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Ειςαγωγή
Θ εταιρεία ςτα πλαίςια εφαρμογισ τθσ υπϋαρικμ.9/459/27.12.2007 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ
Κεφαλαιαγοράσ, ζχει υιοκετιςει πολιτικι ςυμμόρφωςθσ με τισ υποχρεϊςεισ δθμοςιοποίθςθσ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτθν παροφςα απόφαςθ και διακζτει πολιτικζσ αξιολόγθςθσ τθσ καταλλθλότθτασ των
δθμοςιοποιιςεϊν τθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ επαλικευςθσ και τθσ ςυχνότθτασ τθσ. Οι πλθροφορίεσ και
τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ δθμοςιοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των υπϋ αρικμ. 9/459/27.12.2007
& 9/572/23.12.2010 αποφάςεων τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ςτο διαδίκτυο, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
τθσ εταιρείασ (www.depolasaxe.gr, πεδίο: Θ Εταιρία/Φερεγγυότθτα) τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ και
διακεκριμζνα από τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ.
1. τόχοι και Πολιτικζσ τησ Διαχείριςησ Κινδφνων
Οι ςτόχοι και οι πολιτικζσ διαχείριςθσ τθσ εταιρίασ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτισ κατωτζρω ενότθτεσ
1.1 ζωσ 1.6 όπου γίνεται ξεχωριςτι αναφορά ςε κάκε κατθγορία κινδφνου που αντιμετωπίηει θ εταιρία.
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρίασ ζχει τθν τελικι ευκφνθ τόςο για τθν ανάλθψθ παντόσ είδουσ
κινδφνων από τθν εταιρία όςο και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ.
Σο Σμιμα Διαχείριςθσ Κινδφνων είναι αρμόδιο για τθ κζςπιςθ και εφαρμογι πολιτικϊν, διαδικαςιϊν και
ρυκμίςεων που επιτρζπουν τον εντοπιςμό των κινδφνων, οι οποίοι ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτεσ, τισ
διαδικαςίεσ και τα ςυςτιματα λειτουργίασ τθσ Εταιρίασ. Σα επιτρεπόμενα όρια κινδφνου κακορίηονται
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν. 3606/2007 και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Βαςικι πολιτικι τθσ εταιρίασ αποτελεί θ διατιρθςθ ιςχυρισ κεφαλαιακισ βάςθσ, τόςο για τθν
διαςφάλιςθ των τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν τθσ όςο και για τθ μελλοντικι ανάπτυξι τθσ. Σο φψοσ τθσ
κεφαλαιακισ επάρκειασ υπολογίηεται ςε τριμθνιαία βάςθ και ελζγχεται από τον αρμόδιο εποπτικό
φορζα, τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ.
Ο δείκτησ κεφαλαιακήσ επάρκειασ ςυγκρίνει τα Κδια Κεφάλαια τθσ εταιρίασ με το ςτακμιςμζνο
ενεργθτικό ζναντι των κινδφνων αγοράσ, πιςτωτικοφ και λειτουργικοφ. Ο ςυντελεςτισ κεφαλαιακισ
επάρκειασ τθσ εταιρίασ κατά τθν 31/12/2010 υπολογίςτθκε ςε 128,92 % ςε ςχζςθ με το ελάχιςτο 8,00 %
που απαιτείται βάςει των ιςχυουςϊν κανονιςτικϊν διατάξεων.

ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΗ «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Τ»
ΣΗΝ 31/12/2010

Εποπτικά Κδια Κεφάλαια
φνολο τακμιςμζνου Ενεργθτικοφ
υντελεςτισ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ

4.474,38
3.470,74
128,92%

* Σα ποςά του ανωτζρω πίνακα είναι εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ ευρϊ.

