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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και του Νόμου 4261/2014, η «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» δημοσιοποιεί τις κατωτέρω συνοπτικές πληροφορίες εποπτικής φύσης 

αναφορικά με την κεφαλαιακή της επάρκεια και με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Οι πληροφορίες και 

τα στοιχεία της Εταιρείας, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.depolasaxe.gr, πεδίο: Η 

Εταιρία/Φερεγγυότητα) στο διαδίκτυο, σε ετήσια βάση. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 575/2013 – ΤΙΤΛΟΣ Ι:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Άρθρο 431: Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης 

Η Εταιρεία με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 432 του Κανονισμού, δημοσιοποιεί τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ. 

Η Εταιρεία, έχει υιοθετήσει επίσημη πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που 

θεσπίζονται στο παρόν μέρος και διαθέτει πολιτικές αξιολόγησης της καταλληλότητας των δημοσιοποιήσεών 

της, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης και της συχνότητάς  τους. Επίσης διαθέτει πολιτικές αξιολόγησης 

του κατά πόσον οι δημοσιοποιήσεις μεταφέρουν πλήρως το προφίλ του κινδύνου της στους συμμετέχοντες 

στην αγορά.  

Εάν οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις δεν μεταφέρουν πλήρως το προφίλ του κινδύνου στους συμμετέχοντες στην 

αγορά, τότε η Εταιρεία οφείλει να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, επιπλέον εκείνων που 

απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιοποιεί μόνον τις 

πληροφορίες που είναι ουσιώδεις και όχι πληροφορίες αποκλειστικές ή εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 

432. 

Άρθρο 432: Μη ουσιώδεις, αποκλειστικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δύναται να παραλείπει μία ή περισσότερες από τις δημοσιοποιήσεις που προβλέπονται στον τίτλο 

II εφόσον δεν θεωρούνται ουσιώδεις οι παρεχόμενες με τις εν λόγω δημοσιοποιήσεις πληροφορίες, με 

εξαίρεση των δημοσιοποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 435 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στα άρθρα 

437 και 435. 

Οι πληροφορίες στις δημοσιοποιήσεις θεωρούνται ουσιώδεις εάν η παράλειψη ή η ανακριβής παρουσίασή 

τους μπορεί να μεταβάλει ή να επηρεάσει την εκτίμηση ή την απόφαση ενός χρήστη που στηρίζεται στις 

πληροφορίες αυτές για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων.  

Επίσης η Εταιρεία δύναται, να παραλείπει ένα ή περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία από αυτά που 

συμπεριλαμβάνονται στις δημοσιοποιήσεις των τίτλων ΙΙ και ΙΙΙ εφόσον τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν 

πληροφορίες που θεωρούνται αποκλειστικές ή εμπιστευτικές, με εξαίρεση των δημοσιοποιήσεων που 

αναφέρονται στα άρθρα 437 και 450. 

Αποκλειστικές θεωρούνται οι πληροφορίες των οποίων η δημοσιοποίησή θα έθετε σε κίνδυνο την 

ανταγωνιστική θέση της Εταιρείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες για προϊόντα ή συστήματα οι 
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οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν σε ανταγωνιστές, θα μείωναν την αξία των επενδύσεων της Εταιρείας σε αυτά 

τα προϊόντα ή συστήματα. 

Εμπιστευτικές θεωρούνται οι πληροφορίες εάν υπάρχουν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας έναντι πελατών ή 

άλλων αντισυμβαλλομένων που δεσμεύουν την Εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία αναφέρει στις 

δημοσιοποιήσεις της το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται καθώς 

και το σχετικό λόγο, δημοσιεύει δε γενικότερου τύπου πληροφορίες σχετικά με το θέμα για το οποίο υπάρχει 

υποχρέωση δημοσιοποίησης, εκτός εάν τα σχετικά στοιχεία χαρακτηρίζονται αποκλειστικά ή εμπιστευτικά. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν θίγουν το πεδίο της ευθύνης όσον αφορά την παράλειψη δημοσιοποίησης 

ουσιωδών πληροφοριών. 

Άρθρο 433: Συχνότητα δημοσιοποίησης 

Οι απαιτούμενες από τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 πληροφορίες, δημοσιοποιούνται από την Εταιρεία 

τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες ούτε συνδεδεμένες εταιρείες και ως εκ 

τούτου δεν ενοποιεί καμία άλλη εταιρεία κατά την σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων. Οι ετήσιες 

δημοσιοποιήσεις γίνονται ανάλογα με την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας. 

Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, το 

μέγεθος των συναλλαγών της και το φάσμα των δραστηριοτήτων της, αξιολογεί την ανάγκη δημοσιοποίησης 

ορισμένων ή όλων των πληροφοριών με συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας.  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1.      Νομοθετικό Πλαίσιο 

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

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να υιοθετούν Πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης 

που θεσπίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό.   

1.2.  Η «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής: η εταιρεία)» υιοθετεί την παρούσα Πολιτική 

Συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που θεσπίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό και καθορίζει 

τις πολιτικές αξιολόγησης της καταλληλότητας των δημοσιοποιήσεών της, περιλαμβανομένης της 

επαλήθευσης και της συχνότητάς τους. Η ανωτέρω πολιτική γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

1.3.  Συνοπτική παρουσίαση της παρούσας πολιτικής συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.depolasaxe.gr, πεδίο: Η Εταιρία/Φερεγγυότητα), μαζί με τις 

πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 431-451 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. 
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2. Ευθύνη 

2.1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των εν λόγω 

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

των αιτούμενων πληροφοριών. Η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξομοιώνεται με την 

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

δημοσιευμένων οικονομικών της καταστάσεων.  

2.2.  Για τον σκοπό αυτό οι πληροφορίες των άρθρων 431-455 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, πριν την 

δημοσιοποίησή τους, υποβάλλονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

 

3. Δημοσιοποίηση πληροφοριών  

3.1.  Η Εταιρεία, δημοσιοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 431-455 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.  

3.2.  Συχνότητα δημοσιοποίησης: H Εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 431-455 

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. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

αναλόγως των συνθηκών, δύναται να αποφασίζει συχνότερη δημοσιοποίηση –ιδίως των  πληροφοριών που 

προβλέπονται στο άρθρο 437, των στοιχείων γ) έως στ) που προβλέπονται στο άρθρο 438 σχετικά με τους 

αναλαμβανόμενους κινδύνους καθώς και των στοιχείων που υπόκεινται σε ταχείες μεταβολές.   

3.3.  Χρόνος δημοσιοποίησης: Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 431-455 

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

της καταστάσεων. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίσει συχνότερη δημοσιοποίηση 

πληροφοριών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας πολιτικής, αυτές θα 

δημοσιοποιούνται εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας δημοσιοποίησης των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων.  

3.4. Τόπος δημοσιοποίησης: Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 431-455 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, στην ιστοσελίδα της (www.depolasaxe.gr) στο διαδίκτυο, σε ετήσια βάση και 

διακεκριμένα από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της.  

 Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω πληροφορίες διατίθενται για το κοινό και σε έγχαρτη μορφή στα 

γραφεία της Εταιρείας. Επιπλέον στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, γίνεται μνεία για την 

ιστοσελίδα της από όπου το κοινό μπορεί να αντλήσει τις σχετικές πληροφορίες.  

 

4. Καταλληλότητα, επαλήθευση πληροφοριών  

4.1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο, για την ακρίβεια των εν λόγω δημοσιοποιήσεων 

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

πληροφοριών.   

4.2.  Στόχος της Εταιρείας είναι οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες να διατυπώνονται με σαφήνεια και να 

είναι αληθείς, κατανοητές και όχι παραπλανητικές. Οι δημοσιοποιήσεις της Εταιρείας, θα μεταφέρουν 

πλήρως το προφίλ κινδύνου της στους συμμετέχοντες στην αγορά.  
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Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι δυνατή η ανάθεση σε εξωτερικούς 

ελεγκτές του ελέγχου ή της επισκόπησης των εν λόγω πληροφοριών. Επί του παρόντος η διοίκηση της 

Εταιρείας, έκρινε ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της, το μέγεθος και οι κατηγορίες των 

εργασιών της δεν απαιτούν τέτοια ανάθεση.        

 

 

Άρθρο 434: Μέσα δημοσιοποίησης 

Η Εταιρεία στην πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που έχει υιοθετήσει, έχει 

προσδιορίσει το κατάλληλο μέσο, τόπο και τρόπο επαλήθευσης για την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013. Στο μέτρο του δυνατού, όλες οι 

δημοσιοποιήσεις πραγματοποιούνται με τα ίδια μέσα ή στον ίδιο τόπο. 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. 

 Ανάλογες δημοσιοποιήσεις πραγματοποιούμενες από την Εταιρεία για λόγους λογιστικής 

απεικόνισης, εισαγωγής τίτλων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους λόγους μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν 

συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013. Εάν οι δημοσιοποιήσεις δεν περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές εκθέσεις της, η Εταιρεία θα αναφέρει με σαφήνεια στις οικονομικές της καταστάσεις πού 

υπάρχουν.  

 

Άρθρο 435: Στόχοι και Πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων  

Η Εταιρεία διαθέτει στρατηγικές και διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων τους οποίους έχει αναλάβει η 

ενδέχεται να αναλάβει και οι οποίες επαναξιολογούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι προσαρμόζονται 

στα χαρακτηριστικά της Εταιρείας (δηλαδή στο επίπεδο, στη φύση και στην  πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της).  

 Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση όλων των κινδύνων της Εταιρείας διενεργούνται κατά την ετήσια 

Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ). Η Ε.Δ.Α.Κ.Ε. αποτελεί συγκεκριμένη 

εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται οι στόχοι σε σχέση με τις 

κεφαλαιακές της απαιτήσεις, αναλόγως των κινδύνων που αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται στο πλαίσιο της 

συναλλακτικής της δραστηριότητας. Σκοπός της Ε.Δ.Α.Κ.Ε. είναι η καταγραφή και τεκμηρίωση της πολιτικής 

της Εταιρείας σε σχέση με το ύψος, τη διαχείριση και την κατανομή των κεφαλαίων της προς το σκοπό της 

υλοποίησης της επιχειρησιακής της στρατηγικής.  

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 Εταιρεία.  

Τα επιτρεπόμενα όρια κινδύνου καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο ν. 3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Δήλωση άρθρου 435 παρ.1ε  του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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 Εταιρείας. 

 

Δήλωση άρθρου 435 παρ.1στ  του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δηλώνει ότι το συνολικό προφίλ του κινδύνου της Εταιρείας που 

σχετίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική της, αναλύεται επαρκώς στις επιμέρους ενότητες «Στόχοι και 

πολιτικές της Διαχείρισης Κινδύνων», όπου περιλαμβάνονται οι βασικοί δείκτες και τα απαραίτητα στοιχεία 

που παρέχουν στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη ολοκληρωμένη άποψη για την διαχείριση κινδύνου της 

Εταιρείας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το προφίλ κινδύνου της ανταποκρίνεται στο επίπεδο ανοχής 

κινδύνου που έχει ορίσει το Δ.Σ. 

 

 

Διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων / έκτακτων καταστάσεων  

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ειδική διαδικασία αντιμετώπισης κρίσεων ή έκτακτων καταστάσεων η οποία 

περιγράφεται στην Ε.Δ.Α.Κ.Ε., αναλύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και επαναξιολογείται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 8/459/2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την ανάληψη παντός είδους κινδύνων από την 

Εταιρεία για την τακτική παρακολούθησή τους καθώς επίσης και για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία λόγω της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων 

καθώς και της φύσης και του φάσματος των παρεχόμενων επενδυτικών-παρεπόμενων υπηρεσιών της, δεν 

διαθέτει ανεξάρτητη υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας -με απόφαση του- όρισε ως Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων τον 

Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου που είναι αρμόδιος για: 

α) 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 

β) τη μέριμνα ώστε τα κεφάλαια της Εταιρείας 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. 
 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 31/12/2015 

Βασική πολιτική της εταιρίας αποτελεί η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, τόσο για την διασφάλιση 

των τρεχουσών συναλλαγών της όσο και για τη μελλοντική ανάπτυξή της. Το ύψος της κεφαλαιακής 

επάρκειας υπολογίζεται σε τριμηνιαία βάση και ελέγχεται από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα, την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς.  
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Η Εταιρεία υποβάλλει σε τρίμηνη βάση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία για την κεφαλαιακή της 

επάρκεια. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας με το σταθμισμένο 

ενεργητικό έναντι των κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού. Ο συντελεστής κεφαλαιακής 

επάρκειας της εταιρίας κατά την 31/12/2015 υπολογίστηκε σε 29 % σε σχέση με το ελάχιστο 8,00 % που 

απαιτείται βάσει των ισχυουσών κανονιστικών διατάξεων. 

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΝ  31/12/2015 

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 3.957,57 

Κίνδυνος Αγοράς  1.320,00 

Πιστωτικός Κίνδυνος 9.553,81 

Λειτουργικός Κίνδυνος 2.660,74 

Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού 13.534,55 

Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας       29% 

 

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

1.1  Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ως Πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος ζημίας σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος σε μία 

συναλλαγή αθετήσει τις υποχρεώσεις του πριν από τον οριστικό διακανονισμό των χρηματορροών της 

συναλλαγής και η συναλλαγή έχει θετική αξία.  

Η Διοίκηση της εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στο πλαίσιο των 

σχετικών αποφάσεων του αρμόδιου εποπτικού φορέα (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Για τη μείωση του 

πιστωτικού κινδύνου λαμβάνονται υπ’ όψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου, ο κίνδυνος 

της χώρας και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του. Προβλέψεις απομείωσης αναγνωρίζονται για ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της εταιρίας γίνεται σε καθημερινή βάση ενώ κάθε 

άνοιγμα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γνωστοποιείται άμεσα στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει των σχετικών διατάξεων της υπ’ αριθμ. 7/459/27-12-2007 απόφασης.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν.2843/2000 και τις υπ’ αριθμ.2/363/30-11-2005 και 8/370/26-

01-2006 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο πελάτης σε συναλλαγές τοις μετρητοίς (cash account) 

οφείλει να εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς μέχρι την δεύτερη εργάσιμη μέρα από την μέρα της συναλλαγής 

(Τ+2). Σε διαφορετική περίπτωση την τρίτη εργάσιμη μέρα από την μέρα της συναλλαγής (Τ+3) το μέλος του 

Χ.Α. προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση στοιχείων 

του πελάτη. 

Τέλος, η Εταιρία παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3606/2007 και 2843/2000 καθώς και τις σχετικές 

αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πιστώσεις προς πελάτες της για την εξόφληση του 

χρηματιστηριακού τιμήματος αγοράς μετοχών, που πραγματοποιεί για λογαριασμό τους στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών (Χ.Α). Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος στις ανωτέρω περιπτώσεις η εταιρία 

έχει θεσπίσει τις κατωτέρω ασφαλιστικές δικλίδες: α) Παρέχει πιστώσεις περιθωρίου μόνον στην περίπτωση 
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που έχει λάβει από τον Πελάτη τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, η ληκτότητα των οποίων δεν είναι σε καμία 

χρονική στιγμή μικρότερη από τη ληκτότητα του ανοίγματος ανά σύμβαση δανεισμού περιθωρίου.  β) Για το 

σκοπό της εξασφάλισης των απαιτήσεων της από ανοίγματα έναντι των Πελατών της, η Εταιρία καταρτίζει 

εγγράφως, έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές συμβάσεις δανεισμού περιθωρίου ασφαλείας (Margin), στις 

οποίες εφαρμοστέο δίκαιο είναι εκείνο της έδρας της Εταιρίας.  γ) Η Εταιρία δεν εκταμιεύει κανένα ποσό της 

πίστωσης, εφόσον ο πελάτης δεν παράσχει προς την Εταιρία ασφάλεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του με όσα προβλέπει ο νόμος και ορίζει η σύμβαση. 
 

Πίνακας ανοιγμάτων με εξασφαλίσεις  με Ημερομηνία Αναφοράς την 31/12/2015 

Είδος Ανοίγµατος 

Αξία Ανοίγµατος που 

καλύπτεται από 

εξασφαλίσεις 

Αποτίµηση σταθµισµένων 

Χαρτοφυλακίων 

Ασφαλείας 

Πελάτες µε Πίστωση (Margin) 25.875,47 € 154.056,69 € 

Πελάτες µε Πίστωση ∆ιηµέρου (2DC)  4.542,61 € 407.877,79 € 

 

1.2.Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά την αδυναμία της Εταιρίας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ή μελλοντικές 

ταμειακές της υποχρεώσεις. Προκειμένου η Εταιρία να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις της, ο Υπεύθυνος Ταμείου Χρημάτων σε ημερήσια βάση, έχει την 

επιμέλεια για την παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας της Εταιρίας, μέσω της σχετικής εφαρμογής 

λογισμικού, ώστε να ελέγχονται μεταξύ άλλων: α) η τήρηση των σχετικών ορίων ρευστότητας που έχει θέσει 

η Εταιρία και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, β) τυχόν ασυμμετρίες ως προς τη ληκτότητα των απαιτήσεων και 

των υποχρεώσεων της Εταιρίας, γ) margin calls, δ) ενδεχόμενες πληρωμές (contingent payments).  

Τα επιθυμητά επίπεδα ρευστότητας των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρίας υπολογίζονται σε τακτική βάση 

από τη Διοίκηση της Εταιρίας σε συνδυασμό με το ετήσιο Business Plan, με στόχο ο δείκτης ταμειακής 

ρευστότητας, που αποτελεί το επίπεδο ανοχής κινδύνου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.8/572/23.12.2010 

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να ανέρχεται σε επίπεδο άνω του 1, ποσοστό το οποίο αποτελεί 

ικανοποιητικότατο όριο ανοχής κινδύνου ρευστότητας, βάσει της πολυπλοκότητας, το προφίλ κινδύνου και 

τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.  

Πίνακας Ανάλυσης Δείκτη Ρευστότητας την 31/12/2015 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

Απαιτήσεις από Πελάτες και Χρηματιστήρια  646.833,10 

Λοιπές Απαιτήσεις   159.561,48 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    18.527,49 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   659.997,11 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                                 4.894.508,75 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού                                         6.379.427,93 
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Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες και Χρηματιστήρια                           4.499.088,82 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις                                              209.632,01 

Λοιπές  Υποχρεώσεις                                                                            105.982,77 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων                                   4.814.703,60 
 

Με βάση τα ανωτέρω η Εταιρεία με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2015 παρουσίαζε Δείκτη Ρευστότητας 

132,49%. 

