
                                                                                                                

 

 

CFS  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                 
  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

 

Σύμφωνα με το  κανονισμό (ΕΕ) 2033/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 

νόμο 4261/2014, και τις ισχύουσες σχετικές κανονιστικές αποφάσεις, του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

Ημερομηνία Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2021 

 

 

 

  CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.                                                                                  
Παπαρρηγοπούλου 3, Αθήνα 10561                                                                                               

Τηλ: 210 33 60 800        Φαξ: 210  33 60 923                                                                                  
Γ.Ε.Μ.Η: 2773101000     ΑΦΜ: 094499654                                                                       
www.cfs.gr                     email:info@cfs.gr                                                                                        

Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  



  CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ                                                                                    Ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2021 

 

2 

 

 

 

 

 

Η  CFS  Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,  
σύμφωνα το θεσμικό πλαίσιο δημοσιοποιεί: 

 

 τις πληροφορίες που προβλέπονται, στο έκτο μέρος του κανονισμού (ΕE) 
2033/2019, σχετικά με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, για κινδύνους τους 
οποίους ενέχει για τους πελάτες, για τις αγορές και για την ίδια. που ορίζονται 
στο τρίτο μέρος, τίτλος ΙΙ  του κανονισμού (ΕE) 2033/2019. 

 τις πληροφορίες που προβλέπονται, στα άρθρα 80-88 του νόμου 4261/2014. 

 τις σχετικές δηλώσεις και βεβαιώσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. 

Οι πληροφορίες, της παρούσας δημοσιοποίησης, αφορούν την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία CFS Χρηματιστηριακή ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών, η οποία δεν είναι θυγατρική άλλης, ούτε η ίδια έχει θυγατρικές ή 
συνδεδεμένες εταιρίες και ως εκ τούτου δεν ενοποιεί καμία άλλη εταιρεία, κατά την 
σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.    

 

Η  CFS Χρηματιστηριακή, για την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης που προβλέπονται, προσδιορίζει ως το κατάλληλο μέσο και ως τον 
κατάλληλο τόπο, την ιστοσελίδα της, στην οποία πραγματοποιεί όλες τις 
δημοσιοποιήσεις.   

Η παρούσα δημοσιοποίηση, πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, στην ιστοσελίδα της  
εταιρείας (www.cfs.gr), την ίδια ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύονται οι ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.  

 

Η δημοσιοποίηση που ακολουθεί έχει ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 
2021. 
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Α. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2033/2019 

1. Πεδίο εφαρμογής ( άρθρο 46)  

Η παρούσα δημοσιοποίηση αφορά την εταιρεία με την επωνυμία «CFS Χρηματιστηριακή 

ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών», συνιστά συμμόρφωση προς το 

θεσμικό πλαίσιο, αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και την αντιμετώπιση των 

κινδύνων που αναλαμβάνονται από την εταιρεία και περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες 

προληπτικής εποπτείας. 

Η CFS Χρηματιστηριακή ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεν είναι 

θυγατρική άλλης, ούτε η ίδια έχει θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες και ως εκ τούτου δεν 

ενοποιεί καμία άλλη εταιρεία, κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. 

Η CFS Χρηματιστηριακή δεν ανήκει στις μικρές και μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις, και 

συνεπώς ανήκει στη κατηγορία 2, σύμφωνα με τη κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κατά το χρόνο της εισήγησης των IFR/IFD. 

Η  CFS Χρηματιστηριακή προσδιορίζει την ιστοσελίδα της, ως κατάλληλο μέσο και ως 

κατάλληλο τόπο, για την αποτελεσματική συμμόρφωσή της, σχετικά με τις υποχρεώσεις 

δημοσιοποίησης που προβλέπονται. της, Με το ίδιο μέσο και στον ίδιο ιστότοπο, 

πραγματοποιεί όλες τις επιβαλλόμενες δημοσιοποιήσεις της. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη παρούσα δημοσιοποίηση, συμφωνούν με τις 

ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021, οι οποίες που συντάχτηκαν 

σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.    