Ειδικότερα, οι βαςικζσ αρχζσ διαχείριςησ κινδφνων ωσ προσ κάθε επιμζρουσ κίνδυνο, είναι οι εξήσ:
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1.1 Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ
Ωσ Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ορίηεται ο κίνδυνοσ ηθμίασ ςε περίπτωςθ που ο αντιςυμβαλλόμενοσ ςε μία
ςυναλλαγι ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του πριν από τον οριςτικό διακανονιςμό των χρθματορροϊν τθσ
ςυναλλαγισ και θ ςυναλλαγι ζχει κετικι αξία.
Θ Διοίκθςθ τθσ εταιρίασ διαχειρίηεται προςεκτικά τθν ζκκεςι τθσ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, ςτο πλαίςιο των
ςχετικϊν αποφάςεων του αρμόδιου εποπτικοφ φορζα (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ). Για τθ μείωςθ του
πιςτωτικοφ κινδφνου λαμβάνονται υπ’ όψθ θ πιςτολθπτικι ικανότθτα του αντιςυμβαλλομζνου, ο κίνδυνοσ
τθσ χϊρασ και ο τομζασ τθσ οικονομίασ ςτον οποίο δραςτθριοποιείται κακϊσ και ποιοτικά και ποςοτικά
χαρακτθριςτικά του. Προβλζψεισ απομείωςθσ αναγνωρίηονται για ηθμίεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί κατά
τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.
Θ παρακολοφκθςθ των χρθματοδοτικϊν ανοιγμάτων τθσ εταιρίασ γίνεται ςε κακθμερινι βάςθ ενϊ κάκε
άνοιγμα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικϊν ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρίασ γνωςτοποιείται άμεςα ςτθν
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ βάςει των ςχετικϊν διατάξεων τθσ υπ’ αρικμ. 7/459/27-12-2007 απόφαςθσ.
Επιπλζον, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από το Ν.2843/2000 και τισ υπ’ αρικμ.2/363/30-11-2005 και 8/370/2601-2006 αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, ο πελάτθσ ςε ςυναλλαγζσ τοισ μετρθτοίσ (cash account)
οφείλει να εξοφλιςει το τίμθμα τθσ αγοράσ μζχρι τθν τρίτθ εργάςιμθ μζρα από τθν μζρα τθσ ςυναλλαγισ
(Σ+3). ε διαφορετικι περίπτωςθ τθν τζταρτθ εργάςιμθ μζρα από τθν μζρα τθσ ςυναλλαγισ (Σ+4) το μζλοσ
του Χ.Α. προκειμζνου να ελαχιςτοποιιςει τον πιςτωτικό κίνδυνο, προβαίνει ςε αναγκαςτικι εκποίθςθ
ςτοιχείων του πελάτθ.
Σζλοσ, θ Εταιρία παρζχει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ν. 3606/2007 και 2843/2000 κακϊσ και τισ ςχετικζσ
αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, πιςτϊςεισ προσ πελάτεσ τθσ για τθν εξόφλθςθ του
χρθματιςτθριακοφ τιμιματοσ αγοράσ μετοχϊν, που πραγματοποιεί για λογαριαςμό τουσ ςτο Χρθματιςτιριο
Ακθνϊν (Χ.Α). Προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ θ εταιρία
ζχει κεςπίςει τισ κατωτζρω αςφαλιςτικζσ δικλίδεσ: α) Παρζχει πιςτϊςεισ περικωρίου μόνον ςτθν περίπτωςθ
που ζχει λάβει από τον Πελάτθ τισ απαραίτθτεσ εξαςφαλίςεισ, θ λθκτότθτα των οποίων δεν είναι ςε καμία
χρονικι ςτιγμι μικρότερθ από τθ λθκτότθτα του ανοίγματοσ ανά ςφμβαςθ δανειςμοφ περικωρίου. β) Για το
ςκοπό τθσ εξαςφάλιςθσ των απαιτιςεων τθσ από ανοίγματα ζναντι των Πελατϊν τθσ, θ Εταιρία καταρτίηει
εγγράφωσ, ζγκυρεσ, δεςμευτικζσ και εκτελεςτζσ ςυμβάςεισ δανειςμοφ περικωρίου αςφαλείασ (Margin), ςτισ
οποίεσ εφαρμοςτζο δίκαιο είναι εκείνο τθσ ζδρασ τθσ Εταιρίασ. γ) Θ Εταιρία δεν εκταμιεφει κανζνα ποςό τθσ
πίςτωςθσ, εφόςον ο πελάτθσ δεν παράςχει προσ τθν Εταιρία αςφάλεια για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν
του με όςα προβλζπει ο νόμοσ και ορίηει θ ςφμβαςθ.
1.2.Κίνδυνοσ Ρευςτότητασ
Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ αφορά τθν αδυναμία τθσ Εταιρίασ να ανταποκρικεί ςτισ τρζχουςεσ ι μελλοντικζσ
ταμειακζσ τθσ υποχρεϊςεισ. Προκειμζνου θ Εταιρία να είναι ςε κζςθ ανά πάςα ςτιγμι να ανταποκρικεί ςτισ
τρζχουςεσ ι μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ τθσ, ο Τπεφκυνοσ Σαμείου Χρθμάτων ςε θμεριςια βάςθ, ζχει τθν
επιμζλεια για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ταμειακισ ρευςτότθτασ τθσ Εταιρίασ, μζςω τθσ ςχετικισ εφαρμογισ
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λογιςμικοφ, ϊςτε να ελζγχονται μεταξφ άλλων: α) θ τιρθςθ των ςχετικϊν ορίων ρευςτότθτασ που ζχει κζςει θ
Εταιρία και θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, β) τυχόν αςυμμετρίεσ ωσ προσ τθ λθκτότθτα των απαιτιςεων και των
υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ, γ) margin calls, δ) ενδεχόμενεσ πλθρωμζσ (contingent payments).
Σα επικυμθτά επίπεδα ρευςτότθτασ των ταμειακϊν διακεςίμων τθσ Εταιρίασ υπολογίηονται ςε τακτικι βάςθ
από τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ ςε ςυνδυαςμό με το ετιςιο Business Plan, με ςτόχο ο δείκτθσ ταμειακισ
ρευςτότθτασ, που αποτελεί το επίπεδο ανοχισ κινδφνου ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ.8/572/23.12.2010
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, να ανζρχεται ςε επίπεδο άνω του 1, ποςοςτό το οποίο αποτελεί
ικανοποιθτικότατο όριο ανοχισ κινδφνου ρευςτότθτασ, βάςει τθσ πολυπλοκότθτασ, το προφίλ κινδφνου και
τον τομζα ςτον οποίο δραςτθριοποιείται θ Εταιρία. Ο ανωτζρω αναφερόμενοσ δείκτθσ Σαμειακισ
Ρευςτότθτασ που προςδιορίηει τθν Κακαρι Χρθματοδοτικι Θζςθ τθσ Εταιρίασ και το όριο ανοχισ κινδφνου
υπολογίηεται βάςει τoυ τφπου: :
κυκλοφοροφν ενεργθτικό
ςφνολο βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων
ο οποίοσ ανζρχεται για το 2010 ςε 3,979 ζναντι 2,855 για το 2009.
ε κάκε περίπτωςθ θ Διοίκθςθ μεριμνά, ϊςτε πλζον των κετικϊν ταμειακϊν ροϊν, να υπάρχουν διακζςιμεσ
πιςτωτικζσ γραμμζσ από τα ςυνεργαηόμενα με τθν Εταιρία Πιςτωτικά ιδρφματα, βάςει εναλλακτικϊν
ςεναρίων, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν επαρκϊσ τυχόν ζκτακτεσ κρίςεισ ρευςτότθτασ. Προσ το ςκοπό τθσ
διευκόλυνςθσ τθσ παροχισ πιςτϊςεων προσ τθν Εταιρία, θ τελευταία εξαςφαλίηει ότι τα περιουςιακά
ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ παρουςιάηουν υψθλι πιςτωτικι ποιότθτα και είναι ευκόλωσ ρευςτοποιοφμενα.
φμφωνα με τθν πρόςφατθ ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ των χρθματοδοτικϊν κζςεων τθσ Εταιρίασ δεν
υφίςτανται ςθμαντικζσ τρζχουςεσ ι προβλεπόμενεσ χρθματορροζσ που περιλαμβάνονται ςε ι προκφπτουν
από ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ, Πακθτικοφ, και τα εκτόσ Ιςολογιςμοφ ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνων
ενδεχόμενων υποχρεϊςεων και πικανϊν επιπτϊςεων του κινδφνου φιμθσ.
Θ Εταιρία λαμβάνει υπόψθ και παρακολουκεί ςε τακτικι βάςθ τθ νομικι οντότθτα ςτθν οποία βρίςκονται τα
ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ, τθ χϊρα που είναι νομίμωσ καταχωρθμζνα, είτε ςε μθτρϊο είτε ςε λογαριαςμό, τθν
επιλεξιμότθτά τουσ, κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ μποροφν να
ρευςτοποιθκοφν εγκαίρωσ. Επίςθσ θ Εταιρία λαμβάνει υπόψθ τουσ υφιςτάμενουσ νομικοφσ, ρυκμιςτικοφσ και
λειτουργικοφσ περιοριςμοφσ ςε τυχόν ενδεχόμενεσ μεταφορζσ ρευςτότθτασ και μθ βεβαρθμζνων ςτοιχείων
του Ενεργθτικοφ μεταξφ οντοτιτων, εντόσ και εκτόσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου.Επί του παρόντοσ
δεν υφίςτανται ςτοιχεία εκτόσ Ιςολογιςμοφ, ι άλλεσ υποχρεϊςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων των SSPE ι
άλλων οντοτιτων ειδικοφ ςκοποφ, ςε ςχζςθ με τισ οποίεσ θ Εταιρία ενεργεί ωσ ανάδοχοσ ι παρζχει ςθμαντικι
υποςτιριξθ ρευςτότθτασ.
Σζλοσ θ Εταιρία λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα, το προφίλ κινδφνου και τον τομζα ςτον οποίο
δραςτθριοποιείται προςαρμόηει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, τισ ςτρατθγικζσ τθσ, τισ εςωτερικζσ πολιτικζσ
και διαδικαςίεσ, κακϊσ και το επίπεδο ανοχισ κινδφνου ρευςτότθτασ, προκειμζνου να αντιμετωπίςει
επαρκϊσ τυχόν περιπτϊςεισ ζκτακτθσ κρίςθσ ρευςτότθτασ.
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1.3.Κίνδυνοσ Αγοράσ
Θ εταιρία δεν διακζτει άδεια διαπραγμάτευςθσ για ίδιο λογαριαςμό (market making), ωςτόςο εκτίκεται ςε
κίνδυνο αγοράσ ο οποίοσ προκφπτει από τισ ανοιχτζσ κζςεισ του ιδίου χαρτοφυλακίου τθσ εταιρίασ ςε
μετοχικά προϊόντα που διαπραγματεφονται ςτθν ελλθνικι αγορά και τα οποία εκτίκενται ςε γενικζσ και
ςυγκεκριμζνεσ διακυμάνςεισ. Θ εταιρία υπολογίηει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο τθσ κζςθσ του ιδίου
χαρτοφυλακίου για τθν υποβολι ςτοιχείων με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. 4/459/27-12-2007 απόφαςθ τθσ
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.
1.4.υναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ
Θ εταιρεία δεν αναλαμβάνει επί του παρόντοσ τον κίνδυνο αυτό διότι αφενόσ το νόμιςμα αναφοράσ των
παρεχόμενων επενδυτικϊν υπθρεςιϊν είναι το Ευρϊ και αφετζρου δεν προβαίνει ςε ςυναλλαγζσ με
νομίςματα πλθν του Ευρϊ. Επιπλζον, θ εταιρία κατά τθν 31/12/2010 δεν είχε κανζνα ςτοιχείο του
ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ τθσ, εκφραςμζνο ςε άλλο νόμιςμα πλθν του Ευρϊ.
1.5. Κίνδυνοσ Φήμησ
Θ εταιρεία μζχρι και ςιμερα δεν ζχει εκτεκεί ςτο ςυγκεκριμζνο κίνδυνο δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν
αρνθτικά δθμοςιεφματα ςτον τφπο ι ςτο διαδίκτυο και καταγγελίεσ/παράπονα από πελάτεσ τθσ ι και από τθν
εποπτικι αρχι που να προκάλεςαν μείωςθ του αρικμοφ των πελατϊν ι / και του κφκλου εργαςιϊν τθσ. Ο
υψθλόσ βακμόσ επάρκειασ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ τθσ εταιρείασ ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνεχι
επιμόρφωςθ του ζμπειρου ςτελεχιακοφ δυναμικοφ τθσ εταιρείασ εξαςφαλίηουν τθν άρτια εξυπθρζτθςθ του
πελάτθ και τθν αποφυγι αρνθτικισ δθμοςιότθτασ.
1.5 Κίνδυνοσ υγκζντρωςησ
Ωσ κίνδυνοσ ςυγκζντρωςθσ ορίηεται ο κίνδυνοσ που προκφπτει από ανοίγματα ζναντι μεμονωμζνων
αντιςυμβαλλομζνων, ομάδων ςυνδεδεμζνων αντιςυμβαλλομζνων και αντιςυμβαλλομζνων ςτον ίδιο
οικονομικό τομζα ι γεωγραφικι περιοχι ι από τθν ίδια δραςτθριότθτα ι βαςικό εμπόρευμα ι από τθν
εφαρμογι τεχνικϊν μείωςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου και ιδίωσ ο κίνδυνοσ που ςυνδζεται με μεγάλα ζμμεςα
πιςτωτικά ανοίγματα (π.χ. ζναντι ενόσ μόνο εκδότθ εξαςφαλίςεων). Θ εταιρεία χρθςιμοποιεί λογιςμικό
πρόγραμμα βάςει του οποίου ελζγχει ενδεχόμενεσ ωσ άνω περιπτϊςεισ. Επιπλζον ελζγχεται διεξοδικά το
πελατολόγιο για περιπτϊςεισ ςυνδεδεμζνων πελατϊν οι οποίεσ καταχωροφνται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
προκειμζνου να είναι δυνατόσ ο υπολογιςμόσ του κινδφνου ςυγκζντρωςθσ.
1.6 Κίνδυνοσ Κερδοφορίασ
Σα λειτουργικά ζςοδα και τα κζρδθ τθσ εταιρείασ αξιολογοφνται κυρίωσ βάςει των ταμειακϊν ροϊν οι οποίεσ
πρζπει να είναι κετικζσ. Επιπλζον υπάρχει ςυνεχισ παρακολοφκθςθ του φψουσ των λειτουργικϊν εξόδων για
τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν ζκτακτων περιπτϊςεων αφξθςισ τουσ, πζραν των προβλεπομζνων ορίων. Σζλοσ
καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια τθσ ορκότερθσ δυνατισ υλοποίθςθσ του business plan τθσ εταιρείασ,
κάτω από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ.
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2. Πεδίο Εφαρμογήσ
Οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ δθμοςιοποιοφνται βάςει τθσ υπ’ αρικμ.9/459/27-12-2007 απόφαςθσ τθσ
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και αφοροφν τθν ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑ
ΧΡΘΜΑΣΙΣΘΡΙΑΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ». Θ εταιρία δεν ζχει κυγατρικζσ
εταιρίεσ και δεν ςυντάςςει ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
3. Κδια Κεφάλαια
Με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. 2/459/27-12-2007 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, τα ίδια κεφάλαια τθσ
εταιρίασ αναλφονται: α) ςτα Βαςικά Κδια Κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα
αποκεματικά και τισ διαφορζσ αναπροςαρμογισ, και τα αποτελζςματα εισ νζον και β) ςτα υμπλθρωματικά
Κδια κεφάλαια. Σα Κδια κεφάλαια τθσ εταιρίασ υπόκεινται ςε εποπτικζσ προςαρμογζσ, όπωσ αφαίρεςθ άυλων
πάγιων ςτοιχείων και υπεραξίασ, αφαίρεςθ κερδϊν από αναπροςαρμογι ςτθν εφλογθ αξία επενδφςεων ςε
ακίνθτα, αφαίρεςθ ςυμμετοχισ ςτο υνεγγυθτικό Κεφάλαιο, και αφαίρεςθ των χρεωςτικϊν υπολοίπων
πελατϊν που προζκυψαν από ςυναλλαγζσ τουσ μετά τθν παρζλευςθ 1 ζτουσ από τθν εκτζλεςι τουσ τα οποία
δεν καλφπτονται από τθν αποτίμθςθ των χαρτοφυλακίων τουσ. τον κάτωκι πίνακα παρουςιάηεται θ
κατάςταςθ των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρίασ ςτισ 31/12/2010.
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΗ 31/12/2010
βάςει τησ απόφ. Δ.. Σησ Ε.Κ. 2/459/27.12.2007
Α.