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση μεριμνά, ώστε πλέον των θετικών ταμειακών ροών, να υπάρχουν διαθέσιμες 

πιστωτικές γραμμές από τα συνεργαζόμενα με την Εταιρεία Πιστωτικά ιδρύματα, βάσει εναλλακτικών 

σεναρίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επαρκώς τυχόν έκτακτες κρίσεις ρευστότητας. Προς το σκοπό 

της διευκόλυνσης της παροχής πιστώσεων προς την Εταιρεία, η τελευταία εξασφαλίζει ότι τα περιουσιακά 

στοιχεία του ενεργητικού της παρουσιάζουν υψηλή πιστωτική ποιότητα και είναι ευκόλως ρευστοποιούμενα. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση και παρακολούθηση των χρηματοδοτικών θέσεων της Εταιρείας δεν 

υφίστανται σημαντικές τρέχουσες ή προβλεπόμενες χρηματορροές που περιλαμβάνονται σε ή προκύπτουν 

από στοιχεία του Ενεργητικού, Παθητικού, και τα εκτός Ισολογισμού στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων και πιθανών επιπτώσεων του κινδύνου φήμης.  

Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη και παρακολουθεί σε τακτική βάση τη νομική οντότητα στην οποία βρίσκονται τα 

στοιχεία του Ενεργητικού, τη χώρα που είναι νομίμως καταχωρημένα, είτε σε μητρώο είτε σε λογαριασμό, 

την επιλεξιμότητά τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω στοιχεία του Ενεργητικού μπορούν να 

ρευστοποιηθούν εγκαίρως. Επίσης η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους νομικούς, ρυθμιστικούς 

και λειτουργικούς περιορισμούς σε τυχόν ενδεχόμενες  μεταφορές ρευστότητας και μη βεβαρημένων 

στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ οντοτήτων, εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επί του 

παρόντος δεν υφίστανται στοιχεία εκτός Ισολογισμού, ή άλλες υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

των SSPE ή άλλων οντοτήτων ειδικού σκοπού, σε σχέση με τις οποίες η Εταιρία ενεργεί ως ανάδοχος ή 

παρέχει σημαντική υποστήριξη ρευστότητας.  

Τέλος η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα, το προφίλ κινδύνου και τον τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται προσαρμόζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τις στρατηγικές της, τις εσωτερικές πολιτικές 

και διαδικασίες, καθώς και το επίπεδο ανοχής κινδύνου ρευστότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσει 

επαρκώς τυχόν περιπτώσεις έκτακτης κρίσης ρευστότητας.  

1.3.Κίνδυνος Αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, οι 

μεταβολές των επιτοκίων, η οικονομική και φορολογική πολιτική του κράτους ή ακόμη και το πολιτικό κλίμα, 

των οποίων οι διακυμάνσεις μεταβάλλουν το επίπεδο τιμών της αγοράς. Η Εταιρεία έχει κωδικό συναλλαγών 

για ίδιο λογαριασμό, συνεπώς υπόκειται στον κίνδυνο αγοράς καθώς κατέχει κινητές αξίες που εκτίθενται 
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στις διακυμάνσεις των ανωτέρω παραγόντων με επακόλουθο τον αρνητικό επηρεασμό της απόδοσης του 

ιδίου χαρτοφυλακίου της.   

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της 

Εταιρείας, η διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής αναφορικά με τη διαχείριση των διαθεσίμων των Ιδίων 

Κεφαλαίων της καθώς και η επιλογή των χρηματοπιστωτικών μέσων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο των 

συναλλαγών της, υπάγονται στις αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής. Υπεύθυνος για την υλοποίηση 

των εισηγήσεων κατόπιν ομόφωνης απόφασης των τακτικών μελών της Επενδυτικής Επιτροπής είναι ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος εγκρίνει όλες τις συναλλαγές που αφορούν τοποθετήσεις 

Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας σε χρηματοπιστωτικά μέσα (όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 

5 του Ν.3606/2007). Η Εταιρεία υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου της 

για την υποβολή στοιχείων με βάση την υπ΄ αριθμ. 4/459/27-12-2007 απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς.  

Η Εταιρεία περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους μέσω των περιορισμών που θέτει η επενδυτική της επιτροπή 

αναφορικά με τις επενδύσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων (διευρυμένη διασπορά χαρτοφυλακίων 

σύμφωνα με την εκάστοτε ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική).  

1.4.Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Η Εταιρεία από τις 03/05/2011 διενεργεί συναλλαγές τοις μετρητοίς σε όλες τις υποστηριζόμενες διεθνείς 

αγορές για ίδιο λογαριασμό και λογαριασμό των πελατών της, ως εγκεκριμένο μέλος του δικτύου ΧΝΕΤ του 

Ομίλου Ε.Χ.Α.Ε. Επίσης διενεργεί συναλλαγές επί παραγώγων προϊόντων στις διεθνείς αγορές παραγώγων 

μέσω συνεργαζόμενων εταιριών που αναλαμβάνουν την εκκαθάρισή τους. Από τις ανωτέρω συναλλαγές, 

αυτές οι οποίες διακανονίζονται σε ξένο νόμισμα (κυρίως Δολάρια ΗΠΑ) είναι σχετικά περιορισμένες. 

Επιπρόσθετα τα χρηματικά διαθέσιμα σε Ευρώ και Συνάλλαγμα των πελατών, τηρούνται σε ξεχωριστούς 

τραπεζικούς λογαριασμούς, με την επισήμανση ότι είναι λογαριασμοί πελατείας. Επισημαίνεται ότι αφενός 

δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της εταιρίας σε ξένο νόμισμα και αφετέρου δεν μεσολαβεί η ίδια παρέχοντας 

υπηρεσίες μετατροπής συναλλάγματος προς τους πελάτες. Όλες οι μετατροπές συναλλαγματικών ισοτιμιών 

διενεργούνται για λογαριασμό των πελατών αποκλειστικά από Πιστωτικά Ιδρύματα. Επιπλέον, τυχόν 

ανοίγματα των πελατών της Εταιρείας (σε όλα τα νομίσματα) παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση και 

διασφαλίζεται η έγκαιρη τακτοποίησή τους κατ΄εφαρμογή των εγκεκριμένων από τη Διοίκηση πολιτικών και 

διαδικασιών.  

 

1.5. Κίνδυνος Φήμης  

Η Εταιρεία μέχρι και σήμερα δεν έχει εκτεθεί στο συγκεκριμένο κίνδυνο δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 

αρνητικά δημοσιεύματα στον τύπο ή στο διαδίκτυο και καταγγελίες/παράπονα από πελάτες της ή και από 

την εποπτική αρχή που να προκάλεσαν μείωση του αριθμού των πελατών ή / και του κύκλου εργασιών της. Ο 

υψηλός βαθμός επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής της εταιρείας σε συνδυασμό με την συνεχή 

επιμόρφωση του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού της εξασφαλίζουν την άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη και 

την αποφυγή αρνητικής δημοσιότητας. 
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1.6. Κίνδυνος Συγκέντρωσης  

Ως κίνδυνος συγκέντρωσης ορίζεται ο κίνδυνος που προκύπτει από ανοίγματα έναντι μεμονωμένων 

αντισυμβαλλομένων, ομάδων συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων και αντισυμβαλλομένων στον ίδιο 

οικονομικό τομέα ή γεωγραφική περιοχή ή από την ίδια δραστηριότητα ή βασικό εμπόρευμα ή από την 

εφαρμογή τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου και ιδίως ο κίνδυνος που συνδέεται με μεγάλα έμμεσα 

πιστωτικά ανοίγματα (π.χ. έναντι ενός μόνο εκδότη εξασφαλίσεων). Η εταιρεία χρησιμοποιεί λογισμικό 

πρόγραμμα βάσει του οποίου ελέγχει ενδεχόμενες ως άνω περιπτώσεις.  

Επιπλέον ελέγχεται διεξοδικά το πελατολόγιο για περιπτώσεις συνδεδεμένων πελατών οι οποίες καταχωρούνται 

στο ηλεκτρονικό σύστημα προκειμένου να είναι δυνατός ο υπολογισμός του κινδύνου συγκέντρωσης.  

 

1.7. Κίνδυνος Κερδοφορίας   

Τα λειτουργικά έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας αξιολογούνται κυρίως βάσει των ταμειακών ροών οι οποίες 

πρέπει να είναι θετικές. Επιπλέον υπάρχει συνεχής παρακολούθηση  του ύψους των λειτουργικών εξόδων για την 

αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιπτώσεων αύξησής τους, πέραν των προβλεπομένων ορίων. Τέλος καταβάλλεται 

κάθε δυνατή προσπάθεια της ορθότερης δυνατής υλοποίησης του business plan της εταιρείας, κάτω από τις 

εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες της αγοράς. 

 

1.8. Κίνδυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητες υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου που είναι 

επιφορτισμένες με το έργο της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας και των εσωτερικών 

διαδικασιών της –οι οποίες αναγράφονται στον Εσωτερικό της Κανονισμό, ο οποίος αναπροσαρμόζεται συχνά 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε διαμορφωθείσες συνθήκες έτσι ώστε η Εταιρεία να καλύπτεται 

έναντι των κινδύνων μη συμμόρφωσης.  

