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1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
  
1.1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την 
Εταιρία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική 
βάση.  Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της 
κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας.  

  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία είναι 
επιφορτισµένη µε :  
α) τη διαµόρφωση της πολιτικής της Εταιρίας όσον αφορά τα όρια και τους όρους 

ανάληψης κινδύνων της εταιρίας,  
β) τη µέριµνα ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να 

ανταποκρίνονται στους αναλαµβανόµενους κινδύνους και  
γ) την επιβεβαίωση της επάρκειας των εκάστοτε αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου 
και των ορίων διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων ή λήψης άλλων διορθωτικών  
µέτρων.  
  
O Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας, όπως 
ορίζονται από την Απ. 2/459/27.12.2007 µε το σταθµισµένο Ενεργητικό έναντι των 
κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού. Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας 
της εταιρίας κατά την 31/12/2008 υπολογίστηκε σε 16,60 % , σε σχέση µε το ελάχιστο 
ύψος του 8 % που απαιτείται. Συγκεκριµένα µε 31/12/2008 υπολογίστηκε ως εξής :  
  

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια  2.568.718,60 € 
Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού   15.473.170 €  
Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας              16,60 %  

 
  
  
Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, 
είναι οι εξής:   
  
 
Πιστωτικός κίνδυνος   
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυµβαλλόµενο 
µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρεία, όταν αυτά 
καθίστανται ληξιπρόθεσµα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή 
της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.    
  
Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα 
του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον 
οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του.  
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Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή 
βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό 
άνοιγµα που υπερβαίνει το 10 % των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύµφωνα 
µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007.   
 
  
Συναλλαγµατικός κίνδυνος  
Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών συναλλαγών της εταιρείας γίνεται σε Ευρώ, ενώ η 
εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς ο συναλλαγµατικός κίνδυνος 
δεν είναι σηµαντικός. 
Σηµειώνεται δε ότι η Εταιρεία την 31/12/2008 δεν είχε κανένα στοιχείο του Ενεργητικού 
και του Παθητικού εκπεφρασµένο σε συνάλλαγµα. 
  
 
Κίνδυνος ρευστότητας   
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις 
χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση 
του κινδύνου ρευστότητας γίνεται µε την χρονική συσχέτιση των ταµιακών ροών και στην 
εξασφάλιση επαρκών ταµιακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών 
συναλλαγών. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της εταιρείας καλύπτουν σε όλη την 
περίοδο (αλλά και στη προηγούµενη χρήση) τις συνολικές υποχρεώσεις 
(βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) στο µεγαλύτερο µέρος τους. Συνεπώς ο 
κίνδυνος ρευστότητας δεν κρίνεται σηµαντικός.  
 
  
Κίνδυνος αγοράς   
Η  Εταιρεία  εκτίθεται  σε  κίνδυνο  αγοράς, ο οποίος αφορά στο χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών της, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 1 της Απ. Ε.Κ. 4/459/27.12.2007 και 
υπολογίζει τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των µεταβολών στις τιµές και την αποτίµηση 
των χρηµατοπιστωτικών µέσων στην αξία των θέσεων που κατέχει η Εταιρεία για ίδιο 
λογαριασµό. Για το λογιστικό χειρισµό του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της Εταιρείας, 
αυτό αντιµετωπίζεται, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τα ∆.Λ.Π. ως εµπορικό 
χαρτοφυλάκιο. Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο θέσης (γενικό και ειδικό), 
στον κίνδυνο διακανονισµού και πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, στον κίνδυνο 
τιµών συναλλάγµατος, στον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος και στον κίνδυνο έναντι 
Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων (Μ.Χ.Α.). Ο  υπολογισµός του ως άνω  του 
κινδύνου, πραγµατοποιείται µε την τυποποιηµένη µέθοδο υπολογισµού κεφαλαιακών 
απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αγοράς, όπως προβλέπεται µε την Απ. Ε.Κ. 
4/459/27.12.2007.    
 
Σε σχέση µε τον κίνδυνο αγοράς (market risk) η Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνου ενδεικτικά 
µεριµνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της Εταιρείας 
να κινείται στα νόµιµα όρια, καταγράφει την πολιτική των  
προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων (standardized 
method) και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών και υποβάλλει σε 
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µηνιαία βάση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία σχετικά µε τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις της εταιρείας έναντι του κινδύνου αυτού, στα πλαίσια της αναφοράς « Στοιχεία 
Κεφαλαιακής Επάρκειας».  
 