Βαςικά Κδια Κεφάλαια

Α.1

Κφρια ςτοιχεία των βαςικϊν Ιδίων κεφαλαίων

Α.1.α

-Καταβεβλθμζνο Μετοχικό Κεφάλαιο
-Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο:

3.060.000,0
0,0

Α.1.β

-Αποκεματικά και Διαφορζσ αναπροςαρμογισ

919.273,96

Α.1.γ

-Αποτελζςματα (Κζρδθ/Ηθμίεσ)εισ νζον

847.416,85

-Σο τυχόν ςχθματιςμζνο, πριν τθν εφαρμογι των ΔΛΠ κεφάλαιο για Γενικοφσ Κινδφνουσ που
μεταφζρεται ςτθ λογιςτικι κακαρι κζςθ κατά τθν αϋεφαρμογι των ΔΛΠ

0,00

-χετικζσ παρατθριςεισ -θμ. Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι

0,00

Α.1.δ

-Ενδιάμεςα αποτελζςματα περιόδου(κζρδθ υπό όρουσ/ηθμίεσ)

0,00

Α.1.ε

-Δικαιϊματα μειοψθφίασ (ςτθν περίπτωςθ των ενοποιθμζνων ιδίων κεφαλαίων)

0,00

Σφνολο Α1
Α.2

4.826.690,81

Πρόςθετα ςτοιχεία των βαςικϊν Ιδίων κεφαλαίων
-Τβριδικοί τίτλοι εκδόςεωσ κυγατρικϊν εταιριϊν τθσ ΕΠΕΤ που κατόπιν ειδικισ ζγκριςθσ τθσ
Επιροπισ Κεφαλαιαγοράσ περιλαμβάνονται ςτα βαςικά ίδια κεφάλαια ςε ενοποιθμζνθ ι/και
ατομικι βάςθ

Α.3.α

Σφνολο Α2
-Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία

Α.3.β

-Θ κετικι διαφορά αποτίμθςθσ ςτθν εφλογθ αξία(ςε διαρκι βάςθ) των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων

Α.3.γ

-υμμετοχι ςε υνεγγυθτικό Κεφάλαιο Εξαςφάλιςθσ Επενδυτικϊν Τπθρεςιϊν
Σφνολο Α3
φνολο Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων (Α1+Α2-Α3)

0,00
0,00
34.871,55
0,00
316.704,00
351.575,55
4.475.115,26
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Β.
Β.1

υμπληρωματικά Κδια Κεφάλαια
Κφρια ςτοιχεία Συμπληρωματικϊν Ιδίων Κεφαλαίων

Β.1.α.

-Αποκεματικά αναπροςαρμογισ κατά τθν αϋεφαρμογι των ΔΛΠ ςτθν εφλογθ αξία ενςϊματων παγίων
περιουςιακϊν ςτοιχείων

Β.1.β.