Για τα ανωτέρω η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο  ο οποίος 

διασφαλίζει την συμμόρφωσή της με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Επίσης η κατάρτιση και ο έλεγχος των στοιχείων της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας είναι ανατεθειμένη σε 

εξωτερικό φορολογικό και λογιστικό σύμβουλο.  

  

Άρθρο 436: Πεδίο Εφαρμογής 

Οι πληροφορίες του παρόντος αφορούν την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες ούτε συνδεδεμένες εταιρείες και 

ως εκ τούτου δεν ενοποιεί καμία άλλη εταιρεία κατά την σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων. 

 

Άρθρο 437:  Ίδια Κεφάλαια 

Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013,  η «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» δημοσιοποιεί τον 

κάτωθι πίνακα στον οποίο παρουσιάζεται η κατάσταση των Ιδίων Κεφαλαίων της, στις 31/12/2015. 
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     EΠΟΠΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (CA1) OWN FUNDS (CA1) Ποσό σε χιλ. € (Amount) 

      010 

010 1 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(OWN FUNDS)  3.954,73 

015 1.1 ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1 CAPITAL) 
3.954,73 

020 1.1.1 
ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (COMMON 
EQUITY TIER 1 CAPITAL) 3.954,73 

030 1.1.1.1 
ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (Capital instruments eligible as CET1 Capital) 3.296,00 

040 1.1.1.1.1 Καταβεβληµένα µέσα κεφαλαίου (Paid up capital instruments)  3.296,00 

050 1.1.1.1.2* 
Πληροφοριακό στοιχείο Memorandum item): Μέσα κεφαλαίου που δεν πληρούν 
της προυποθέσεις ως µέσα κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 
(Capital instruments not eligible) 

  

060 1.1.1.1.3 ∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (Share premium)   

070 1.1.1.1.4 
(-) Own CET1 instruments / Ιδιοκατεχόµενα µέσα κεφαλαίου κοινών µετοχών 
της κατηγορίας 1 0,00 

080 1.1.1.1.4.1 
(-) Direct holdings of CET1 instruments/Άµεσες συµµετοχές των µέσων 
κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 

  

090 1.1.1.1.4.2 
(-) Indirect holdings of CET1 instruments /Έµµεσες συµµετοχές των µέσων 
κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 

  

091 1.1.1.1.4.3 
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments / Σύνθετες συµµετοχές των µέσων 
κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 

  

092 1.1.1.1.5 
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments / 
Πραγµατικές ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις αγοράς ιδίων µέσων κεφαλαίου κοινών 
µετοχών της κατηγορίας 1  

  

130 1.1.1.2 Retained earnings /Κέρδη εις νέον 
-1.865,39 

140 1.1.1.2.1 Previous years retained earnings /Κέρδη εις νέον προηγούµενων ετών -1.865,39 

150 1.1.1.2.2 Profit or loss eligible / Κέρδος ή Ζηµία (εποπτικά αναγνωριζόµενα) 0,00 

160 1.1.1.2.2.1 
Profit or loss attributable to owners of the parent / Κέρδος ή ζηµία που 
αποδίδεται στη µητρική εταιρεία 

  

170 1.1.1.2.2.2 
(-) Part of interim or year-end profit not eligible / Μέρος των προσωρινών 
κερδών ή κέρδων στο τέλος της χρήσης που δεν συµπεριλαµβάνονται στο 
κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 

0,00 

180 1.1.1.3 
Accumulated other comprehensive income /Λοιπά συσωρευµένα 
εισοδήµατα 

  

200 1.1.1.4 Other reserves / Λοιπά αποθεµατικά 2.536,71 

210 1.1.1.5 
Funds for general banking risk /Κεφάλαια για γενικούς Τραπεζικούς 
κινδύνους 
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220 1.1.1.6 
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital 
instruments /Μεταβατικές προσαρµογές που οφείλονται σε 
προϋφιστάµενα στοιχεία κεφαλαίων κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 

  

230 1.1.1.7 
Minority interest given recognition in CET1 capital / ∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας που αναγνωρίζονται ως µέσα κεφαλαίου κοινων µετοχών 
της κατηγορίας 1 

  

240 1.1.1.8 
Transitional adjustments due to additional minority interests / 
Μεταβατικές προσαρµογές που οφείλονται σε πρόσθετα δικαιώµατα 
µειοψηφίας 

  

250 1.1.1.9 
Adjustments to CET1 due to prudential filters/ Προσαρµογές στα µέσα 
κεφαλαίου κοινων µετοχών της κατηγορίας 1 που οφείλονται στα 
εποπτικά φίλτρα 0,00 

260 1.1.1.9.1 
(-) Increases  in equity resulting from securitised assets / Αυξήσεις του 
µετοχικού κεφαλαίου που οφείλονται σε τιτλοποιηµένα περιουσιακά στοιχεία 

  

270 1.1.1.9.2 Cash flow hedge reserve / Αποθεµατικά από αντιστάθµιση Ταµειακών ροών   

280 1.1.1.9.3 

Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued 
liabilities / Συσσωρευµένα κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από αλλαγή στην 
πιστωτική διαβάθµιση του ίδιου του ιδρύµατος και αφορούν υποχρεώσεις που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

  

285 1.1.1.9.4 

Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related 
to derivative liabilities/ Κέρδη και ζηµίες εύλογης αξίας που προκύπτουν από 
αλλαγή στην πιστωτική διαβάθµιση του ίδιου του ιδρύµατος και αφορούν 
υποχρεώσεις σε παράγωγα 

  

290 1.1.1.9.5 
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation 
/Προσαρµογές της αξίας που οφείλονται στις απαιτήσεις συνετής αποτίµησης  

  

300 1.1.1.10 (-) Goodwill / Υπεραξία 0,00 

310 1.1.1.10.1 
(-) Goodwill accounted for as intangible asset / Υπεραξία που αφορά αϋλα 
πάγια  

  

320 1.1.1.10.2 
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments /Υπεραξία που 
περιλαµβάνεται στην αποτίµηση σηµαντικών επενδύσεων του ιδρύµατος. 

  

330 1.1.1.10.3 
Deferred tax liabilities associated to goodwill / Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την υπεραξία 

  

340 1.1.1.11 (-) Other intangible assets /Λοιπά αϋλα πάγια -6,92 

350 1.1.1.11.1 (-) Other intangible assets gross amount / Μικτή αξία λοιπών αϋλων παγίων -6,92 

360 1.1.1.11.2 
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets / Αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση που σχετίζεται µε τα λοιπά αϋλα πάγια 

  

750 1.2 TIER 2 CAPITAL / ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 -2,84 

978 1.2.13 
T2 capital elements or deductions - other / Μέσα κεφαλαίου της  
κατηγορίας 2 ή αφαιρετικά στοιχεία - Λοιπά 

-2,84 
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Άρθρο 438:  Κεφαλαιακές Απαιτήσεις  

Για τον υπολογισμό των απαραίτητων για τη  κάλυψη των κινδύνων της Ιδίων Κεφαλαίων η Εταιρεία βάσει 

του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου χρησιμοποιεί: 

1. Tην Τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου (κατ΄εφαρμογή των άρθρων 

111-134 του Κανονισμού 575/2013), 

2. για τον κίνδυνο αγοράς,  τα οριζόμενα στα άρθρα 325-377 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και 

3. για τον λειτουργικό κίνδυνο, τα πάγια έξοδα, κατ΄εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 95 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. 

 

Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας  με ημερομηνία αναφοράς την 

31/12/2015 παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

    

 
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)) 

Ποσό σε χιλ. € (Amount) 

      010 

010 1 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

13.534,55 

020 1* 

Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 
98 of CRR / Εκ των οποίων: Eπιχειρήσεων επενδύσεων που υπόκεινται 
στο άρθρο 95 παράγραφος 2 και άρθρο 98 του Κανονισµού 

  

030 1** 

Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 
97 of CRR / Εκ των οποίων: Eπιχειρήσεων επενδύσεων που υπόκεινται 
στο άρθρο 96 παράγραφος 2 και άρθρο 97 του Κανονισµού 

  

040 1.1 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟ, ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

9.553,81 

050 1.1.1 Τυποποιηµένη Προσέγγιση 9.553,81 

060 1.1.1.1 
Κατηγορίες ανοιγµάτων σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση 
εξαιρουµένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων 

9.553,81 

070 1.1.1.1.01 Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες   

080 1.1.1.1.02 Περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές 0,00 

090 1.1.1.1.03 Public Sector Entities / Οντότητες του ∆ηµοσίου τοµέα   

100 1.1.1.1.04 Πολυµερείς Τράπεζες Ανάπτυξης   

110 1.1.1.1.05 ∆ιεθνείς οργανισµοί   

120 1.1.1.1.06 Ιδρύµατα (institutions) 8.649,84 

130 1.1.1.1.07 Επιχειρήσεις   

140 1.1.1.1.08 Λιανική Τραπεζική 485,12 

150 1.1.1.1.09 Εξασφαλισµένα µε ακίνητη περιουσία   
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160 1.1.1.1.10 Ανοίγµατα Σε καθυστέρηση   

