220

ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΜΗΜΔΝΟΤ ΠΟΟΤ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΠΗΣΩΣΗΚΟ
ΚΗΝΓΤΝΟ, ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΜΔΗΩΖ ΣΖ
ΑΞΗΑ ΔΗΠΡΑΚΣΔΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ
Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε
Καηεγνξίεο αλνηγκάησλ ζύκθσλα κε ηελ Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε
εμαηξνπκέλσλ ησλ ζέζεσλ ζε ηηηινπνηήζεηο απαηηήζεσλ

1.1.1.1.0

Κεληξηθέο θπβεξλήζεηο ή θεληξηθέο ηξάπεδεο

1.1.1.1.0

Πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο θαη ηνπηθέο αξρέο

1.1.1.1.0

Public Sector Entities / Οληόηεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα

1.1.1.1.0

Πνιπκεξείο Σξάπεδεο Αλάπηπμεο

1.1.1.1.0

Γηεζλείο νξγαληζκνί

1.1.1.1.0

Ηδξύκαηα (institutions)

1.1.1.1.0

Δπηρεηξήζεηο

1.1.1.1.0

Ληαληθή Σξαπεδηθή

1.1.1.1.0

Δμαζθαιηζκέλα κε αθίλεηε πεξηνπζία

1.1.1.1.1

Αλνίγκαηα ε θαζπζηέξεζε

1.1.1.1.1

ηνηρεία πνπ ππάγνληαη επνπηηθά ζε θαηεγνξίεο πςεινύ θηλδύλνπ

1.1.1.1.1

Οκόινγα πνπ θαιύπηνληαη κε εμαζθαιίζεηο

1.1.1.1.1

Αλνίγκαηα έλαληη ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ κε βξαρππξόζεζκε
πηζηνιεπηηθή αμηνιόγεζε
Μεξίδηα Οξγαληζκώλ πιινγηθώλ Δπελδύζεσλ Κηλεηώλ Αμηώλ
(ΟΔΚΑ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
1.1.1.1.1
4
1.1.1.1.1

Αλνίγκαηα ζε Μεηνρέο

1.1.1.1.1

Λνηπά αλνίγκαηα

1.1.1.2

Θέζεηο ζε ηηηινπνηήζεηο απαηηήζεσλ κε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν

5
6

16.732,00

9.789,00
8.833,00
8.833,00
158,00

559,00
1.087,00

7.029,00

0,00

10

230
240

1.1.1.2*
1.1.2

250

1.1.2.1

260
270
280
290
300

320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

956,00
0,00

1.1.2.1.0

Κεληξηθέο θπβεξλήζεηο ή θεληξηθέο ηξάπεδεο

1.1.2.1.0

Ηδξύκαηα (institutions)

1.1.2.1.0

Corporates - SME / Δπηρεηξήζεηο – ΜΜΔ

1.1.2.1.0

Corporates - Specialised Lending / Δπηρεηξήζεηο - Δηδηθόο δαλεηζκόο

1.1.2.1.0

Corporates - Other / Δπηρεηξήζεηο -Λνηπά

1.1.2.2

Πξνζεγγίζεηο ΠΔΓ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη εθηηκήζεηο γηα ηελ
Πνζνζηηαία Εεκία ζε πεξίπησζε Αζέηεζεο (LGD) ή ηνπο πληειεζηέο
Μεηαηξνπήο

0,00

1.1.2.2.0

Κεληξηθέο θπβεξλήζεηο ή θεληξηθέο ηξάπεδεο

0,00

1.1.2.2.0

Ηδξύκαηα (institutions)

1.1.2.2.0

Corporates - SME / Δπηρεηξήζεηο – ΜΜΔ

1.1.2.2.0

Corporates - Specialised Lending / Δπηρεηξήζεηο - Δηδηθόο δαλεηζκόο

1.1.2.2.0

Corporates - Other / Δπηρεηξήζεηο -Λνηπά

1.1.2.2.0

Retail - Secured by real estate SME /Ληαληθή
Δμαζθαιηζκέλα κε αθίλεηε πεξηνπζία –δάλεηα ζε ΜΜΔ