Η παρούσα δημοσιοποίηση, έχει ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2021, και όπως 

ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο, είναι διαθέσιμη  στη τηρούμενη ιστοσελίδα της εταιρείας 

www.cfs.gr: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ          ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.  

https://cfs.gr/eteria/dimosiopoihsi-pliroforion/  

Στη αναφερόμενη ιστοσελίδα, έχουν αναρτηθεί και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας που αφορούν τη χρήση που έληξε την 31/12/2021.  

Τα στοιχεία της παρούσας δημοσιοποίησης, συμφωνούν με εκείνα που περιλαμβάνονται, 

στην υποβληθείσα αναφορά, προς την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, όσο αφορά τη προληπτική 

εποπτεία κεφαλαιακής επάρκειας για την ίδια ημερομηνία αναφοράς. 
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Η παρούσα πληροφόρηση, χωρίς καμία επιφύλαξη, μεταφέρει πλήρως το προφίλ του 

κινδύνου προληπτικής επάρκειας ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, στους συμμετέχοντες στην 

αγορά, και είναι αυτή που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την 28η 

Φεβρουαρίου 2022.   

Η δομή και το περιεχόμενο των στοιχείων είναι συνεπές, με τις απαιτήσεις του κανονισμού 

(ΕΕ) 2019/2033 (IFR), σε συνδυασμό με την οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 (IFD) και με τις απαιτήσεις 

των άρθρων 80 έως 88 του νόμου 4261/2014. 

Η CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, υιοθέτησε πολιτική συμμόρφωσης, προς τις υποχρεώσεις 

δημοσιοποίησης πληροφοριών προληπτικής εποπτείας, στην οποία περιγράφεται το 

συνολικό προφίλ κινδύνου, που σχετίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, η αξιολόγηση, 

για το κατά πόσον η δημοσιοποίηση των πληροφοριών, μεταφέρει πλήρως το προφίλ 

κινδύνου της εταιρείας, στους συμμετέχοντες στην αγορά, συνοδεύεται δε με δήλωση 

κινδύνου εγκεκριμένη από το διοικητικό συμβούλιο.   

Η καταλληλότητα των δημοσιοποιήσεων, η έγκαιρη και εντός των χρονικών ορίων 

δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς και η πληρότητα των στοιχείων που 

δημοσιοποιούνται, ελέγχονται ετησίως από τις ορισθείσες αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας 

(εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης) σε πλαίσια που συνάδουν με τις 

λειτουργίες της εταιρείας. Τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται από τους παραπάνω 

δειγματοληπτικούς ελέγχους ορθότητας στοιχείων, αναφέρονται άμεσα στα αρμόδια 

τμήματα, στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, καθώς και στο διοικητικό συμβούλιο της 

εταιρείας, μέσω των εκθέσεων που υποβάλλουν, προκειμένου να γίνουν όλες οι 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

 

2.  Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων (άρθρο 47) 

Η CFS Χρηματιστηριακή καθορίζει τους στόχους και τις πολιτικές ως προς τις κεφαλαιακές 

της απαιτήσεις, σύμφωνα με τους κινδύνους που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της, 

με σκοπό την πρόβλεψη, αποφυγή και διαχείριση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίζει και 

διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη, καλύπτοντάς τους με τα ίδια 

κεφάλαια που διαθέτει. 

Οι κίνδυνοι παρακολουθούνται και μετρούνται ώστε, να συμβαδίζουν με το κανονιστικό 

πλαίσιο, να συνάδουν με την συνολική στρατηγική της εταιρίας και σε τριμηνιαία βάση 

αναφέρονται στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς. 
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Στόχος των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, είναι η διασφάλιση συνετής 

εκτίμησης, η οποία με μεθοδικό τρόπο έχει σκοπό, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων των πελατών, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, το ενδεχόμενο υπερβολικής 

ανάληψης κινδύνων από την ίδια και τους πελάτες της και, αφετέρου, τους διάφορους 

βαθμούς κινδύνου που αναλαμβάνει και ενέχει η δραστηριότητά της. 

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει, τους στόχους και τις πολιτικές για τη διαχείριση κινδύνων, 

για κάθε χωριστή κατηγορία κινδύνου, τις στρατηγικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των 

κινδύνων αυτών.  