170 1.1.1.1.11 Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου   

180 1.1.1.1.12 Οµόλογα που καλύπτοναι µε εξασφαλίσεις   

190 1.1.1.1.13 
Ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων και επιχειρήσεων µε βραχυπρόθεσµη 
πιστοληπτική αξιολόγηση 

  

200 1.1.1.1.14 Μερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ)   

210 1.1.1.1.15 Ανοίγµατα σε Μετοχές   

211 1.1.1.1.16 Λοιπά ανοίγµατα 418,85 

220 1.1.1.2 Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων µε την Τυποποιηµένη Μέθοδο   

230 1.1.1.2* εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις    

240 1.1.2 Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων (ΠΕ∆) 0,00 

250 1.1.2.1 

Προσεγγίσεις ΠΕ∆ όταν δεν χρησιµοποιούνται εκτιµήσεις για την 
Ποσοστιαία Ζηµία σε περίπτωση Αθέτησης (LGD) ή τους Συντελεστές 
Μετατροπής 

0,00 

260 1.1.2.1.01 Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες   

270 1.1.2.1.02 Ιδρύµατα (institutions)   

280 1.1.2.1.03 Corporates - SME / Επιχειρήσεις - ΜΜΕ   

290 1.1.2.1.04 Corporates - Specialised Lending / Επιχειρήσεις - Ειδικός δανεισµός   

300 1.1.2.1.05 Corporates - Other / Επιχειρήσεις -Λοιπά    

310 1.1.2.2 

Προσεγγίσεις ΠΕ∆ όταν χρησιµοποιούνται εκτιµήσεις για την 
Ποσοστιαία Ζηµία σε περίπτωση Αθέτησης (LGD) ή τους Συντελεστές 
Μετατροπής 

0,00 

320 1.1.2.2.01 Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες   

330 1.1.2.2.02 Ιδρύµατα (institutions)   

340 1.1.2.2.03 Corporates - SME / Επιχειρήσεις - ΜΜΕ   

350 1.1.2.2.04 Corporates - Specialised Lending / Επιχειρήσεις - Ειδικός δανεισµός   

360 1.1.2.2.05 Corporates - Other / Επιχειρήσεις -Λοιπά    

370 1.1.2.2.06 
Retail - Secured by real estate SME /Λιανική Τραπεζική- 
Εξασφαλισµένα µε ακίνητη περιουσία –δάνεια σε ΜΜΕ 

  

380 1.1.2.2.07 

Retail - Secured by real estate non-SME/Λιανική Τραπεζική- 
Εξασφαλισµένα µε ακίνητη περιουσία – λοιπά δάνεια (εκτός δανείων σε 
ΜΜΕ) 

  

390 1.1.2.2.08 
Retail - Qualifying revolving /Λιανική Τραπεζική –Ανακυκλούµενες 
πιστώσεις 

  

400 1.1.2.2.09 Retail - Other SME /Λιανική Τραπεζική- ∆άνεια σε ΜΜΕ   

410 1.1.2.2.10 
Retail - Other non-SME /Λιανική Τραπεζική-  Λοιπά δάνεια (εκτός 
δανείων σε ΜΜΕ) 
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420 1.1.2.3 Μετοχές µε την ΠΕ∆   

430 1.1.2.4 Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων µε την ΠΕ∆   

440 1.1.2.4* εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις    

450 1.1.2.5 
Άλλα στοιχεία του ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές 
υποχρεώσεις 

  

460 1.1.3 

Σταθµισµένο ποσό ανοίγµατος για συνεισφορές στο κεφάλαιο 
εκκαθάρισης κεντρικού αντισυµβαλλοµένου (Risk exposure amount for 
contributions to the default fund of a CCP) 

  

490 1.2 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για τον Κίνδυνος ∆ιακανονισµού / 
Παράδοσης 

0,00 

500 1.2.1 Κίνδυνος ∆ιακανονισµού / Παράδοσης στο Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο   

510 1.2.2 Κίνδυνος ∆ιακανονισµού / Παράδοσης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών   

520 1.3 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟ, ΘΕΣΗΣ, 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1.320,00 

530 1.3.1 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ  για Κίνδυνο θέσης, 
συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο εµπορευµάτων µε την 
τυποποιηµένη προσέγγιση 

1.320,00 

540 1.3.1.1 Εµπορεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι   

550 1.3.1.2 Μετοχές 1.320,00 

560 1.3.1.3 Συνάλλαγµα   

570 1.3.1.4 Εµπορεύµατα   

580 1.3.2 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για Κίνδυνο θέσης, 
συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο εµπορευµάτων µε τη Μέθοδο των 
Εσωτερικών Υποδειγµάτων 

  

590 1.4 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

2.660,74 

600 1.4.1 Προσέγγιση Βασικού ∆είκτη (BIA) 2.660,74 

610 1.4.2 Τυποποιηµένη (STA) / Εναλλακτική Τυποποιηµένη Προσέγγιση (ASA)   

620 1.4.3 Εξελιγµένη προσέγγιση ( AMA)   

630 1.5 

(ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS) / 
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΕΞΟ∆Α ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ)  

  

640 1.6 

TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION 
ADJUSTMENT/ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

0,00 
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650 1.6.1 Advanced method /Εξελιγµένη προσέγγιση   

660 1.6.2 Standardised method /Τυποποιηµένη προσέγγιση   

670 1.6.3 Based on OEM / Μέθοδος Αρχικού Ανοίγµατος   

680 1.7 

TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN 
THE TRADING BOOK /ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΧΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

  

690 1.8 
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS /ΛΟΙΠΑ ΠΟΣΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

  

710 1.8.2 

Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458 
/ Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας σύµφωνα µε το άρθρο 458 

  

720 1.8.2* 
Of which: requirements for large exposures / Εκ των οποίων 
απαιτήσεις για τα  ΜΧΑ 

  

730 1.8.2** 

Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in 
the residential and commercial property/ Εκ των οποίων: που 
οφείλονται σε προσαρµοσµένους συντλεστές στάθµισης για τη 
στάθµιση κινδύνου µε στόχο τις φούσκες κερδοσκοπίας στον τοµέα 
των ακινήτων κατοικίας και των εµπορικών ακινήτων 

  

740 1.8.2*** 
Of which: due to intra financial sector exposures / Εκ των οποίων: που 
οφείλονται σε ανοίγµατα εντός του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

  

750 1.8.3 

Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459 
/ Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας σύµφωνα µε το άρθρο 459 

  

760 1.8.4 

Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR / Εκ 
των οποίων: Πρόσθετο ποσό σταθµισµένου ανοίγµατος σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 του Κανονισµού 

  

  

Άρθρο 439: Άνοιγμα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου  

Η Εταιρεία υπολογίζει τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 271-

311 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2015 δεν είχε έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυμβαλλομένου. 

 

Άρθρο 440:  Κεφαλαιακά αποθέματα   

Η παρούσα διάταξη του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 που ρυθμίζει τα περί τήρησης αντικυκλικού κεφαλαιακού 

αποθέματος δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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Άρθρο 441:  Δείκτες παγκόσμιας συστημικής σημασίας   

Η παρούσα διάταξη του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 αναφορικά με τα ιδρύματα που χαρακτηρίζονται ως 

παγκόσμια συστημικώς σημαντικά δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

 

Άρθρο 442: Προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου 

Η  Εταιρεία δημοσιοποιεί τις κάτωθι πληροφορίες, αναφορικά με τον άνοιγμά της στον πιστωτικό κίνδυνο και 

στον κίνδυνο απομείωσης αξίας. 

 

1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Credit Risk)  

α) Ορισμός 

Ως Πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος ζημίας σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος σε μία 

συναλλαγή αθετήσει τις υποχρεώσεις του πριν από τον οριστικό διακανονισμό των χρηματορροών της 

συναλλαγής και η συναλλαγή έχει θετική αξία.  

β) Περιγραφή των προσεγγίσεων – μεθόδων που χρησιμοποιούνται 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, η υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, 

διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.  

Επιπρόσθετα, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων για το σκοπό αυτό 

διαδικασιών και ρυθμίσεων και ειδικότερα:  

• προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του 

πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013.  

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

καθυστέρηση και β) επισφαλείς απαιτήσεις. Προβαίνει σε κατανομή των ποσών των επισφαλών 

ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων υπό καθυστέρηση σε σημαντικές κατά την κρίση της Εταιρείας 

γεωγραφικές περιοχές και, εφόσον είναι εφικτό, κατανέμει τα ποσά των προσαρμογών αξίας των 

ανοιγμάτων και των προβλέψεων ανά περιοχή.  

• προσδιορίζει τις τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου  

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

είδος των εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Εταιρεία.  

• 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 ληκτότητα 

τους.  

• αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρείας.  

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

τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών.  

• εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο διακανονισμού.  
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Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν.2843/2000 και τις υπ’ αριθμ.2/363/30-11-2005 και 8/370/26-

01-2006 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο πελάτης σε συναλλαγές τοις μετρητοίς (cash account) 

οφείλει να εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς μέχρι την δεύτερη εργάσιμη μέρα από την μέρα της συναλλαγής 

(Τ+2), αλλιώς η Εταιρεία προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει την τρίτη 

εργάσιμη μέρα από την μέρα της συναλλαγής (Τ+3), σε αναγκαστική εκποίηση στοιχείων του πελάτη.  