 
Επιπλέον, η µονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά ώστε η  Εταιρία να διαθέτει την 
απαραίτητη τεχνική και µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία 
και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής 
επάρκεια της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε τη λειτουργία 
της. 
 
1.2 Σε συµµόρφωση µε την Απ. 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη 
λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», στην Εταιρεία λειτουργεί ανεξάρτητη Μονάδα ∆ιαχείρισης 
Κινδύνων, αναφερόµενη απευθείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
1.3 Για την παρακολούθηση και µέτρηση των κινδύνων, χρησιµοποιούνται: για τον µεν 
πιστωτικό κίνδυνο  και κίνδυνο αγοράς η τυποποιηµένη µέθοδος όπως αυτή προβλέπεται 
µε τις Αποφάσεις 3/459/27.12.2007  και 4/459/27.12.2007, για τον δε λειτουργικό 
κίνδυνο, η µέθοδος του βασικού δείκτη όπως αυτή προβλέπεται µε την Απόφαση 
6/459/27.12.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
  
  
2. Πεδίο Εφαρµογής 
  
Οι δηµοσιοποιούµενες στο παρόν πληροφορίες αφορούν την ανώνυµη εταιρεία µε την 
επωνυµία CFS Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
και δηµοσιοποιούνται όπως ορίζεται στην υπ’αριθµ. 9/459/27.12.2007 Αποφ. του ∆Σ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
   
Η Εταιρία δεν είναι θυγατρική άλλης ούτε και έχει θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρίες και 
ως εκ τούτου δεν ενοποιεί καµία άλλη εταιρία κατά την σύνταξη των οικονοµικών της 
καταστάσεων.    
  
  
3. Ίδια Κεφάλαια 
  
  
Ο υπολογισµός των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 αφορά στα εξής: 
  
•••• Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, 

το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, το αποθεµατικό προσόδου µείον 
προτεινόµενα µερίσµατα, το αποθεµατικό και τις διαφορές αναπροσαρµογής και τα 
αποτελέσµατα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία 
των άϋλων στοιχείων ενεργητικού και  η συµµετοχή της Εταιρίας στο Συνεγγυητικό 
Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
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•••• Συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, ο υπολογισµός των οποίων δεν έχει εφαρµογή στη 

Εταιρεία. 
 
•••• Άλλα αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών και Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων, ο 

υπολογισµός των οποίων δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 
  
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας  
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008:  
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -  Βάσει της απόφ. ∆.Σ. Της Ε.Κ.  2/459/27.12.2007  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 30/06/2008              
Α.    Βασικά Ίδια Κεφάλαια    Ποσά σε  € 
Α.1  Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων     

Α.1.α   -Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο     22.200.000,00 
   -∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο:    1.571.093,18 
Α.1.β   -Αποθεµατικά και ∆ιαφορές αναπροσαρµογής   4.815.126,24 
Α.1.γ   -Αποτελέσµατα (Κέρδη/ Ζηµίες)εις νέον     -25.640.034,91 
  
  

 -Το τυχόν σχηµατισµένο, πριν την εφαρµογή των ∆ΛΠ κεφάλαιο για Γενικούς 
Κινδύνους  που µεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση  κατά την α΄ εφαρµογή 
των ∆ΛΠ  

  
   

   -Σχετικές παρατηρήσεις -Σηµ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή       

Α.1.δ   -Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου(κέρδη υπό όρους/ ζηµίες)     

Α.1.ε   -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιηµένων  ιδίων κεφαλαίων)     

  Σύνολο Α1      2.946.184,51 
Α.2  Πρόσθετα στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων     

  
  
  

 -Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιριών της ΕΠΕΥ που κατόπιν ειδικής 
έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια 
κεφάλαια σε ενοποιηµένη ή/ και  ατοµική βάση  
  

  
  
   

  Σύνολο Α2      0,00 
Α.3  Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων   
Α.3.α   -Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία    159,20 
Α.3.β   -Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία(σε διαρκή βάση) των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων  
   

Α.3.γ   -Συµµετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών  377.306,71 
  Σύνολο Α3      377.465,91 
  Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Α1+Α2-Α3)   2.568.718,60 
Β.  Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια      

Β.1  Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων    

Β.1.α.  -Αποθεµατικά αναπροσαρµογής κατά την α΄ εφαρµογή των ∆ΛΠ στην εύλογη 
αξία ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

  

     

Β.1.β.  
  