1.1.2.2.0

Retail - Secured by real estate non-SME/Ληαληθή ΣξαπεδηθήΔμαζθαιηζκέλα κε αθίλεηε πεξηνπζία – ινηπά δάλεηα (εθηόο δαλείσλ
ζε ΜΜΔ)

1.1.2.2.0

Retail - Qualifying revolving /Ληαληθή Σξαπεδηθή –Αλαθπθινύκελεο
πηζηώζεηο

1.1.2.2.0

Retail - Other SME /Ληαληθή Σξαπεδηθή- Γάλεηα ζε ΜΜΔ

1.1.2.2.1

Retail - Other non-SME /Ληαληθή Σξαπεδηθή- Λνηπά δάλεηα (εθηόο
δαλείσλ ζε ΜΜΔ)
Μεηνρέο κε ηελ ΠΔΓ
Θέζεηο ζε ηηηινπνηήζεηο απαηηήζεσλ κε ηελ ΠΔΓ
εθ ησλ νπνίσλ: Θέζεηο ζε επαλαηηηινπνηήζεηο
Άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ πνπ δελ ζπληζηνύλ πηζησηηθέο
ππνρξεώζεηο

1
2
3
4
5

310

εθ ησλ νπνίσλ: Θέζεηο ζε επαλαηηηινπνηήζεηο
Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ (ΠΔΓ)
Πξνζεγγίζεηο ΠΔΓ όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη εθηηκήζεηο γηα ηελ
Πνζνζηηαία Εεκία ζε πεξίπησζε Αζέηεζεο (LGD) ή ηνπο πληειεζηέο
Μεηαηξνπήο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Σξαπεδηθή-

420
430
440

1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.4*

450

1.1.2.5

460

1.1.3

490

1.2

500

1.2.1

ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ ΠΟΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ γηα ηνλ Κίλδπλνο Γηαθαλνληζκνύ /
Παξάδνζεο
Κίλδπλνο Γηαθαλνληζκνύ / Παξάδνζεο ζην Δπελδπηηθό ραξηνθπιάθην

510

1.2.2

Κίλδπλνο Γηαθαλνληζκνύ / Παξάδνζεο ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ

520

1.3

ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ ΠΟΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟ, ΘΔΖ,
ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΑΗ ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

1.496,00

ηαζκηζκέλν πνζό αλνίγκαηνο γηα ζπλεηζθνξέο ζην θεθάιαην
εθθαζάξηζεο θεληξηθνύ αληηζπκβαιινκέλνπ (Risk exposure amount for
contributions to the default fund of a CCP)

11

0,00

6.943,00

530

1.3.1

540
550
560
570

1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4

580

1.3.2

590

1.4

600
610
620

1.4.1
1.4.2
1.4.3

630

1.5

640

1.6

650
660

1.6.1
1.6.2

ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ ΠΟΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ
γηα Κίλδπλν ζέζεο,
ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν θαη θίλδπλν εκπνξεπκάησλ κε ηελ
ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε
Δκπνξεύζηκνη ρξεσζηηθνί ηίηινη
Μεηνρέο
πλάιιαγκα
Δκπνξεύκαηα
ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ
ΠΟΟ
ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ
γηα
Κίλδπλν
ζέζεο,
ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν θαη θίλδπλν εκπνξεπκάησλ κε ηε Μέζνδν ησλ
Δζσηεξηθώλ Τπνδεηγκάησλ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΣΑΘΜΗΜΔΝΟΤ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ
ΚΗΝΓΤΝΟ
Πξνζέγγηζε Βαζηθνύ Γείθηε (BIA)
Σππνπνηεκέλε (STA) / Δλαιιαθηηθή Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε (ASA)
Δμειηγκέλε πξνζέγγηζε ( AMA)
(ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS)
/ ΠΡΟΘΔΣΟ ΠΟΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΑΗ Δ ΠΑΓΗΑ ΔΞΟΓΑ
ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION
ADJUSTMENT/ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΣΑΘΜΗΜΔΝΟΤ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΓΗΑ
ΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΠΗΣΩΣΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ
Advanced method /Δμειηγκέλε πξνζέγγηζε
Standardised method /Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε

5. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΙΣΧΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
5.1 Γενικέρ ςποσπεώζειρ δημοζιοποίηζηρ πληποθοπιών για ηον πιζηυηικό κίνδςνο:
5.1.1 Οπιζμόρ Πιζηυηικού Κινδύνος
Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο λα ππνζηεί ε ΑΔΠΔΤ δεκηέο εμαηηίαο ηεο αζέηεζεο
ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ πειαηώλ ή θαη ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ. Ο θίλδπλνο
απηόο δεκηνπξγείηαη θπξίσο από ηελ παξνρή πηζηώζεσλ margin, ηηο ππόινηπεο ζπλαιιαγέο
κε ηνπο πειάηεο θαη ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ. Μπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγεζεί όηαλ
ππνβαζκίδνληαη νη πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο ησλ εθδνηώλ ησλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ, πνπ
έρνπλ σο απνηέιεζκα, ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ηεο ΑEΠΔΤ ζε
πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία θαηέρεη νκνινγηαθά δάλεηα.
Η εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθό θίλδπλν, ν νπνίνο επέξρεηαη όηαλ ην αληηζπκβαιιόκελν
κέξνο αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη ζηελ εηαηξεία, όηαλ απηά
θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκα.
5.1.2 Πποζεγγίζειρ και Μέθοδοι πος σπηζιμοποιούνηαι για ηον πποζδιοπιζμό ηυν
πποζαπμογών ηηρ αξίαρ ηυν ανοιγμάηυν και ηυν πποβλέτευν.
ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ
δηακνξθώλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
πξόιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπό απηό δηαδηθαζηώλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:
- πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Δηαηξείαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 575/2013.
- αμηνινγεί ζε θαζεκεξηλή βάζε ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ Δηαηξεία από ηηο
παξαζρεζείζεο απ' απηήλ πηζηώζεηο. Οη θίλδπλνη ππνινγίδνληαη, από ηελ άπνςε απηή,
ζπλνιηθά θαη όρη επηκεξηζηηθά γηα θάζε πειάηε, δεδνκέλνπ όηη ην ζεζκνζεηεκέλν ζύζηεκα
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6.943,00

2.357,00
4.586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ηνπ πεξηζσξίνπ δηαζθαιίδεη ηελ Δηαηξεία γηα ηνλ αλά πειάηε αλαιακβαλόκελν θίλδπλν.
ρεηηθά ιακβάλνληαη ππόςε αθελόο ην ελδερόκελν ζύκπησζεο όισλ ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ
θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη αθεηέξνπ ε δπλαηόηεηα αληηζηάζκηζεο ησλ θηλδύλσλ, πνπ
αληηκεησπίδνληαη ζε κηα ζέζε από ηηο ζεηηθέο θηλήζεηο ζε κηα άιιε ζέζε ή αγνξά.
παξαθνινπζεί θαζεκεξηλώο ηηο εληνιέο πνπ δίδνληαη από πειάηεο ηεο Δηαηξείαο γηα αγνξά
θηλεηώλ αμηώλ ρσξίο λα έρεη πξνθαηαβιεζεί ην ηίκεκα ή ρσξίο λα πθίζηαηαη επαξθέο
ρξεκαηηθό ππόινηπν ζην ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε ηόζν ζε ζρέζε κε ηνπο ηίηινπο πνπ
θπιάζζνληαη από ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε όζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο γξακκέο
πηζηώζεσο πνπ έρεη ε Δηαηξεία έλαληη ηξαπεδώλ, νύησο ώζηε λα κελ ηίζεηαη πνηέ ζε θίλδπλν
ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο έλαληη ηνπ ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο
ζπλαιιαγώλ, π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ θαηαβάιιεη κέρξη ηελ εκέξα
ρξεκαηηζηεξηαθήο εθθαζάξηζεο ην αληίηηκν ησλ αγνξαζζέλησλ ηίηισλ. ρεηηθώο, αλαιόγσο
ηεο εκπνξεπζηκόηεηαο ηεο κεηνρήο, δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ από ηε
δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο.
5.1.3. ςνολικό ποζό ηυν ανοιγμάηυν, μεηά από λογιζηικούρ ζςμτηθιζμούρ
Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιώλα 1 ππνινγίδνληαη αλά άλνηγκα κε Γείθηε
Διάρηζηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζην 8% όπσο νξίδεηαη θαη ζηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ θαη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά ηεο εηαηξείαο
κε βάζε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν ζηηο 31/12/2017:

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΧΝ

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΣΑΘΜΙΗ

Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά
θπβεξλήζεσλ
Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά
πειαηώλ ιηαληθήο
Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο
εμαζθαιηζκέλεο
κε αθίλεηε
πεξηνπζία
Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά
ηδξπκάησλ
Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά
ηδξπκάησλ
Μεηξεηά
Λνηπέο
θαηεγνξίεο

100%

ΑΝΟΙΓΜΑ

157.988,07

75%

ΣΑΘΜΙΜΔΝΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ
157.988,07

ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
(8%)
12,63

559.356.13

44,75

100%

1.086.643,10

1.086.643,10

86,93

50%

8.767.777,73

4.383.888,87

350,71

150%

1.763.590,58

2.645.385,87

211,63

0%
100%

54.549,03
956.254,88

0,00
956.254,88

0,00
76,50

13

αλνηγκάησλ
ΤΝΟΛΑ
12.786.803,39 9.789.516,92
783,12
5.1.4. Γευγπαθική καηανομή ηυν ζημανηικόηεπυν καηηγοπιών ανοιγμάηυν
Σα θξηηήξηα ηεο παξαθάησ γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο
εηαηξείαο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη δελ πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηηο ζρεηηθέο
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Με εκεξνκελία 31.12.2017 ε
θαηαλνκή είρε σο εμήο:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΧΝ
Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά
θπβεξλήζεσλ
Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά
πειαηώλ ιηαληθήο
Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο
εμαζθαιηζκέλεο
κε αθίλεηε
πεξηνπζία
Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά
ηδξπκάησλ
Μεηξεηά
Λνηπέο
θαηεγνξίεο
αλνηγκάησλ
ΤΝΟΛΑ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΔΛΛΑΓΑ
ΠΟΟ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ
157.988,07
157.988,07

ΔΝΣΟ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ
ΔΝΧΗ
0,00

ΔΚΣΟ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ
ΔΝΧΗ
0,00

0,00,

0,00

0,00

0,00

1.086.643,10

1.086.643,10

10.531.368,31

10.531.3688,31 8.923.668,00

0,00

54.549,03
956.254,88

54.549,03
952.254,88

0,00
0,00

0,00
0,00

12.786.803,39

12.786.803,39

8.923.668,00

0,00

5.1.5. Ανάλςζη ηυν διαθόπυν καηηγοπιών ανοιγμάηυν ανά κλάδο
Οη θαησηέξσ θιάδνη έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο εηαηξείαο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε
όηη δελ πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Με εκεξνκελία 31/12/2017 ε αλάιπζε είρε σο εμήο :
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΙΓΡΤΜΑΣΑ
ΙΓΙΧΣΔ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΧΝ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ
Απαηηήζεηο ε
157.988,07
157.988,07
0,00
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά
θπβεξλήζεσλ
Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά
πειαηώλ ιηαληθήο
14

Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά
ηδξπκάησλ
Λνηπέο θαηεγνξίεο
αλνηγκάησλ
Απαηηήζεηο ε
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο
εμαζθαιηζκέλεο κε
αθίλεηε πεξηνπζία
ΤΝΟΛΑ