-45% κακαρϊν κερδϊν από αναπροςαρμογι ιδιοχρθςιμοποιοφμενων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων

0,00

ςε μόνιμθ βάςθ, ςτθν εφλογθ αξία

0,00

Β.1.γ.

-45% κακαρϊν κερδϊν από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία διακεςίμων προσ πϊλθςθ μετοχικϊν τίτλων

0,00

Β.1.δ

-Δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ με δικαίωμα ςωρευτικοφ μερίςματοσ,
αόριςτθσ διάρκειασ

Β.1.ε.

0,00

-Θ κετικι διαφορά μεταξφ λογιςτικϊν προβλζψεων επιςφαλϊν απαιτιςεων και αντίςτοιχθσ
αναμενόμενθσ ηθμίασ για ΕΠΕΤ που εφαρμόηουν τθν ΠΕΔ

0,00

Σφνολο Β1
Β.2

0,00

Πρόςθετα ςτοιχεία Συμπληρωματικϊν Ιδίων Κεφαλαίων
Δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ με
δικαίωμα ςωρευτικοφ μερίςματοσ, οριςμζνθσ διάρκειασ
Σφνολο Β2
Σφνολο Συμπληρωματικϊν Ι.Κ.(Β1+Β2)

Γ.

0,00
0,00
0,00

τοιχεία που αφαιροφνται κατά 50% από τα βαςικά Κδια
Κεφάλαια και κατά 50% από τα ςυμπληρωματικά Κδια Κεφάλαια

Γ.1

-Σοποκετιςεισ ςε ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυμάτων καιχρθματοδοτικϊν ιδρυμάτων
ςτα οποία θ ΕΠΕΤ ςυμμετζχει με ποςοςτό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτϊν

Γ.2

0,00

-Σοποκετιςεισ ςε ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυμάτων ι χρθματοδοτικϊν ιδρυμάτων,
ποςοςτοφ κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτϊν, που υπερβαίνουν ςυνολικά το
10% των ιδίων κεφαλαίων τθσ ΕΠΕΤ.

Γ.3

0,00

-Σοποκετιςεισ ςε ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων και αςφαλιςτικϊν
εταιριϊν χαρτοφυλακίου, με ποςοςτό άνω του 20% του κεφαλαίου τουσ

Γ.4

0,00

-Αρνθτικι διαφορά μεταξφ λογιςτικϊν προβλζψεων (αφορά τισ ΕΠΕΤ που εφαρμόηουν τθν ΠΕΔ),
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΠΔ/ΣΕ 2589/20.8.2007 "Τπολογιςμόσ Κεφαλαιακϊν απαιτιςεων
ζναντι του Πιςτωτικοφ Κινδφνου ςφμφωνα με τθν "Προςζγγιςθ Εςωτερικϊν Διαβακμίςεων"

Γ.5

0,00

-Χρεωςτικά υπόλοιπα πελατϊν, που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ για τισ οποίεσ ζχει παρζλκει
διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν εκκακάριςι τουσ, κατά το μζροσ που δεν καλφπτεται από τθν
τρζχουςα αξία τίτλων τουσ.

733,85

Σφνολο αφαιρετικϊν ςτοιχείων
Δ

733,85

υμπληρωματικά Ιδια Κεφάλαια για κάλυψη κινδφνου αγοράσ
-Δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ βραχυπρόκεςμθσ διάρκειασ
Σφνολο Συμπληρωματικϊν Ι.Κ για κάλυψη κινδφνου αγοράσ

Ε

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ *Α1+Α2-Α3-(50%*Γ)++ *Β1+Β2-(50%*Γ)+ +Δ

0,00
4.474.381,41

Περιοριςμοί άρθρου 7
α) Άρκρο 7 παρ. 1 πεδ.α

A2<25%(A1+A2-A3)

β) Άρκρο 7 παρ. 1 πεδ. Β

αφορά ενοποιθμζνα ςτοιχεία

γ)Άρκρο 7 παρ. 2

Β1+Β2 < 100% (Α1+Α2-Α3)

δ)Άρκρο 7 παρ. 3

Β2 < 50% (Α1+Α2-Α3)
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ε) Άρκρο 7 4α

Μείωςθ τόςο των βαςικϊν όςο και των ςυμπλθρωματικϊν ιδίων κεφαλαίων με το 50% του Γ.

ε) Άρκρο 7 4β

αφορά ςυμμετοχζσ και λοιπά ςτοιχεία ΙΚ αςφαλιςτικϊν κλπ εταιρειϊν

ςτ) Άρκρο 7 παρ. 5

Δ<150%(Α1+Α2-Α3)