 -45% καθαρών κερδών από αναπροσαρµογή ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων σε µόνιµη βάση, στην εύλογη αξία  
  

  
   

Β.1.γ.   -45% καθαρών κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθεσίµων προς 
πώληση µετοχικών τίτλων  
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Β.1.δ  
  

 -∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα 
σωρευτικού µερίσµατος, αόριστης διάρκειας  
  

  
   

Β.1.ε.  
  

 -Η θετική διαφορά µεταξύ λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και 
αντίστοιχης  αναµενόµενης ζηµίας για  ΕΠΕΥ που εφαρµόζουν την ΠΕ∆  

  
   

  Σύνολο Β1      0,00 
Β.2   Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων    

  ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε     

  δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, ορισµένης διάρκειας     

  Σύνολο Β2      0,00 
  Σύνολο Συµπληρωµατικών Ι.Κ.(Β1+Β2)    0,00 
Γ.  
  

Στοιχεία που αφαιρούνται κατά 50% από τα βασικά Ίδια   
Κεφάλαια και κατά 50% από τα συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια  

  
  

  

Σύνολο αφαιρετικών στοιχείων 0,00 

∆  Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια για κάλυψη κινδύνου αγοράς  

  

   -∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας   
 

  
Σύνολο Συµπληρωµατικών Ι.Κ για κάλυψη κινδύνου αγοράς  0,00 

      

Ε  ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [Α1+Α2-Α3-(50%*Γ)]+ [Β1+Β2-(50%*Γ)] +∆  2.568.718,60 

 
  
4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
  
4.1 Η Εταιρία χρησιµοποιεί την Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς και τη 
Μέθοδο του Βασικού ∆είκτη για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών της απαιτήσεων έναντι 
του Λειτουργικού  Κινδύνου. Οι υπολειπόµενοι κίνδυνοι που δεν καλύπτονται ως προς 
τον υπολογισµό τους από τις παραπάνω µεθόδους, καταγράφονται, µελετώνται και 
αξιολογούνται από την Εταιρεία. Εξάλλου, η Εταιρεία, στα πλαίσια της Ε∆ΑΚΕ, θεσπίζει 
και εφαρµόζει πολιτικές και µεθόδους διαχείρισής όλων των κινδύνων που αξιολογούνται 
ως σηµαντικοί.  
 
 
4.2. Με ηµεροµηνία αναφοράς τις 31.12.2008 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της εταιρείας 
ανά κατηγορία κινδύνου είχαν ως εξής: 
 
Ο κίνδυνος Αγοράς για την εταιρεία ανήλθε στο ποσό των 2.353.360 ευρώ. Συνεπώς, οι 
ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Κινδύνου Αγοράς, µε βάση την 
4/459/27.12.2007 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και χρήση της 
τυποποιηµένης µεθόδου υπολογισµού, ανήλθαν στο ποσό των 188.270 ευρώ. 
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Ο Πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία ανήλθε στο ποσό των 7.926.145,24 ευρώ. 
Συνεπώς, οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου µε βάση 
την 3/459/27.12.2007 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και χρήση της 
τυποποιηµένης µεθόδου υπολογισµού, ανήλθαν στο ποσό των  634.091,62 ευρώ.  
 
Ο Λειτουργικός κίνδυνος για την εταιρεία ανήλθε στο ποσό των 5.193.660 ευρώ. 
Συνεπώς, οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου µε 
βάση την 6/459/27.12.2007 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και χρήση του 
βασικού ∆είκτη υπολογισµού, ανήλθαν στο ποσό των 415.493,19 ευρώ. 
  