10.531.368,31

10.531.368,31

0,00

956.254,88

956.254,88

0,00

1.086.643,10

1.086.643,10

0,00

12.786.803,39

12.786.803,39

5.1.6 Ανάλςζη ηυν διαθόπυν καηηγοπιών ανοιγμάηυν, με βάζη ηην εναπομένοςζα
ληκηικόηηηά ηοςρ.
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

ΔΧ
ΜΗΝΑ

Μη Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά
ζηοισεία
Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά
ηνηρεία
Γηαζέζηκα πξνο Πώιεζε
Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο
ύνολο
Μη
Κςκλοθοπούνηυν
Πεπιοςζιακών ηοισείυν
Κςκλοθοπούνηα
πεπιοςζιακά
ζηοισεία
Πειάηεο-Υξεκαηηζηήξην
Λνηπέο Απαηηήζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία
Δπελδύζεηο Καηερόκελεο σο ηε ιήμε
Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύνολο
Κςκλοθοπούνηυν
Πεπιοςζιακών ηοισείυν
ύνολο Δνεπγηηικού

1

1-3
ΜΗΝΔ

1-5 ΔΣΗ

3-12
ΜΗΝΔ

ΠΑΝΧ
ΔΣΗ

ΑΠΟ
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1.087.320,49

1.087.320,49
1.900,069,54

956.254,88
2.043.575,37

956.25488
3.943.644,92

456.655,55
4.725.576,83

1.900.069,54

0,00

0,00

1.900.094,54

ΤΝΟΛΟ

559.356,13

10.585.918,34
10.585.918,34

107.432,48

5.182.232,38

559.356,13
107.432,48
456.655,55
4.725.576,83
10.585.918,34
16.434.939,33

11.145.274,47

2.007.527,02

7.225.807,75

20.378.584,25

107.432,48

5.1.7 & 5.1.8 Ανάλςζη επιζθαλών ανοιγμάηυν και ανοιγμάηυν ζε καθςζηέπηζη
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΧΝ

Πειάηεο Ληαληθήο
εληόο Διιάδαο
Πειάηεο Ληαληθήο
εθηόο Διιάδαο
ύλνιν

ΔΠΙΦΑΛΗ

Δ
ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ

ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ

ΠΟΑ ΠΟΤ ΔΠΙΒΑΡΤΝΑΝ
ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ΣΗ ΣΡΔΥΟΤΑ
ΥΡΗΗ

10.449,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.449,40

0,00

0,00

0,00

5.1.9 Δηήζια ζςμθυνία κίνηζηρ ηυν πποζαπμογών ηηρ αξίαρ απαιηήζευν &
πποβλέτευν
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΧΝ
Πειάηεο Ληαληθήο
εληόο Διιάδαο
Πειάηεο Ληαληθήο