Η εταιρεία υπολογίζει τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, με αναφορά σε ένα σύνολο των 

παραγόντων Κ, οι οποίοι αποτυπώνουν τον κίνδυνο για τον πελάτη («RtC»), τον κίνδυνο για 

την αγορά («RtM»), τον κίνδυνο για την επιχείρηση («RtF»), τα χρήματα πελατών υπό 

κατοχή (K-CMH), τα περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη και διαχείριση (K-ASA) και τις 

εκτελούμενες εντολές πελατών (K-COH). 

Η εταιρεία διαθέτει εσωτερικές διαδικασίες, για τη παρακολούθηση και τη διαχείριση των 

απαιτήσεων ρευστότητάς. Οι εν λόγω διαδικασίες προορίζονται να συμβάλλουν στη 

διασφάλιση της δυνατότητας διαχρονικά εύρυθμης λειτουργίας, χωρίς την ανάγκη 

δημιουργίας ρευστότητας, ειδικά για περιόδους ακραίων συνθηκών. Για τον σκοπό αυτό,  

ανά πάσα στιγμή, διατηρεί τουλάχιστον το ένα τρίτο της απαίτησης παγίων εξόδων της, σε 

υψηλής ποιότητας ρευστά στοιχεία ενεργητικού. 

Επιπρόσθετες αναφορές σχετικά με τους κινδύνους και τη διαχείρισή τους, καταγράφονται 

και στη παράγραφο 4 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

3. Διακυβέρνηση (άρθρο 48) 

α)  Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 

τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τον αντιπρόεδρο και τρία μέλη, χωρίς αυτά να 

κατέχουν άλλες θέσεις.   

Η εταιρεία για την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου φροντίζει να πληρούνται 

οι απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 

πραγματικές τους γνώσεις, τις δεξιότητες και την ειδικότητα τους, σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας που σχετίζεται με τη φύση και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας. 
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β) Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων, που μπορεί να 

ανακύψουν κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και οι οποίες μπορούν να ζημιώσουν 

τα συμφέροντα ενός πελάτη. Η πολιτική αυτή γνωστοποιείται προσυμβατικά στους πελάτες. 

Βασική αρχή της πολιτικής είναι ότι το προσωπικό και τα τμήματα, οι δραστηριότητες των 

οποίων θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να 

διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

Η εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας αποσκοπεί στην μόνιμη εξυπηρέτηση του εταιρικού 

συμφέροντος, το οποίο αποτελεί τη συνισταμένη του συμφέροντος του νομικού προσώπου 

και των εννόμων συμφερόντων όσων συνδέονται με την εταιρεία. 

Η εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας επιδιώκει πλήρη διαφάνεια στην όλη διαχείριση της 

εταιρείας, ώστε να παρέχονται όλες οι ζωτικές πληροφορίες προς όλους τους μετόχους και 

να δίδεται έτσι η δυνατότητα σ' αυτούς να έχουν ενεργό ρόλο στη δραστηριότητα της 

εταιρείας βάσει της κείμενης νομοθεσίας, να προστατεύουν και προωθούν τα συμφέροντα 

τους ισότιμα και ακριβοδίκαια μέσα στο πλαίσιο της μακροχρόνιας και ισόρροπης 

ανάπτυξης της εταιρείας. 

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για την υλοποίηση 

των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση, 

περιλαμβανομένου και του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία και την πρόληψη 

αντικρουόμενων συμφερόντων.  

Αναλυτικότερες αναφορές στη παρακάτω παράγραφο 7.  

γ) Η CFS Χρηματιστηριακή έχει συστήσει την επιτροπή ΕΔΑΚΕ ως χωριστή επιτροπή 

κινδύνου, η οποία κατά το έτος 2021 έχει συγκληθεί  μια φορά.   