4. Κεφαλαιακζσ Απαιτήςεισ
4.1 Θ μζκοδοσ που ζχει επιλζξει θ Εταιρία για τον υπολογιςμό τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ και θ οποία
ανταποκρίνεται ςτα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ, είναι εκείνθ τθσ άκροιςθσ των επί μζρουσ πρόςκετων
κεφαλαιακϊν απαιτιςεων για κάκε ζναν από τουσ παραπάνω διακριτοφσ κινδφνουσ.
O υπολογιςμόσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ εταιρίασ πραγματοποιείται με τθ μζκοδο τθσ προςαφξθςθσ
του ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ που απαρτίηεται από ςτοιχεία ενεργθτικοφ και εκτόσ ιςολογιςμοφ, τα οποία
δεν περιλαμβάνονται ςε χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγϊν, κατά το ονομαςτικό/πλαςματικό ιςοδφναμο
ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ από το ςφνολο των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων ζναντι των επιμζρουσ κινδφνων
που αναγράφονται ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άςκηςη δραςτηριοτήτων από τα
πιςτωτικά ιδρφματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και των επιχειρήςεων παροχήσ
επενδυτικϊν υπηρεςιϊν και λοιπζσ διατάξεισ» και ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ Εταιρία με βάςθ το είδοσ των
εργαςιϊν και ςυγκεκριμζνα ζναντι του λειτουργικοφ κινδφνου και του πιςτωτικοφ κινδφνου
αντιςυμβαλλομζνου. Ο Δείκτθσ τθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ προκφπτει από τθ διαίρεςθ του ςυνόλου του
ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ με τα εποπτικά ίδια κεφάλαια τθσ Εταιρίασ.
Θ Εταιρία πραγματοποιεί τον υπολογιςμό των κεφαλαιακϊν τθσ απαιτιςεων με βάςθ μζκοδο που βαςίηεται
ςε προκακοριςμζνουσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ του ενεργθτικοφ ανά κατθγορία κινδφνου, ςφμφωνα με τισ
αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.
4.2 Σο 8,00 % του ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ για κάκε μία από τισ κατθγορίεσ ανοιγμάτων, που
προβλζπονται ςτο άρκρο 3 τθσ υπ’ αρικμ. 3/459/27-12-2007 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ,
ανζρχεται ςυνολικά τθν 31/12/2010 ςτο ποςό των 199,65 χιλιάδεσ ευρϊ. Ω
4.3 Οι ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ ζναντι του κινδφνου αγοράσ υπολογίηονται ςφμφωνα με τθν υπ’
αρικμ. 4/459/27-12-2007 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και τθν 31/12/2010 ανζρχονται ςε 78,01
χιλιάδεσ ευρϊ. Σο αντίςτοιχο πλαςματικό ιςοδφναμο του ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ από το ςφνολο των
κεφαλαιακϊν απαιτιςεων ζναντι του κινδφνου αγοράσ, ανζρχεται ςε 975,13 χιλιάδεσ ευρϊ και είναι το
γινόμενο των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων επί 12,5.
4.4 Οι ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ ζναντι του πιςτωτικοφ κινδφνου αντιςυμβαλλομζνου, ςφμφωνα
με τθν υπ’ αρικμ. 5/459/27-12-2007 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, ανζρχονται τθν 31/12/2010 ςε
0,00 χιλιάδεσ ευρϊ.
4.5 Θ εταιρεία, βάςει του άρκρου 4 τθσ 1/459/27-12-2007 Απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ
«Πλαίςιο Τπολογιςμοφ Κεφαλαιακϊν Απαιτιςεων των Α.Ε.Π.Ε.Τ.», δεν υποχρεοφται να υπολογίηει
κεφαλαιακι απαίτθςθ ζναντι του λειτουργικοφ κινδφνου.
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5. Διαχείριςη Πιςτωτικοφ Κινδφνου
5.1 Γενικζσ Πληροφορίεσ για τον Πιςτωτικό Κίνδυνο
5.1.1. Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία θ οποία ςυμπίπτει με τθν
ονομαςτικι . Ηθμιζσ απομείωςθσ (απϊλειεσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ) καταχωροφνται όταν υπάρχει
αντικειμενικι απόδειξθ ότι θ εταιρία δεν είναι ςε κζςθ να ειςπράξει εξ ολοκλιρου τα οφειλόμενα ποςά με
βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Σο ποςό των ηθμιϊν απομείωςθσ είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ
των απαιτιςεων και των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμιακϊν ροϊν. Σο ποςό των ηθμιϊν απομείωςθσ
καταχωρείται ςτα αποτελζςματα.
5.1.2 Σα χρεωςτικά υπόλοιπα πελατϊν εξετάηονται διαρκϊσ προκειμζνου θ εταιρία να αξιολογιςει εάν ζχουν
υποςτεί απομείωςθ. Προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ ανάγκθ καταχϊρθςθσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων
ςχετικισ ηθμίασ, θ εταιρία εξετάηει κατά πόςο υπάρχουν ςυναφείσ ενδείξεισ προςδιορίςιμθσ μείωςθσ ςτισ
αναμενόμενεσ ταμιακζσ ροζσ από χαρτοφυλάκια πελατϊν και, εφόςον διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ εν λόγω
μείωςθ ςυςχετίηεται με ςυγκεκριμζνα υπόλοιπα πελατϊν. χετικζσ ενδείξεισ μπορεί να αποτελοφν θ
διαπιςτωμζνθ αρνθτικι διαφοροποίθςθ ςτθ δυνατότθτα αποπλθρωμισ οφειλϊν από υφιςτάμενθ ομάδα
πελατϊν, δυςμενείσ εκνικζσ ι τοπικζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ κ.α. Οι εκτιμιςεισ τθσ εταιρίασ βαςίηονται ςε
προγενζςτερθ εμπειρία ηθμιϊν που προκλικθκαν από περιουςιακά ςτοιχεία με παρόμοια χαρακτθριςτικά
πιςτωτικοφ κινδφνου. Σζλοσ, θ μεκοδολογία και οι υποκζςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό
τθσ αξίασ των ανοιγμάτων και των προβλζψεων, επανεξετάηονται περιοδικά ϊςτε να μειϊνονται τυχόν
διαφορζσ μεταξφ των εκτιμιςεων για ηθμιζσ και των πραγματικϊν ηθμιϊν που ενδεχομζνωσ επιλκαν ςτθν
εταιρία.
5.1.3 υνολικό Ποςό ανοιγμάτων, μετά από τουσ λογιςτικοφσ ςυμψθφιςμοφσ (μθ λαμβανομζνων υπόψθ
τεχνικϊν μείωςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου) και μζςο ποςό κάκε κατθγορίασ ανοίγματοσ τθν 31/12/2010
Καηηγορία Ανοίγμαηος

σνηελεζηής
ηάθμιζης

Άνοιγμα ζε
τιλ. €

ηαθμιζμένο
Άνοιγμα

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ ή θεληξηθώλ
ηξαπεδώλ

0,00 %

57.251,50

0,00

50,00 %

173.986,79

86.993,40

100,00 %

400.000,00

400.000,00

20,00 %

392.841,78

78.568,36

50,00 %

1.923.572,40

961.786,20

75,00 %

978.195,76

733.646,82

Απαηηήζεηο
ή
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο
θαηά
ηδξπκάηωλ