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ
ΥΡΗΗ
16.977,93
0,00

ΓΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ

ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ

0,00

0,00

16.977,93

0,00

0,00

0,00
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εθηόο Διιάδαο
ύλνιν

16.977,93

0,00

0,00

16.977,93

5.2 Σςποποιημένη Μέθοδορ
Η Δηαηξεία ππνινγίδεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ ζηαζκίδνληαη κε ηνπο
ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 575 / 2013, άξζξα 114-141. Γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζόδνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νη πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο
αλαγλσξηζκέλσλ Δ.Ο.Π.Α (Δμσηεξηθνί Οξγαληζκνί Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιόγεζεο).
Καηεγνξίεο αλνηγκάησλ γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη Δ.Ο.Π.Α είλαη ηα αλνίγκαηα θαηά
ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ.
6. ΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΙΧΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
Η βαζηθή πνιηηηθή ηεο ΑΔΠΔΤ είλαη πσο ην ύςνο ησλ παξερόκελσλ πηζηώζεσλ δελ πξέπεη
λα μεπεξλά ηελ ηθαλόηεηα εμόθιεζεο ησλ πειαηώλ. Γηα ην ιόγν απηό εθαξκόδνληαη
πνιηηηθέο γηα ηελ αληηζηάζκηζε θαη κείσζε ησλ πηζησηηθώλ θηλδύλσλ κέζσ ηεο ιήςεο
εμαζθαιίζεσλ.
Σα είδε εμαζθαιίζεσλ γηα ηνλ ηνκέα ηδησηώλ επελδπηώλ αθνξνύλ ηα ραξηνθπιάθηα
αζθαιείαο ηνπο. Η απνηίκεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ αζθαιείαο θαζώο θαη ε δηαζπνξά ηνπο
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (θαη εηδηθά
8/370/26.1.2006) Σν ραξηνθπιάθην αζθαιείαο απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από ηηο απνδεθηέο
αμίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ 8/370/26.1.2006 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Οη πνιηηηθέο γηα ηε ιήςε εμαζθαιίζεσλ αλαζεσξνύληαη γηα λα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο νδεγίεο
ησλ επνπηηθώλ αξρώλ θαη ηεο Βαζηιείαο ΙΙ ελώ παξάιιεια παξαθνινπζείηαη ε δηαζπνξά ησλ
ραξηνθπιαθίσλ αζθαιείαο κε ζθνπό ηελ κείσζε ηνπ θηλδύλνπ απνηίκεζεο.
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΧΝ ΜΔ ΔΞΑΦΑΛΙΔΙ 31/12/2017
ΔΙΓΟ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ
Πειάηεο κε πίζησζε
(margin)
Πειάηεο κε
βξαρ.πίζησζε( 2DC)

ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΠΟΤ
ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΙ ΑΠΟ ΔΞΑΦΑΛΙΔΙ
271.973,34
5.043,70

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΑΘΜΙΜΔΝΧΝ
ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
545.421,59
38.651,93

7. ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ
Η Δηαηξεία ππνινγίδεη ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζηα άξζξα 271-311 ηνπ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΔΔ) 575/2013. Η Δηαηξεία δελ έρεη Πηζησηηθό
θίλδπλν αληηζπκβαιιόκελνπ θαηά ηελ 31/12/2017.
8. ΚΙΝΓΤΝΟ ΑΓΟΡΑ
Η Δηαηξεία ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 325-377 ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013.
Αλαιπηηθά κε ζηνηρεία 31/12/2016 νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδύλνπ
αγνξάο είλαη:
ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ
ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ
Έλαληη Κηλδύλνπ Θέζεο
Έλαληη Κηλδύλνπ από κεηαβνιέο ηζνηηκηώλ

ΠΟΑ Δ ΥΙΛ. ΔΤΡΧ
188,56
366,88
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Έλαληη Κηλδύλνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ
Έλαληη Κηλδύλνπ Γηαθαλνληζκνύ/Παξάδνζεο
Έλαληη Κηλδύλνπ Μ.Υ.Α.
ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΔΝΑΝΣΙ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
ΑΓΟΡΑ

0,00
0,00
0,00
555,44
6.943,00

Δπηπιένλ αλαθέξνπκε όηη θαηά ην έηνο 2017 δελ ππάξρνπλ θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα
εηδηθό θίλδπλν επηηνθίνπ ζε ζέζεηο ηηηινπνίεζεο θαζώο δελ ππάξρνπλ ζέζεηο ηηηινπνίεζεο.
9. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ
Ο ππνινγηζκόο ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ γίλεηαη θαηά
ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 95 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 575/2013. Παξαθάησ θαίλεηαη ε
ζρεηηθή αλάιπζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ έλαληη θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ζηηο
31/12/2017
ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΓΗΩΝ ΔΞΟΓΩΝ Δ ΥΗΛΗΑΓΔ (ΔΤΡΩ)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ
60.00
61.00
61.01
62.00
64.00
64.02
64.07
64.08
64.09
64.98
66

ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
ΑΜΟΗΒΔ ΔΛΔΤΘ.ΔΠΑΓΓ/ΣΩΝ
ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΑΦ .ΣΡΗΣΩΝ
ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ -ΣΖΛ/ΝΗΔ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΚΛΠ
ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ
ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΒΟΛΖ
ΔΝΣΤΠΑ & ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ
ΤΛΗΚΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΛΩΖ
ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ
ΚΟΗΝ/ΣΔ ΓΑΠΑΝΔ & ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ
ΑΠΟΒΔΔΗ