 
Με βάση τα παραπάνω το σύνολο του απαιτούµενο κεφαλαίου ανήλθε σε 1.237.854,81  € 
όπως συνοψίζεται και στον παρακάτω πίνακα :   
 
 

Κίνδυνος Ελάχιστες Κεφαλαιακές απαιτήσεις  

Αγοράς  188.270 € 
Πιστωτικός  634.091,62 € 
Λειτουργικός  415.493,19 € 

Σύνολο Απαιτούµενου Κεφαλαίου  1.237.854,81  € 

 
  
 
5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
   
5.1.1 Ορισµός Πιστωτικού Κινδύνου  
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί η ΑΕΠΕΥ ζηµιές εξ΄ αιτίας της 
αθέτησης των συµβατικών υποχρεώσεων των πελατών ή και των αντισυµβαλλόµενων. Ο 
κίνδυνος αυτός δηµιουργείται κυρίως από την παροχή πιστώσεων (margin), τις 
συναλλαγές πελατών και τη διαχείριση διαθεσίµων. Προβλέψεις αποµείωσης 
αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. Συνεπώς η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό 
κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς).  
 
5.1.2 Προσεγγίσεις και Μέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των 
προσαρµογών της αξίας των ανοιγµάτων και των προβλέψεων.  
  

Ο πιστωτικός κίνδυνος υπολογίζεται από την Εταιρεία µε την τυποποιηµένη µέθοδο 
όπως αυτή περιγράφεται στην Απ 3/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και 
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µε βάση την οποία τα διάφορα εντός ισολογισµού ανοίγµατα σταθµίζονται µε συντελεστή 
κινδύνου ανάλογο της πιστοληπτικής αξιολόγησης (από αναγνωρισµένους προς τούτο 
οργανισµούς) του αντισυµβαλλοµένου καθώς και της φύσης του ανοίγµατος. 
 
Όσον αφορά την παροχή πίστωσης σε πελάτες (margin account), το µοντέλο παροχής 
πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν 
σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ µέλους και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει 
στο µέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο 
ενέχυρο υπέρ του µέλους. Η Εταιρία λαµβάνει καλύµµατα ή/και εξασφαλίσεις έναντι των 
πιστοδοτήσεων της σε πελάτες, µειώνοντας τον συνολικό πιστωτικό κίνδυνο και 
διασφαλίζοντας την έγκαιρη αποπληρωµή των απαιτήσεων της. Η αποτίµηση των 
συνδεδεµένων καλυµµάτων ή/και εξασφαλίσεων πραγµατοποιείται αρχικά κατά την 
στιγµή της έγκρισης της πιστοδότησης µε βάση την τρέχουσα ή την εύλογη αξία τους, και 
επανεκτιµάται καθηµερινά µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο τόσο σε όρους αποτίµησης όσο 
και διασποράς. 
 
Παράλληλα το Τµήµα Παροχής Πιστώσεων (Margin), σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Συναλλαγών (σε µετοχές και παράγωγα) είναι υπεύθυνα για τη συνεχή παρακολούθηση 
της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της Εταιρίας, παρακολουθώντας τους 
προβληµατικούς λογαριασµούς και λαµβάνοντας µέρος στον καθορισµό των 
προβλέψεων που γίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία 
ακολουθεί την νοµοθεσία της κεφαλαιαγοράς όσον αφορά την χορήγηση πιστώσεων για 
την διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών (Αποφάσεις του ∆Σ της ΕΚ 
2/213/28.03.2001 και 8/370/26.1.2006) που µεταξύ άλλων προβλέπουν και τις σχετικές 
εξασφαλίσεις από τους πελάτες (Χαρτοφυλάκια Ασφαλείας).  
 
 
 
5.1.3. Συνολικό ποσό των ανοιγµάτων 
 
Το ανά κατηγορία και συνολικό ποσό των ανοιγµάτων, µετά από τους λογιστικούς 
συµψηφισµούς, αλλά χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν οι τεχνικές µείωσης του πιστωτικού 
κινδύνου στις 31.12.2008 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
  
 
  

Κατηγορία Ανοίγµατος  

  
Άνοιγµα 
    (Α)  

Συντελεστής 
Στάθµισης 
    (Β) 

Σταθµισµένο 
Άνοιγµα  
(Α)*(Β)=(Γ) 

Ελάχιστη 
Κεφαλαιακή 
Απαίτηση 
0,08*(Γ) 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες 
απαιτήσεις κατά κεντρικών 
κυβερνήσεων ή κεντρικών 
τραπεζών  

467.897,16 0% 0 0 
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Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες 
απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων  27.427.771,72 20% 5.485.554,34 438.844,35 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες 
απαιτήσεις κατά Πελατών 
Λιανικής  