 
 

 

γ) Συνολικό ποσό ανοιγμάτων, μετά από λογιστικούς συμψηφισμούς    

Η Εταιρεία υπολογίζει ανά άνοιγμα, τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι, με Δείκτη Ελάχιστης 

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

Στους κάτωθι πίνακες παρουσιάζονται οι κλάσεις ανοιγμάτων και τα σταθμισμένα ποσά της Εταιρείας με 

βάση την Τυποποιημένη Μέθοδο την 31/12/2015. 
 

 

 

 

δ) Γεωγραφική κατανομή ανοιγμάτων  

Γεωγραφική κατανομή των σημαντικότερων κατηγοριών ανοιγμάτων την 31/12/2015. Οι παρακάτω κλάδοι 

έχουν καθορισθεί κατά την κρίση της εταιρίας, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν προβλέπονται συγκεκριμένα 

κριτήρια στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Γεωγραφική κατανοµή ανοιγµάτων της 31/12/2015 

Κατηγορία Ανοίγµατος 
Συντελεστής 

Στάθµισης 

Συνολικό 

Ποσό 
Ελλάδα Ευρώπη 

Εκτός 

Ευρώπης 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις έναντι 

περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών 

αρχών 

0% 12.940,00 12.940,00 0,00 0,00 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά  

ιδρυµάτων (ληκτότητα µικρότερη των 3 

µηνών) 

20% 128.793,44 128.793,44 0,00 0,00 

50% 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 

150% 4.600.170,64 4.600.170,64 0,00 0,00 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά  

ιδρυµάτων (ληκτότητα άνω των 3 µηνών) 

50% 220.656,00 220.656,00 0,00 0,00 

100% 727.223,00 727.223,00 0,00 0,00 

150% 164.177,60 164.177,60 0,00 0,00 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά  

Πελατών Λιανικής 
75% 646.833,10 646.833,10 0,00 0,00 

Ταµείο και ισοδύναµα στοιχεία 0% 1.367,07 1.367,07 0,00 0,00 

Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 100% 389.257,80 389.257,80 
0,00 0,00 
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Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγµάτων 20% 147.931,69 147.931,69 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ   8.319.350,34 8.319.350,34 0,00 0,00 

 

 

ε) Κατανομή ανοιγμάτων ανά κλάδο 

Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος 

αντισυμβαλλόμενου την 31/12/2015.  

Οι παρακάτω κλάδοι έχουν καθορισθεί κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν 

προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

 

Κατηγορία Ανοίγµατος 
Συντελεστής 

Στάθµισης 

Συνολικό 

Ποσό 
Ιδρύµατα Ιδιώτες  

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις έναντι 

περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών 

αρχών 

0% 12.940,00 12.940,00 0,00 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά  

ιδρυµάτων (ληκτότητα µικρότερη των 3 

µηνών) 

20% 128.793,44 128.793,44 0,00 

50% 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 

150% 4.600.170,64 4.600.170,64 0,00 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά  

ιδρυµάτων (ληκτότητα άνω των 3 µηνών) 

50% 220.656,00 220.656,00 0,00 

100% 727.223,00 727.223,00 0,00 

150% 164.177,60 164.177,60 0,00 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά  

Πελατών Λιανικής 
75% 646.833,10 0,00 646.833,10 

Ταµείο και ισοδύναµα στοιχεία 0% 1.367,07 1.367,07 0,00 

Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 100% 389.257,80 389.257,80 0,00 

Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγµάτων 20% 147.931,69 147.931,69 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ   8.319.350,34 7.672.517,24 646.833,10 
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στ) Κατανομή ανοιγμάτων με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους  
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έως 1 µήνα 
1-3 

µήνες 
3-12 
µήνες 

1-5 έτη 
Πάνω 
από 5 
έτη 

Σύνολο 

Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 

        

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία 

   
389.257,80  389.257,80 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία       6.917,59     6.917,59 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

   
12.498,70  12.498,70 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία προοριζόµενα για 
πώληση 

   
21.400,00  21.400,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 

   
2.206.479,51  2.206.479,51 

    2.636.553,60  2.636.553,60 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

        

Πελάτες και Χρηµατιστήριο 646.833,10     646.833,10 

Λοιπές απαιτήσεις 148.385,87     148.385,87 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

659.997,11 
    

659.997,11 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.894.508,75     4.894.508,75 

  6.349.724,83     8.986.278,43 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.349.724,83   2.636.553,60  8.986.278,43 
 

ζ), η) Ανάλυση επισφαλών ανοιγμάτων και ανοιγμάτων σε καθυστέρηση 

Δεν υφίστανται ποσά επισφαλών ανοιγμάτων και ανοιγμάτων σε καθυστέρηση κατά την 31/12/2015. 

θ) Ετήσια συμφωνία κίνησης των προσαρμογών της αξίας απαιτήσεων & προβλέψεων 

Δεν έχουν γίνει προσαρμογές αξίας και έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων, που είχαν διαγραφεί και 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποτελέσματα.  

 

Άρθρο 443: Μη βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού 

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

Άρθρο 444: Χρήση των ΕΟΠΑ 

Η Εταιρεία σταθμίζει τις διάφορες κατηγορίες ανοιγμάτων με τους συντελεστές που ορίζονται στα άρθρα 114-

141 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη μέθοδο. Στην ανωτέρω μέθοδο για 

τον υπολογισμό του ελάχιστου κεφαλαίου έναντι του πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η κατάταξη των 

ανοιγμάτων σε κλάσεις ανοιγμάτων με τη χρήση προτεινόμενων συντελεστών στάθμισης. Οι συντελεστές 

αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως με την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης και την 

πιστοληπτική τους διαβάθμιση. 
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Για τους σκοπούς εφαρμογής της Τυποποιημένης Μεθόδου, οι καθορισμένοι «Εξωτερικοί Οργανισμοί 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α)» που χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση των ανοιγμάτων και έχουν 

αναγνωριστεί, είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor’s Ratings καθώς και Moody’s Investor Service. Οι 

κατηγορίες ανοιγμάτων για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι ανωτέρω αξιολογήσεις των Ε.Ο.Π.Α. είναι τα 

ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων.  

 Δεν χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισμό της στάθμισης 

ανοιγμάτων που αντιστοιχούν στις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας της υπ’ αριθμ. 3/459/27-12-2007 

απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

 Επισημαίνεται ότι μετά την καταγραφή και αξιολόγηση των επιμέρους κινδύνων, οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις που προκύπτουν με βάση την τυποποιημένη μέθοδο, καλύπτουν επαρκώς τους εν λόγω 

κινδύνους.  

 

Άρθρο 445: Άνοιγμα στον κίνδυνο αγοράς  

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

αρνητικές επιπτώσεις τους στην αξία θέσε ν που κατέχει η Εταιρεία για ίδιο λογαριασμό στο χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών της.  

Η Εταιρεία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 325-377 του Κανονισμού (ΕΕ) 

575/2013. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αναφέρονται χωριστά για κάθε κίνδυνο, όπως προκύπτει στον 

κατωτέρω πίνακα: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ  

1 Έναντι Κινδύνου Θέσης  105,60 

2. Έναντι Κινδύνου  
από Μεταβολές Συν/κών Ισοτιµιών  

0,00 

3. Έναντι Κινδύνου Αντισυµβαλλόµενου  0,00 

4. Έναντι Κινδύνου ∆ιακανονισµού/Παράδοσης 0,00 

4. Έναντι Κινδύνου Μ.Χ.Α.  0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 105,60 

 

Άρθρο 446: Λειτουργικός κίνδυνος 

1. Έννοια του λειτουργικού κινδύνου 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 3601/2007 ως λειτουργικός κίνδυνος νοείται 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 Εταιρεία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο: α) 

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

αποζημιώσεων σε τρίτους, β) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της Εταιρείας, 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 και στ) 

βλάβη σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.   
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2. Τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου 

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

του Βασικού Δείκτη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (βλ. Κανονισμός  

ΕΕ 575/2013, Ν.4261/2014) ως το γινόμενο του Σχετικού Δείκτη επί το συντελεστή λειτουργικού κινδύνου. Ο 

Σχετικός Δείκτης ορίζεται ως μέσος όρος των Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων των τριών τελευταίων, πριν 

την ημερομηνία αναφοράς, ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες 

υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Αν για κάποια χρήση τα Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα είναι αρνητικά ή 

μηδενικά, η χρήση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του μέσου όρου. O συντελεστής 

λειτουργικού κινδύνου, ορίζεται σε ποσοστό 15%.  

Η ανάλυση του λειτουργικού κινδύνου της Εταιρείας για τις υποβολές Συντελεστή Κεφαλαιακής Επάρκειας 

εντός της χρήσης του έτους 2015, ήταν η ακόλουθη: 

 

Πίνακας Ανάλυσης Λειτουργικού Κινδύνου 

Περιγραφή Χρήση 2012 Χρήση 2013 Χρήση 2014 

Σύνολο Ακαθάριστων 

Λειτουργικών Εσόδων  
921.369,46 1.992.352,69 2.116.018,94 

Σύνολο Εξόδων  107.457,79  167.757,77 497.339,31 

∆ιαφορά (Έσοδα – Έξοδα)  813.911,67 1.824.594,92 1.618.679,63 

 

Μέσος όρος τριών ετών (απόλυτη/τιμή)=1.419.062,07  

                   *15% = 212.859,31 

Λειτουργικός Κίνδυνος  ήτοι: 212.859,31 € *12,5=2.660.741,38.  