31/12/2016
303,90
11,98
24,76
68,47
7,87
2,60
2,31
0,56
0,2
19,46
37,58
479,69

ΤΝΟΛΟ
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 25%
ΣΑΘΜΗΜΔΝΑ ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ (ΔΠΗ 12,5
ΦΟΡΔ )

(479,691Υ25%Υ12,5=1.499,03)

119,92

1.499,03

10. ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΤΠΟ ΣΗ ΜΟΡΦΗ ΜΔΣΟΥΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ
ΣΟ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ
Η εηαηξεία δελ παξνπζηάδεη αλνίγκαηα ππό ηε κνξθή κεηνρώλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ ηεο.
11. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΥΧΝ
Η πνιηηηθή απνδνρώλ ηεο Δηαηξείαο καο είλαη απνηέιεζκα ησλ πάγησλ απνθάζεσλ πνπ
δηέπνπλ ηηο Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο ηεο (Αζθάιεηα πλαιιαγώλ, Άξηζηε θαη
Ακεξόιεπηε Δμππεξέηεζε ησλ Πειαηώλ–Δπελδπηώλ, Πξνζηαζία ηεο Δύξπζκεο Λεηηνπξγίαο
ηεο Αγνξάο θαη Μαθξνρξόληα ηξαηεγηθή Αλάπηπμε), όπσο απηέο ηζρύνπλ από ζπζηάζεσο
ηεο θαη έρνπλ δηακνξθσζεί ζε βάζνο ππέξ-πεληεθνληαεηίαο θαζώο θαη ησλ νξηδνκέλσλ
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ζρεηηθώλ πνιηηηθώλ ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο βάζεη ηνπ λ. 4261/2014 θαη
ηνπ Αξ. 450 Καλνληζκνύ Δ.Δ. 575
Α) Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ εηήζηα θαη ηαθηηθή αμηνιόγεζε ησλ ηξαηεγηθώλ
ηόρσλ, ζέηεη θαη αμηνινγεί ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ
απνδνρώλ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ δύν ηνκέσλ θαη αλάινγα ηηο εγθξίλεη. Η
Γηνίθεζε ιακβάλεη ππόςε ηεο α. Σν Αξρείν πγθξνύζεσλ πκθεξόλησλ (βάζεη ηνπ
Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο) β. Σα ηπρόλ παξάπνλα πνπ δηαηππώλνληαη από ηνπο
πειάηεο-επελδπηέο (ην Σκήκα Γξακκαηείαο είλαη ππεύζπλν γηα ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή
ηνπο- Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο, Κεθάιαην ΙV) θαζώο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ
Τπεύζπλνπ Καλνληζηηθήο πκκόξθσζεο, θαη ησλ επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ (όπσο
αλαθέξνληαη ζην νξγαλόγξακκα ηεο Δηαηξείαο θαη ζηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο) θαη
πξάηηεη αλάινγα.
Β) Πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο είλαη λα κε πεξηιακβάλνληαη ζηηο απνδνρέο εγγπεκέλεο
πξηκνδνηήζεηο.
Γ) Οη επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ
Α.Δ.Π.Δ.Τ. είλαη ελ ζπληνκία νη αθόινπζεο: Ι. Λήςε, Γηαβίβαζε θαη Δθηέιεζε εληνιώλ ζε
κεηνρέο, ηίηινπο ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο θαη παξάγσγα ηνπ Διιεληθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ αιιά
θαη ζε αιινδαπέο αμίεο κέζσ ηνπ δηθηύνπ ΥΝΔΣ ηνπ Διιεληθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ, Παξνρή
πκβνπιώλ γηα ηα άλσ πξντόληα, ΙΙ. Φύιαμε θαη Γηνηθεηηθή Γηαρείξηζε θαη Θεκαηνθπιαθή