1.097.556,78 75% 823.167,60 65.853,41 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  282.227,93 0% 0 0 

Λοιπές Κατηγορίες 
Ανοιγµάτων  
  

1.617.423,31 100% 1.617.423,31 129.393,86 

ΣΥΝΟΛΑ  
  30.892.876,9   634.091,62 

 
  
5.1.4. Γεωγραφική κατανοµή των σηµαντικότερων κατηγοριών ανοιγµάτων  
  
Τα κριτήρια της παρακάτω γεωγραφικής κατανοµής έχουν καθορισθεί κατά την κρίση της 
εταιρίας, λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν προβλέπονται συγκεκριµένα κριτήρια στις 
σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με ηµεροµηνία 
31.12.2008 η κατανοµή είχε ως εξής :   
  

 
Κατηγορία Ανοίγµατος 

  
Συντελεστής 
Στάθµισης 
 

Ελλάδα 
 

Ευρώπη 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 

0% 
467.897,16  

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
ιδρυµάτων 

20% 
27.221.291,72 206.480 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
Πελατών Λιανικής 

75% 
1.097.556,78  

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 0% 282.227,93  

Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγµάτων 100% 1.617.423,31  

ΣΥΝΟΛΑ  30.686.396,90 206.480 

  
5.1.5. Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο   
  
Οι κατωτέρω κλάδοι  έχουν καθορισθεί κατά την κρίση της εταιρίας, λαµβανοµένου 
υπόψη ότι δεν προβλέπονται συγκεκριµένα κριτήρια στις σχετικές κανονιστικές 
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με ηµεροµηνία 31.12.2008 η ανάλυση είχε 



  27 Φεβρουαρίου 2009   

   

 
Τα παρόντα στοιχεία δηµοσιοποιούνται στα πλαίσια της υπ’αριθµ. 9/459/27.11.2007 Αποφ. του ∆Σ της ΕΚ (µε 
ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα ∆.Λ.Π.)               10

ως εξής :   
 

Κατηγορία Ανοίγµατος 

  
Συντελεστής 
Στάθµισης 
 

Χρηµατοπιστωτικά 
Ιδρύµατα 
 

Ιδιώτες 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες 
απαιτήσεις κατά κεντρικών 
κυβερνήσεων ή κεντρικών 
τραπεζών 

0% 

467.897,16  

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες 
απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων 

20% 
27.427.771,72  

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες 
απαιτήσεις κατά Πελατών Λιανικής 

75% 
 1.097.556,78 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 0% 282.227,93  

Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγµάτων 100% 1.617.423,31  

ΣΥΝΟΛΑ 
 

29.795.320,12 1.097.556,78 

  
  
5.1.6 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων, µε βάση την 
εναποµένουσα ληκτότητά τους. 
   

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 31/12/2008 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
  

Έως 1 µήνα 1-3 
µήνες 

3-12 
µήνες 1-5 έτη 

Πάνω 
από 5 
έτη 

Σύνολο 

                   
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                    
Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό  

                  

Ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις  

         536.485,86     536.485,86  

Άύλα στοιχεία ενεργητικού           159,20     159,20  
Αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις  

         
273.723,55     273.723,55  

Λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις  

         
560.041,66   560.041,66 

Σύνολο µη 
κυκλοφορούντος 
ενεργητικού  

         
1.370.410,27 

  
1.370.410,27 

       
Κυκλοφορούν 
ενεργητικό  

                  

Πελάτες και λοιπές 
εµπορικές απαιτήσεις  1.011.789,77              1.011.789,77  

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων  

  1.544.641,29             1.544.641,29 

Λοιπές απαιτήσεις  6.440.317,13             6.440.317,13 
Λοιπά κυκλοφορούντα 
στοιχεία ενεργητικού  46.049,56             46.049,56 

Ταµειακά διαθέσιµα και 31.081.285,24             31.081.285,24 
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ισοδύναµα  
  40.124.082,99              40.124.082,99 
  
Σύνολο ενεργητικού  40.124.082,99  

    
1.370.410,27 

             
41.494.493,26  

 
5.1.7 Ποσά επισφαλών ανοιγµάτων και ανοιγµάτων σε καθυστέρηση, 
κατανεµηµένων κατά σηµαντικές γεωγραφικές περιοχές.  
∆εν υφίστανται τέτοια ανοίγµατα στις 31.12.2008. 
 