Αλνίγκαηα κε πξαγκαηηθή
ιεθηόηεηα άλω ηωλ ηξηώλ
κελώλ

Αλνίγκαηα κε πξαγκαηηθή
ιεθηόηεηα κηθξόηεξε ή ίζε
ηωλ ηξηώλ κελώλ

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά
πειαηώλ ιηαληθήο
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Βξαρππξόζεζκεο Απαηηήζεηο θαηά
ηδξπκάηωλ θαη επηρεηξήζεωλ
Ελζώκαηα Πάγηα
Σηνηρεία
Μεηξεηά ζηελ
Λνηπά Αλνίγκαηα
δηαδηθαζία είζπξαμεο
Μεηξεηά ζην ηακείν
θαη ζηα εμνκνηνύκελα
κε απηό ζηνηρεία

20,00 %

134.748,82

26.949,76

100,00 %

190.185,33

190.185,33

20 %

87.749,09

17.549,82

0,00 %

6.170,54

ύνολο:

0,00
2.495.679,69

5.1.4 Γεωγραφικι κατανομι των ςθμαντικότερων κατθγοριϊν ανοιγμάτων τθν 31/12/2010. Οι παρακάτω
κλάδοι ζχουν κακοριςκεί κατά τθν κρίςθ τθσ εταιρίασ, λαμβανομζνου υπόψθ ότι δεν προβλζπονται
ςυγκεκριμζνα κριτιρια ςτισ ςχετικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.

Καηηγορία Ανοίγμαηος

σνηελεζηής
ηάθμιζης

σνολικό
Ποζό € ζε
τιλ.

Ελλάδα

Εσρώπη

Εκηός
Εσρώπης

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά θεληξηθώλ
θπβεξλήζεωλ ή θεληξηθώλ
ηξαπεδώλ

0,00 %

57.251,50

57.251,50

-

-

50,00 %

173.986,79

173.986,79

-

-

100,00 %

400.000,00

400.000,00

-

-

20,00 %

392.841,78

84.309,03

308.532,75-

-

50,00 %

1.923.572,40

1.923.572,40

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο
απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ
ιηαληθήο

75,00 %

978.195,76

978.195,76

-

-

Βξαρππξόζεζκεο Απαηηήζεηο
θαηά ηδξπκάηωλ θαη
επηρεηξήζεωλ

20,00 %

134.748,82

134.748,82

-

-

Ελζώκαηα Πάγηα
Σηνηρεία

100,00 %

190.185,33

190.185,33

-

-

Μεηξεηά ζηελ
δηαδηθαζία
είζπξαμεο

20,00 %

87.749,09

87.749,09

-

-

Απαηηήζεηο
ή
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο
θαηά
ηδξπκάηωλ

Λνηπά
Αλνίγκαηα

Αλνίγκαηα κε
πξαγκαηηθή
ιεθηόηεηα άλω
ηωλ ηξηώλ κελώλ
Αλνίγκαηα κε
πξαγκαηηθή
ιεθηόηεηα
κηθξόηεξε ή ίζε
ηωλ ηξηώλ κελώλ
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Μεηξεηά ζην
ηακείν θαη ζηα
εμνκνηνύκελα κε
απηό ζηνηρεία

0,00 %

6.170,54

6.170,54

-

-

5.1.5 Ανάλυςθ των διαφόρων κατθγοριϊν ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ ι είδοσ
αντιςυμβαλλόμενου τθν 31/12/2010.
Οι παρακάτω κλάδοι ζχουν κακοριςκεί κατά τθν κρίςθ τθσ εταιρίασ, λαμβανομζνου υπόψθ ότι δεν
προβλζπονται ςυγκεκριμζνα κριτιρια ςτισ ςχετικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.

Καηηγορία Ανοίγμαηος

υντελεςτήσ
τάθμιςησ

υνολικό
Ποςό € ςε
χιλ.

Ιδρφματα και
χρημ/κεσ
υπηρεςίεσ

Ιδιϊτεσ

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο
θαηά θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ ή
θεληξηθώλ ηξαπεδώλ

0,00 %

57.251,50

57.251,50

-

50,00 %

173.986.79

173.986,79

-

100,00 %

400.000,00

400.000,00

-

20,00 %

392.841,78

392.841,78

-

50.00 %

1.923.572,40

1.923.572,40

-

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο
θαηά πειαηώλ ιηαληθήο

75,00 %

978.195,76

-

978.195,76

Βξαρππξόζεζκεο Απαηηήζεηο θαηά
ηδξπκάηωλ θαη επηρεηξήζεωλ

20,00 %

134.748,82

134.748,82

-

Ελζώκαηα Πάγηα
Σηνηρεία

100,00 %

190.185,33

190,185,33

-

Μεηξεηά ζηελ
δηαδηθαζία είζπξαμεο

20,00 %

87.749,09

87.749,09

-

Μεηξεηά ζην ηακείν θαη
ζηα εμνκνηνύκελα κε
απηό ζηνηρεία

0,00 %

6.170,54

6.170,54

-

Απαηηήζεηο ή
ελδερόκελεο
απαηηήζεηο
θαηά
πηζηωηηθώλ
ηδξπκάηωλ

Λνηπά
Αλνίγκαηα

Αλνίγκαηα κε
πξαγκαηηθή ιεθηόηεηα
άλω ηωλ ηξηώλ κελώλ
Αλνίγκαηα κε
πξαγκαηηθή ιεθηόηεηα
κηθξόηεξε ή ίζε ηωλ
ηξηώλ κελώλ
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5.1.6 Ανάλυςθ των διαφόρων κατθγοριϊν ανοιγμάτων κατά τθν 31/12/2010, με βάςθ τθν εναπομζνουςα
λθκτότθτά τουσ.
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

Έως 1 μήνα

Μη κσκλοθορούνηα
περιοσζιακά ζηοιτεία
Ελζώκαηα πάγηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Αλαβαιιόκελεο
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Με θπθινθνξνύληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο
απαηηήζεηο