γηα ηα άλσ πξντόληα θαζώο θαη Παξνρή Πηζηώζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ ζηα
αλσηέξσ πξντόληα, Παξνρή Τπεξεζηώλ Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο, Έξεπλα/Αλάιπζε θαη
Παξνρή Τπεξεζηώλ ζρεηηδόκελσλ κε ηελ αλαδνρή. Όπσο πξνθύπηεη θαη από ην
νξγαλόγξακκα ηεο Δηαηξείαο, νη Δπελδπηηθέο Τπεξεζίεο Ι θαιύπηνληαη από ηνλ Σνκέα
πλαιιαγώλ (Front Office) θαη νη Δπελδπηηθέο Τπεξεζίεο ΙΙ από ηνλ Σνκέα Τπνζηήξημεο
(Back Office).
Ο Σνκέαο Ι απαζρνιεί εξγαδόκελνπο πνπ ακείβνληαη κε βαζηθέο ζηαζεξέο θαη πάγηεο
απνδνρέο, πνπ εμαζθαιίδνπλ κηα αμηνπξεπή απνδεκίσζε αξθεηά πςειόηεξε από ηηο
νξηδόκελεο ζηηο Δζληθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, πξνζαπμεκέλεο κε ρξεκαηηθή
επηβξάβεπζε πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη πάγηνπ καζεκαηηθνύ ηύπνπ. Ο ηύπνο ππνινγίδεη πνζνζηό
επί ησλ εηζπξαρζεηζώλ πξνκεζεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζπλαιιαγέο νκάδαο πειαηώλ
ηνπ εθάζηνηε ζηειέρνπο. Τπελζπκίδνπκε πσο ε Δηαηξεία (θαη ηα ζηειέρε ηεο) δελ παξέρεη
ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη δελ ακείβεηαη γηα παξερόκελεο επελδπηηθέο
ζπκβνπιέο. Σέινο, δελ ππάξρνπλ νηθνλνκηθά θξηηήξηα απόδνζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξνζσπηθό παξά κόλν πνηνηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο Βαζηθέο Αξρέο, ήηνη
Αζθάιεηα πλαιιαγώλ, Άξηζηε θαη Ακεξόιεπηε Δμππεξέηεζε ησλ Πειαηώλ –Δπελδπηώλ,
Πξνζηαζία ηεο Δύξπζκεο Λεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο (Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο,
Κεθάιαην V).
Ο Σνκέαο ΙΙ απαζρνιεί εξγαδόκελνπο πνπ ακείβνληαη απνθιεηζηηθά κε βαζηθέο ζηαζεξέο θαη
πάγηεο απνδνρέο. Οη απνδνρέο είλαη αξθεηά πςειόηεξεο από ηηο νξηδόκελεο ζηηο Δζληθέο
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη ζηεξίδνληαη ζηελ Παιαηόηεηα θαη Μαθξνρξόληα
ζπκκόξθσζε κε ηηο Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο (Αζθάιεηα πλαιιαγώλ,
Άξηζηε θαη Ακεξόιεπηε Δμππεξέηεζε ησλ Πειαηώλ – Δπελδπηώλ, Πξνζηαζία ηεο Δύξπζκεο
Λεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο θαη Μαθξνρξόληα ηξαηεγηθή Αλάπηπμε), δίρσο λα ιακβάλνπλ
ππόςε νηθνλνκηθά θξηηήξηα.
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Γ) Γελ ππάξρνπλ άιιεο κε ρξεκαηηθέο ζηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθέο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ύςνο ησλ
απνδνρώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο:
Υπήζη 31/12/2017
Αξηζκόο Γηθαηνύρσλ
ηαζεξέο κηθηέο απνδνρέο
α. Μεηξεηά
Μεηαβιεηέο κηθηέο απνδνρέο
α. Μεηξεηά
Υξήζε 31/12/2017

ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ
ΣΔΛΔΥΗ
1

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ
11

50.896,19

235.112,68

0,00

0,00
ΑΠΟΛΤΔΙ/ΑΠΟΥΧΡΗΔΙ
0

ΝΔΔ ΠΡΟΛΗΦΔΙ
0
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