5.1.8 ∆εν έχουν γίνει προσαρµογές αξίας και έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων, 
που είχαν διαγραφεί και καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποτελέσµατα.   
  
 
5.2 Τυποποιηµένη Μέθοδος 
  
Καθορισµένοι Εξωτερικοί Οργανισµοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην εφαρµογή της 
Τυποποιηµένης Μεθόδου  
  
Η Εταιρία, συµµορφούµενη µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε 
την κεφαλαιακή επάρκεια, υπολογίζει το ελάχιστο κεφάλαιο έναντι του πιστωτικού 
κινδύνου κάνοντας χρήση της Τυποποιηµένης Προσέγγισης, όπως αυτή περιγράφεται 
στην Απόφαση του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007.  
 
Σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό του ελάχιστου κεφαλαίου 
έναντι του πιστωτικού κινδύνου τα διάφορα ανοίγµατα κατατάσσονται σε κλάσεις και 
σταθµίζονται µε τους συντελεστές που αντιστοιχούν στην κάθε κλάση. Οι συντελεστές 
που χρησιµοποιούνται για τη στάθµιση ορισµένων κατηγοριών ανοιγµάτων (π.χ. 
Ιδρύµατα, Κυβερνήσεις κ.α) καθορίζονται από την πιστοληπτική τους διαβάθµιση ενώ για 
τις λοιπές κατηγορίες χρησιµοποιούνται οι συντελεστές του άρθρου 5 της Απόφασης της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007.  
  
 Για σκοπούς καθορισµού της πιστοληπτικής διαβάθµισης γίνεται χρήση των 
αξιολογήσεων Εξωτερικών Οργανισµών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ - External 
Credit Assessment Institutions/ECAI). Αφού βρεθεί η αξιολόγηση των επιλέξιµων ΕΟΠΑ 
γίνεται αντιστοίχηση σε βαθµίδα πιστοληπτικής ικανότητας σύµφωνα µε την Απόφαση 
250/4/25.9.2007 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων. Οι 
αναγνωρισµένοι ΕΟΠΑ είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor’s Rating Services και 
Moody’s Investor Service. Οι αξιολογήσεις αυτές χρησιµοποιούνται κατά τρόπο συνεπή, 
για όλα τα ανοίγµατα που ανήκουν στις συγκεκριµένες κατηγορίες ανοιγµάτων, σε συνεχή 
βάση και µε διαχρονική συνέπεια.  
 
Για τον προσδιορισµό  των συντελεστών στάθµισης για ανοίγµατα έναντι Ιδρυµάτων και 
Κυβερνήσεων, χρησιµοποιείται η πιστοληπτική διαβάθµιση της έκδοσης και εν απουσία 
αυτής του εκδότη.    
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6. Τεχνικές Μείωσης Κινδύνου   
  
Η πολιτική της ΑΕΠΕΥ είναι όπως το ύψος των παρεχόµενων πιστώσεων δεν πρέπει να 
ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησης των πελατών. Για το λόγο αυτό εφαρµόζονται 
πολιτικές για την αντιστάθµιση και µείωση των πιστωτικών κινδύνων µέσω της λήψης 
εξασφαλίσεων.    
  
Η Εταιρία λαµβάνει καλύµµατα ή/και εξασφαλίσεις έναντι των πιστοδοτήσεων της σε 
πελάτες, µειώνοντας τον συνολικό πιστωτικό κίνδυνο και διασφαλίζοντας την έγκαιρη 
αποπληρωµή των απαιτήσεών της. 
Τα είδη εξασφαλίσεων για τον τοµέα πελατών λιανικής αφορούν τα χαρτοφυλάκια 
ασφαλείας τους. Η αποτίµηση των συνδεδεµένων καλυµµάτων ή/και εξασφαλίσεων 
πραγµατοποιείται αρχικά κατά την στιγµή της έγκρισης της πιστοδότησης µε βάση την 
τρέχουσα ή την εύλογη αξία τους, και επανεκτιµάται καθηµερινά µε αυτοµατοποιηµένο 
τρόπο τόσο σε όρους αποτίµησης όσο και διασποράς. Η αποτίµηση των χαρτοφυλακίων 
ασφαλείας καθώς και η διασπορά τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποφάσεων 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (και ειδικά 8/370/26.1.2006) Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας 
αποτελείται αποκλειστικά από τις αποδεκτές αξίες που ορίζονται στην υπ’Αριθµ. 
2/363/30.11.2005 Αποφ. του ∆Σ της ΕΚ, άρθρα 2-11, όπως τροποποιήθηκε από την 
υπ’αριθµ. 8/370/26.1.2006 Αποφ. του ∆Σ της  ΕΚ 
 