1-3
μήνες

3-12
μήνες

1-5 έηη

Πάνω
από 5
έηη

ύνολο

190.185,33

190.185,33

34.871.55

34.871,55

11.763,66

11.763,66

11.700,00

11.700,00

890.690,79

890.690,79

1.139.211,33

1.139.211,33

Κσκλοθορούνηα
περιοσζιακά ζηοιτεία
Πειάηεο θαη
Χξεκαηηζηήξην
Απαηηήζεηο γηα
ινγαξηαζκό πειαηώλ από
πξάμεηο Repos
Λνηπέο απαηηήζεηο
Χξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκώκελα ζηελ
εύινγε αμία κέζω
απνηειεζκάηωλ
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα
ΤΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

1.105.358,21

1.105.358,21

870.792,54

870.792,54

140.823,30

140.823,30

650.062,70

650.062,70

2.322.584,72

2.322.584,72

5.089.621,47
5.089.621,47

5.089621,47
6.228.832,80

1.139.211,33

5.1.7 Δεν υφίςτανται ποςά επιςφαλϊν ανοιγμάτων και ανοιγμάτων ςε κακυςτζρθςθ κατά τθν
31/12/2010.
5.1.8 Δεν ζχουν γίνει προςαρμογζσ αξίασ και ζςοδα από ανακτιςεισ απαιτιςεων, που είχαν διαγραφεί
και καταχωρικθκαν απευκείασ ςτα αποτελζςματα.
5.2 Συποποιημζνη Μζθοδοσ
Θ εταιρία, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 3/459/27-12-2008 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ,
υπολογίηει τα ςτακμιςμζνα ποςά με χριςθ τθσ τυποποιθμζνθσ μεκόδου. τθν ανωτζρω μζκοδο για τον
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υπολογιςμό του ελάχιςτου κεφαλαίου ζναντι του πιςτωτικοφ κινδφνου απαιτείται κατάταξθ των
ανοιγμάτων ςε κλάςεισ ανοιγμάτων με τθ χριςθ προτεινόμενων ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ. Οι ςυντελεςτζσ
αυτοί διαφοροποιοφνται αναλόγωσ με τθν κλάςθ ςτθν οποία ανικουν τα ανοίγματα κακϊσ επίςθσ και
τθν πιςτολθπτικι τουσ διαβάκμιςθ.
5.2.1 Οι εξωτερικοί οργανιςμοί πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ (Ε.Ο.Π.Α) και οι οργανιςμοί εξαγωγικϊν
πιςτϊςεων (Ο.Ε.Π.) που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςτάκμιςθ των ανοιγμάτων βάςει τθσ ανωτζρω μεκόδου
είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor’s Ratings κακϊσ και Moody’s Investor Service.
5.2.2. Οι κατθγορίεσ ανοιγμάτων για τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται οι ανωτζρω αξιολογιςεισ των Ε.Ο.Π.Α
και Ο.Ε.Π, είναι τα ανοίγματα ζναντι ιδρυμάτων ι επιχειριςεων.
5.2.3 Θ εταιρία δεν κατζχει ςτοιχεία που δεν περιλαμβάνονται ςτο χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγϊν, κατ’
επζκταςθ δεν εφαρμόηεται ειδικι διαδικαςία για τθ μεταφορά αξιολογιςεων των εκδοτϊν τίτλων και
των πιςτολθπτικϊν αξιολογιςεων ςε ςχετικά ανοίγματα.
5.2.4 Δεν χρθςιμοποιικθκαν τεχνικζσ μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου για τον υπολογιςμό τθσ ςτάκμιςθσ
ανοιγμάτων που αντιςτοιχοφν ςτισ βακμίδεσ πιςτωτικισ ποιότθτασ τθσ υπ’ αρικμ. 3/459/27-12-2007
απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.
6. Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ Αντιςυμβαλλομζνου
Θ εταιρία κατά τθν 31/12/2010 δεν είχε ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο αντιςυμβαλλομζνου βάςει των
ςχετικϊν διατάξεων τθσ υπ’ αρικμ. 5/459/27-12-2007 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.
7. Κίνδυνοσ Αγοράσ
Θ εταιρία υπολογίηει τον κίνδυνο αγοράσ βάςει των διατάξεων τθσ υπ’ αρικμ. 4/459/27-12-2007
απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. Οι κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ αναφζρονται χωριςτά για κάκε
κίνδυνο, όπωσ προκφπτει ςτον κατωτζρω πίνακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ
1 Ζναντι Κινδφνου Θζςθσ
2. Ζναντι Κινδφνου από Μεταβολζσ υν/κϊν
Ιςοτιμιϊν
3. Ζναντι Κινδφνου Αντιςυμβαλλόμενου
4. Ζναντι Κινδφνου Μ.Χ.Α.
ΤΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ

78,01
0,00
0,00
0,00
78,01
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8. Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ
Θ εταιρεία, βάςει του άρκρου 4 τθσ 1/459/27-12-2007 Απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ «Πλαίςιο
Τπολογιςμοφ Κεφαλαιακϊν Απαιτιςεων των Α.Ε.Π.Ε.Τ.», δεν υποχρεοφται να υπολογίηει κεφαλαιακι
απαίτθςθ ζναντι του λειτουργικοφ κινδφνου.

9. Κίνδυνοσ Σιτλοποίηςησ
Θ εταιρία δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο αυτό διότι δεν είναι επενδυτισ, ανάδοχοσ ι μεταβιβάηουςα
εταιρία ανακυκλοφμενων ςυναλλαγϊν τιτλοποίθςθσ.
10. Ανοίγματα υπό τη μορφή μετοχϊν που δεν περιλαμβάνονται ςτο χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγϊν.
Θ εταιρία κατά τθν 31/12/2010 δεν εμφάνιςε αντίςτοιχα ανοίγματα.
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