 

Από την ανωτέρω ανάλυση αποτυπώνεται ότι ο Λειτουργικός Κίνδυνος της Εταιρείας για τις υποβολές εντός του 

έτους ανέρχεται σε 2.660.741,38 € και η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια σε 212.859,31 €. 

 

Άρθρο 447: Ανοίγματα σε μετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2015 δεν εμφάνισε αντίστοιχα ανοίγματα, διότι κατείχε μόνο μετοχές στο 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της, οπότε υπολόγισε κεφαλαιακές απαιτήσεις για ειδικό και γενικό κίνδυνο 

σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.  

Άρθρο 448: Άνοιγμα σε κίνδυνο επιτοκίου σε θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 

Η Εταιρεία δεν έχει τέτοιου είδους ανοίγματα.  

 

Άρθρο 449: Άνοιγμα σε θέσεις τιτλοποίησης 

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο αυτό, διότι δεν είναι επενδυτής, ανάδοχος ή μεταβιβάζουσα εταιρία 

ανακυκλούμενων συναλλαγών τιτλοποίησης. 
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Άρθρο 450: Πολιτική αποδοχών  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υιοθετήσει Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.  Η ακολουθούμενη 

πολιτική αποδοχών της Εταιρείας - η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό της- διαμορφώνεται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο λήψεως 

αποφάσεων της. Η πολιτική αυτή έχει ως σκοπό την πλήρη διαφάνεια εντός της Εταιρείας καθώς και την σύνδεσή 

της με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας, τις αξίες, τις επιδιώξεις, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της, την 

αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων  και την αποφυγή ενθάρρυνσης υπερβολικής ανάληψης κινδύνων.  
 

Η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, 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 το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας.  
 

Η Εταιρεία καθορίζει τις κατηγορίες του προσωπικού της των οποίων η φύση των δραστηριοτήτων τους έχει 

ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου της ως εξής:  

α) Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη (Δ/νων Σύμβουλος, Γενικός Δ/ντης, μέλη Δ.Σ.) 

β) Τα πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο 

 προφίλ κινδύνου το οποίο αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η Εταιρεία 

γ) Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, Υπεύθυνος 

 Κανονιστικής Συμμόρφωσης), 

δ) Εργαζόμενοι των οποίων οι συνολικές τους αποδοχές, τους εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο 

 αμοιβών με τα  υπό (α) και (β) πρόσωπα και γενικότερα  

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη την Εγκύκλιο 48/2012 άρθρο 2 παρ.2.4 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

εκτιμά ότι η δραστηριότητα των προσώπων, των οποίων οι αμοιβές εξαρτώνται από το ύψος των 

συναλλαγών των πελατών για λογαριασμό των οποίων μεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην Εταιρεία έχει 

ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της και συμπεριλαμβάνονται στα ως άνω πρόσωπα.  

 

Δημοσιοποίηση πληροφοριών Πολιτικής Αποδοχών βάσει του άρθρου 67 του Ν.4261/2014 και του άρθρου 

450 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 

  

Η «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με την πολιτική 

αποδοχών που έχει υιοθετήσει, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής, τουλάχιστον ετήσιας επικαιροποίησης 

της, για τις κατηγορίες εκείνες του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 

ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της. Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες :  
 

άρθρο 450 παρ.1α) πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιείται για 

τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών, καθώς και τον αριθμό των συνεδριάσεων που πραγματοποίησε 

το κύριο όργανο που επιβλέπει τις αποδοχές στη διάρκεια του οικονομικού έτους, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση και τα καθήκοντα της 

επιτροπής αποδοχών, τον εξωτερικό σύμβουλο του οποίου οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για τον 

καθορισμό της πολιτικής αποδοχών και τον ρόλο των λοιπών εμπλεκομένων. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, εφαρμογή και αναθεώρηση 

της Πολιτικής Αποδοχών.  Δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Αποδοχών καθώς με βάσει το άρθρο 84 παρ.5 

του Ν.4261/2014 και τη σύσταση 2003/361/ΕΚ αρ.2 παρ.2 η Εταιρεία εμπίπτει στην κατηγορία των 

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

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ). Επιπλέον δεν 

χρησιμοποιήθηκε εξωτερικός σύμβουλος, ο οποίος να συμμετείχε στη διαμόρφωση της Πολιτικής 

Αποδοχών της Εταιρείας.     
 

άρθρο 450 παρ.1β) πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ αμοιβής και επιδόσεων. 

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 Εταιρείας. Κατά την αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων 

λαμβάνονται υπόψη ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια. 

άρθρο 450 παρ.1γ) τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του συστήματος αμοιβών, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 

επιδόσεων και την προσαρμογή των αμοιβών στον κίνδυνο και τα κριτήρια πολιτικής περί αναβολής και 

κατοχύρωσης των αμοιβών, 

γ1) Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπ όψιν μεταξύ άλλων : 

- Συμβολή στην αύξηση των εσόδων της Εταιρείας, ειδικά των εργαζομένων σε μη 

υποστηρικτικές υπηρεσίες (τμήμα χρηματιστηριακών συναλλαγών, τμήμα διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου κ.λπ.) 

- Πιστή εφαρμογή θεσμικού πλαισίου 

- Τήρηση εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας (κώδικας συμπεριφοράς προσωπικού, 

αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, κανονισμός παροχής πιστώσεων, κανονισμός 

συναλλαγών προσωπικού, κανονισμός ξεπλύματος, διαχείρισης κινδύνων, λήψης και 

εκτέλεσης εντολών κ.λπ.)  

- Ικανοποίηση πελατών (μακροχρόνια συνεργασία πελάτη με την Εταιρεία, μικρός αριθμός 

παραπόνων κ.λπ.) 

- Γενικότερη συμπεριφορά του εργαζομένου. 

 

γ2) Η πολιτική αποδοχών συνάδει και προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 

και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ μέρους της Εταιρείας.  

Η πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και 

τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και ενσωματώνει μέτρα με τα οποία αποθαρρύνεται η 

σύγκρουση συμφερόντων 

γ3) Θα αναστέλλεται (σε περίπτωση που δοθούν στο μέλλον) η καταβολή σημαντικού μέρους, και σε 

κάθε περίπτωση τουλάχιστον ποσοστό 40%, των μεταβλητών αποδοχών (εφόσον Η Εταιρεία κρίνει ότι 

αυτές έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας), για περίοδο η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από τρία και μεγαλύτερη από πέντε έτη και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση και 

τους κινδύνους της Εταιρείας καθώς και τις δραστηριότητες του μέλους του προσωπικού, το οποίο 
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αφορούν οι αποδοχές. 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 60% 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 

άρθρο 450 παρ.1δ) την αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που ορίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ,  

       Δεν υφίσταται  

 άρθρο 450 παρ.1ε) πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επίδοσης, στα οποία βασίζονται το 

 δικαίωμα απόκτησης μετοχών, τα δικαιώματα προαίρεσης ή οι μεταβλητές συνιστώσες των αποδοχών. 

 Δεν υφίσταται δικαίωμα απόκτησης μετοχών και δικαιώματα προαίρεσης 

άρθρο 450 παρ.1 στ) τις κύριες παραμέτρους και αιτιολογία για τη χρήση μεταβλητών συνιστωσών και 

κάθε άλλης μη χρηματικής παροχής, 

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

των προμηθειών ή αμοιβών που εισπράττει η Εταιρεία από υπηρεσίες που θα παρέχει σε πελάτες που 

σύστησε σε αυτήν ο εργαζόμενος. Η Εταιρεία κρίνει ότι το εν λόγω επίδομα έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο 

προφίλ κινδύνου της Εταιρείας, έχοντας λάβει υπόψη την Εγκύκλιο 48/11.5.2012 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβάνοντας αυτούς τους εργαζόμενους στο προσωπικό με ουσιώδη 

αντίκτυπο κινδύνου.    

Η Εταιρεία 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 Εταιρεία 

δύναται να παρέχει σε εργαζομένους της πρόσθετες παροχές είτε για επιβράβευση αυτών είτε για 

διευκόλυνση τους κατά την παροχή των υπηρεσιών τους προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει τη 

δυνατότητα να ανακαλέσει αυτές οποτεδήποτε και να παύσει τη χορήγησή τους.  