Πίνακας ανοιγµάτων µε εξασφαλίσεις µε Ηµεροµηνία Αναφοράς την 31/12/2008  
  
Είδος Ανοίγµατος  Αξία Ανοίγµατος που καλύπτεται  

από εξασφαλίσεις  
Αποτίµηση σταθµισµένων 
Χαρτοφυλακίων Ασφαλείας  

Πελάτες µε Πίστωση (Margin)   
669.914,24 

 
1.448.392,32 

Πελάτες µε Βραχυπρόθεσµη 
Πίστωση (3DC)  47.137,56 391.218,80 

 
7. Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλόµενου 
  
Η Εταιρία κατά την σύναψη συµφωνιών επαναγοράς (repos) επιλέγει κατά κανόνα την 
overnight δέσµευση χρηµατικών ποσών προκειµένου να διατηρεί στα χαµηλότερα 
δυνατά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου. Επιπλέον προβαίνει σε προσεκτική 
επιλογή των τραπεζικών ιδρυµάτων µε τα οποία συνάπτει συµφωνίες επαναγοράς 
(repos) µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα τους.   
  
Ειδικότερα η Εταιρία προβαίνει σε διαχείριση των ανοιγµάτων σε τραπεζικά ιδρύµατα και 
άλλα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Τα ανώτατα πιστωτικά όρια αντισυµβαλλόµενων και τα 
όρια κινδύνων διακανονισµού µε αντισυµβαλλόµενα µέρη εγκρίνονται από την ∆ιοίκηση. 
Ο καθορισµός των αναλυτικών ορίων γίνεται µε βάση το βαθµό φερεγγυότητας του 
αντισυµβαλλόµενου από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Οι µεταβολές στις πιστοληπτικές 
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διαβαθµίσεις των αντισυµβαλλόµενων παρακολουθούνται καθηµερινά και οποιεσδήποτε 
διαφοροποιήσεις στα όρια κοινοποιούνται στις διάφορες υπηρεσιακές µονάδες της 
Εταιρίας. Για τον καθορισµό των ορίων λαµβάνονται υπόψη οι στρατηγικές επιδιώξεις της 
Εταιρίας, οι οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και το πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον.    
  
Ο καθορισµός των ορίων στα διαθέσιµα και στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών γίνεται µε 
γνώµονα την ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων της Εταιρίας και την αποφυγή των 
συγκεντρώσεων σε  αντισυµβαλλόµενα µέρη.  
 
Κατά την 31.12.2008, η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του πιστωτικού κινδύνου 
Αντισυµβαλλοµένου, όπως ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
5/459/27.12.2007, ανήλθε σε 2.910 ευρώ.   
  
 
8. Κίνδυνος Αγοράς  
  
Η  Εταιρεία  εκτίθεται  σε  κίνδυνο  αγοράς, ο οποίος αφορά στο χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών της, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 1 της Απ. Ε.Κ. 4/459/27.12.2007. Για το 
λογιστικό χειρισµό του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της Εταιρείας, αυτό αντιµετωπίζεται, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τα ∆.Λ.Π. ως εµπορικό χαρτοφυλάκιο. Ο κίνδυνος 
αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο θέσης (γενικό και ειδικό), στον κίνδυνο διακανονισµού/ 
παράδοσης, στον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, στον κίνδυνο τιµών 
συναλλάγµατος και στον κίνδυνο έναντι Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων (Μ.Χ.Α.).  
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά στις µεταβολές τιµών  και αποτίµησης των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων και τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τους στην αξία των 
θέσεων που κατέχει η Εταιρεία για ίδιο λογαριασµό στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της.  
 
Ο  υπολογισµός του ως άνω κινδύνου, πραγµατοποιείται µε την τυποποιηµένη µέθοδο 
υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αγοράς, όπως προβλέπεται 
µε την Απ. Ε.Κ. 4/459/27.12.2007 και τα σχετικά στοιχεία υποβάλλονται σε µηνιαία βάση 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια της αναφοράς «Στοιχεία Κεφαλαιακής 
Επάρκειας». 
 
  
Κατά την 31.12.2008, η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του κινδύνου Αγοράς, 
όπως ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007, 
διαµορφώθηκε ως εξής:   
 
  

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη κινδύνου 
αγοράς   ποσά σε χιλ. Ευρώ  

1. Έναντι Κινδύνου Θέσης  185,36 
2. Έναντι Κινδύνου από µεταβολές ισοτιµιών  0,00 
3. Έναντι Κινδύνου Αντισυµβαλλόµενου  2,91 
4. Έναντι Κινδύνου ∆ιακανονισµού/ Παράδοσης  0,00 
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5. Έναντι Κινδύνου Μ.Χ.Α.   0,00 
 
   
9. Λειτουργικός κίνδυνος  
 
9.1 Έννοια του λειτουργικού κινδύνου και µέθοδος υπολογισµού 
 
Ο λειτουργικός κίνδυνος γεννάται λόγω εφαρµογής ανεπαρκών ή αποτυχηµένων 
εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών 
συστηµάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή 
τροµοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήµατα διακανονισµού των 
συναλλαγών ή µειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν 
αντικείµενα της συναλλαγής (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης των τεχνικών συστηµάτων µιας 
οργανωµένης αγοράς ή µιας ΕΠΕΥ, κίνδυνος ακατάλληλης διοίκησης µίας εταιρείας µε 
τίτλους εισηγµένους σε χρηµατιστήριο κλπ).  
 
Η Εταιρεία, έχοντας εκτιµήσει την φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και 
αναγκών της, προβαίνει σε υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 
λειτουργικού κινδύνου κάνοντας χρήση της µεθόδου του «Βασικού ∆είκτη» όπως αυτή 
περιγράφεται στην Απόφασης 6/459/27.12.2007. Η κεφαλαιακές της απαιτήσεις έναντι 
του λειτουργικού κινδύνου υποβάλλονται σε µηνιαία βάση στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, στα  πλαίσια της αναφοράς «Στοιχεία Κεφαλαιακής Επάρκειας». 
 
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της ποιοτικής ανάλυσης και υπολογισµού του λειτουργικού 
κινδύνου η Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων (ενδεικτικά) καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα 
γεγονότα που δηµιουργούν λειτουργικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που 
προκαλούνται στα συστήµατα πληροφορικής (π.χ. µη εξουσιοδοτηµένη δραστηριότητας, 
κλοπή µηχανογραφικού εξοπλισµού, κακόβουλή χρήση κτλ.), ενηµερώνει τις αρµόδιες 
υπηρεσιακές µονάδες  (κανονιστικής συµµόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου) για την 
αποτελεσµατικότερη καταγραφή και αντιµετώπιση του λειτουργικού κινδύνου και 
προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση 
του λειτουργικού κινδύνου. 
  
 
9.2. Τρόπος υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού 
κινδύνου  
  
Σύµφωνα µε τη µέθοδο του Βασικού ∆είκτη, και τα προβλεπόµενα στην Απόφαση 
6/459/27.12.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τον 
υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου, λαµβάνεται 
υπόψη ο µέσος όρος των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών 
από την ηµεροµηνία αναφοράς, όταν οι χρήσεις είναι κερδοφόρες.  
  
Κατά την 31.12.2008, η ανάλυση της κεφαλαιακής απαίτησης έναντι του λειτουργικού 
κινδύνου της Εταιρίας ήταν η ακόλουθη  :  
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Από την ανωτέρω ανάλυση αποτυπώνεται πως η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση έναντι 
του λειτουργικού κινδύνου ανέρχεται σε  415.493,19 €.  
  
 
10. Ανοίγµατα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών   
  
Η Εταιρία δεν παρουσιάζει άνοιγµα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΗΣΗ 2005 (Α) ΧΡΗΣΗ 2006 (Β) ΧΡΗΣΗ 2007 (Γ) 
Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα 2.187.401,80 3.164.959,47 2.957.502,47 
      
Μέσος Όρος Τριών Ετών (Απόλυτη Τιµή) 
 (Α+Β+Γ)/3:  

2.769.954,58 € 
(∆) 

     
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (∆)*15%: 415.493,19 € 
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