άρθρο 450 παρ.ζ) συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, με ανάλυση ανά 

επιχειρηματικό τομέα.  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 243.324 € 150.027 €  52.107 € 445.458 € 
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άρθρο 450 παρ.1η) συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, με ανάλυση ανά ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη και ανά μέλη του προσωπικού των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο 

προφίλ κινδύνου του ιδρύματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΟΥΣΙΩΔΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ 

ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

243.324 € 202.134 € 445.458 € 

 

ηi) τα ποσά αμοιβής για το οικονομικό έτος, με διάκριση σε σταθερή και μεταβλητή και τον αριθμό των 

δικαιούχων, 

ΑΝΩΤΕΡΑ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  

(6 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΟΥΣΙΩΔΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ 

ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

(15  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ : 100.165 € ΣΤΑΘΕΡΕΣ : 188.671 € ΣΤΑΘΕΡΕΣ : 288.836 € 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ : 143.159 € ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ : 13.463 € ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ : 156.622 € 

ΣΥΝΟΛΟ  : 243.324 € ΣΥΝΟΛΟ :  202.134 € ΣΥΝΟΛΟ  : 445.458 € 

 

 

ηii) τα ποσά και οι μορφές της μεταβλητής αμοιβής, με διάκριση σε μετρητά, μετοχές, χρηματοπιστωτικά 

μέσα συνδεδεμένα με μετοχές και άλλες κατηγορίες, 

Όλες οι μεταβλητές αμοιβές καταβλήθηκαν σε μετρητά 

 

ηiii) τα ποσά των αναβαλλόμενων αμοιβών, με διάκριση σε κατοχυρωμένες και μη κατοχυρωμένες, 

Δεν υπάρχουν αναβαλλόμενες αμοιβές 

 

ηiv) τα ποσά των αναβαλλόμενων αμοιβών τα οποία έχουν αποφασισθεί να καταβληθούν κατά το 

οικονομικό έτος, που καταβλήθηκαν και μειώθηκαν μέσω αναπροσαρμογών με βάση την επίδοση, 

Δεν υπάρχουν αναβαλλόμενες αμοιβές 
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ηv) οι νέες πληρωμές λόγω πρόσληψης και αποχώρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό 

έτος και ο αριθμός των δικαιούχων των εν λόγω πληρωμών, 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ                           

(1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ                                

(2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI) 

6.869 € 8.333 € 

 

ηvi) τα ποσά των αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης που κατεβλήθησαν κατά το οικονομικό έτος, ο 

αριθμός των δικαιούχων και το υψηλότερο ποσό που κατεβλήθη σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο, 

ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ  

(0  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 

ΛΟΓΙΣΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΑ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

0,00 € 0,00 € 

άρθρο 450 παρ.1θ) τον αριθμό των ατόμων που αμείβονται με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο EUR ανά 

οικονομικό έτος, ανά μισθολογικά κλιμάκια 500 000 EUR για τις αμοιβές από 1 έως 5 εκατομμύρια EUR και 

ανά μισθολογικά κλιμάκια 1 εκατομμυρίου EUR για τις αμοιβές 5 εκατομμυρίων EUR και άνω 

Δεν υφίστανται 

 

άρθρο 450 παρ.1ι)  κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους ή της αρμόδιας αρχής, τη συνολική αμοιβή για 

καθένα από τα μέλη του διοικητικού οργάνου ή τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. 

 

N/A 

 

 

Άρθρο 451: Μόχλευση   

Η παρούσα διάταξη του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  
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Δημοσιοποίηση στοιχείων της Εταιρείας βάσει των προβλεπομένων στα άρθρα 81 & 82 του Ν.4261/2014 

(Άρθρο 89 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) με ημερομηνία αναφοράς: 31/12/2015 

 

ΆΡΘΡΟ 81:  

α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

και διακριτικός τίτλος «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ».  

ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:  Ο σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή κύριων και  παρεπόμενων 

επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του νόμου 3606/2007 και συγκεκριμένα:  

•  η λήψη και διαβίβαση προς εκτέλεση για λογαριασμό πελατών εντολών για 

κατάρτιση συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο 

άρθρο 5 του ν. 3606/2007,   

•  η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, με την κατάρτιση αγοράς ή πώλησης 

ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,  

•  η διαπραγμάτευση και κατάρτιση συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, με κεφάλαια της 

Εταιρίας,  επί  των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του 

ν.3606/2007.  

•  η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η οποία συνίσταται στη διαχείριση κατά την διακριτική 

ευχέρεια της Εταιρίας, χαρτοφυλακίων πελατών στο πλαίσιο της εντολής τους, επί  

των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν.3606/2007,  

•  η παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτες είτε κατόπιν αιτήσεώς τους είτε με 

πρωτοβουλία της Εταιρίας σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν 

χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 ν . 3606/2007,  

•  η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με 

δέσμευση ανάληψης,  

•  η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 ν.  3606/2007 χωρίς 

δέσμευση ανάληψης,  

•  η φύλαξη και  διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 ν. 

3606/2007, για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 

θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών 

διαθεσίμων ή παρεχομένων ασφαλειών,  

•  η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών σε ένα ή 

περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 ν. 3606/2007 στην οποία 

μεσολαβεί η Εταιρία,  η οποία παρέχει  την πίστωση ή το δάνειο,  

•  η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται  με την παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών,  

•  η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες 

μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά 

μέσα,  

•  η παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή. 
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Η Εταιρία μπορεί επίσης να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές 

υπηρεσίες και,  γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει  σε 

αυτές.  

Γεωγραφική θέση: Χρήστου Λαδά 1, 10561 Αθήνα, Ελλάδα 

β)  Κύκλος Εργασιών: 1.244.351,14 € 

γ)   Αριθμός Εργαζομένων σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης: 20 

δ)   Αποτελέσματα προ φόρων: 288.893,53 € 

ε)   Φόροι επί των αποτελεσμάτων: 129.617,00 € 

στ)  Εισπραττόμενες δημόσιες επιδοτήσεις:  0,00 € 

 

ΆΡΘΡΟ 82: 

Συνολική απόδοση στοιχείων ενεργητικού (Καθαρό αποτέλεσμα / Προς Ύψος Ενεργητικού: 

159.275,83/9.003.472,32=1,77%) 
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Συμμόρφωση της Εταιρείας με τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80-87 του Ν.4261/2014 

 

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4261/2014 υποχρεούται να εξηγεί σε ειδικό χώρο στον ιστότοπό 

της πως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 80-87 του Ν.4261/2014. Η «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», εφεξής η «Εταιρεία» δημοσιοποιεί τις παρούσες πληροφορίες στον ιστότοπό 

της http://www.depolas.gr 

 

Άρθρο 80:  Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρο 88 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για την υλοποίηση των ρυθμίσεων 

διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της Εταιρείας, 

περιλαμβανομένου του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων και την πρόληψη αντικρουόμενων συμφερόντων. 

2. Στις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης εφαρμόζονται οι εξής αρχές: 

α) το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει τη γενική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, εγκρίνει και 

επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, της στρατηγικής αντιμετώπισης κινδύνου και της 

εσωτερικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, 

β) το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την αρτιότητα των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών 

εκθέσεων, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων και της συμμόρφωσης με 

το νόμο και τα συναφή πρότυπα, 

γ)  το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει τη διαδικασία των, κατά νόμον, δημοσιοποιήσεων και τις ανακοινώσεις,  

δ) το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική επίβλεψη των ανωτέρων διοικητικών 

στελεχών, κατά την έννοια της περίπτωσης 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.4261/2014, 

ε) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος 

Συμβούλου, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για την υλοποίηση των ρυθμίσεων 

 διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της Εταιρείας και προβαίνει 

 στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.  

4. Η Εταιρεία ως μη σημαντική από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους και 

 πολυπλοκότητας των δραστηριότήτων της δεν έχει συγκροτήσει επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων.  

 

Άρθρο 81:  Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (άρθρο 89 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) 

1. Η Εταιρεία δημοσιοποιεί σε ειδικό χώρο στον ιστότοπό της την 30ή Ιουνίου έκαστου ημερολογιακού 

έτους, τις ακόλουθες πληροφορίες για το οικονομικό έτος: 

α) επωνυμία, φύση δραστηριοτήτων και γεωγραφική θέση,  

β) κύκλο εργασιών, 

γ) αριθμό εργαζομένων σε ισοδύναμο καθεστώς πλήρους απασχόλησης,  

δ) αποτελέσματα προ φόρων,  

ε) φόρους επί των αποτελεσμάτων,  

στ) εισπραττόμενες δημόσιες επιδοτήσεις. 

Οι ανωτέρω πληροφορίες δημοσιεύονται και ως παράρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας. 
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Άρθρο 82: Δημοσιοποίηση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού (άρθρο 90 της Οδηγίας 

2013/36/ΕΕ) 

Η Εταιρεία δημοσιοποιεί σε ειδικό χώρο στον ιστότοπό της, τη συνολική απόδοση των στοιχείων του 

ενεργητικού της, η οποία υπολογίζεται ως το καθαρό αποτέλεσμά τους διαιρούμενο προς το ύψος του 

ενεργητικού της.  

 

Άρθρο 83: Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 91 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) 

Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρεί τις απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο παρόν 

άρθρο του Ν.4261/2014. 

  

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

2013/36/ΕΕ) 

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

της Εταιρείας, διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο 

αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο λήψεως αποφάσεων της.  

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την φύση των δραστηριοτήτων καθώς και την 

ισχύουσα οργανωτική δομή της Εταιρείας, επισημαίνεται πως δεν έχουν θεσμοθετηθεί πρόσθετες αμοιβές, 

μακροπρόθεσμες επιβραβεύσεις και προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, ως ανταμοιβή του προσωπικού της 

Εταιρείας για την επίτευξη προκαθορισμένων ποσοτικών στόχων.  

  

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

2013/36/ΕΕ)  

Η Εταιρεία δεν επωφελείται από κατ΄εξαίρεση κρατική ενίσχυση. 

 

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

Η Εταιρεία ως μη σημαντική από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους και 

πολυπλοκότητας των δραστηριότατων της δεν έχει θεσμοθετήσει Επιτροπή Αποδοχών. 

 