 

4. Ίδια κεφάλαια  (άρθρο 49) 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, απαρτίζονται από το άθροισμα, του οικείου κεφαλαίου 

κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και του 

κεφαλαίου της κατηγορίας 2. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, κατά  
την ημερομηνία αναφοράς 31η Δεκεμβρίου 2021: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - IF 01.00                                    Ποσά σε χιλιάδες     € 

0010 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                
9.383  

0020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1               
9.383  

0030 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1         
9.383  

0040 Πλήρως καταβεβλημένα κεφαλαιακά μέσα    3034 
0050 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο    

0060 Κέρδη εις νέον              
1.995 

0070 Κέρδη εις νέον από προηγούμενα έτη    
0080 Επιλέξιμο κέρδος  1.995 
0090 Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα     
0100 Άλλα αποθεματικά   4.354 
0110 Δικαιώματα μειοψηφίας που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαια CET1     
0120 Προσαρμογές στο CET1 λόγω εποπτικών προσαρμογών     
0130 Λοιπά κεφάλαια     

0140 (-)  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1            

0150 (-) Ίδια μέσα CET1    
0160 (-)  Άμεσες συμμετοχές σε μέσα CET1   
0170 (-)  Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα CET1    
0180 (-)  Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα CET1    
0190 (-)  Ζηµίες της τρέχουσας χρήσης      
0200 (-)  Υπεραξία                     
0210 (-)  Λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού   

0220 
(-)  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε 
μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές 
διαφορές πλην των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων    

0230 (-)  Ειδικές συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα που 
υπερβαίνουν το 15 % των ιδίων κεφαλαίων   

0240 
(-)  Συνολικές ειδικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός των 
οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που υπερβαίνουν το 60 % 
των ιδίων κεφαλαίων τους   

0250 (-) Μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου η 
επιχείρηση επενδύσεων δεν έχει σημαντική επένδυση   

0260 (-) Μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου η 
επιχείρηση επενδύσεων έχει σημαντική επένδυση   
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0270 (-)  Περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών ταμείων 
προκαθορισμένων παροχών    

0280 (-) Λοιπές αφαιρέσεις    
0290 CET1: Άλλα στοιχεία κεφαλαίου, αφαιρέσεις και προσαρμογές   
0300 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1       
0420  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2          

 

5. Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 50) 

Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

2033/2019 και του άρθρου 24 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 : 

α)  Η CFS Χρηματιστηριακή, δεν περιλαμβάνεται στις μικρές και μη συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις επενδύσεων, δεν ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων, δεν είναι ούτε μητρική, ούτε 

θυγατρική άλλης επιχείρησης και από απόψεως προληπτικής εποπτείας ανήκει στη 

κατηγορία 2.  

Η εκτίμηση της επάρκειας του εσωτερικού της κεφαλαίου, για τη στήριξη των τρεχουσών 

και των μελλοντικών δραστηριοτήτων της, προσεγγίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9, του 

κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019 . 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 η εταιρεία παρουσιάζει πλεόνασμα συνολικού κεφαλαίου, 

ύψους 9.004 χιλ. ευρώ, έναντι του απαιτούμενου 379 χιλ. ευρώ. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - IF 02.01                                           σε χιλιάδες  ευρώ    

Σειρές Στοιχείο  
Ποσό 
0010 

0010 Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων 379  

0020 Μόνιμη ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 150  

0030 Απαίτηση παγίων εξόδων 129  

0040 Συνολική απαίτηση του παράγοντα Κ 379  

  Μεταβατικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων   

0050  Μεταβατική απαίτηση με βάση τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του ΚΚΑ   

0060  Μεταβατική απαίτηση με βάση τις απαιτήσεις παγίων εξόδων   

0070  Μεταβατική απαίτηση για επιχειρήσεις επενδύσεων που προηγουμένως 
υπόκειντο μόνο σε απαίτηση αρχικού κεφαλαίου    

0080  Μεταβατική απαίτηση με βάση την απαίτηση αρχικού κεφαλαίου κατά 
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας   

0090   Μεταβατική απαίτηση για επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν διαθέτουν 
άδεια παροχής ορισμένων υπηρεσιών    
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0100  Μεταβατική απαίτηση ύψους τουλάχιστον 250 000 EUR   

   Υπομνηματικά στοιχεία   

0110   Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων   

0120  Καθοδήγηση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια   

0130  Συνολική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων  379 
 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 η εταιρεία παρουσιάζει  δείκτη CET1 2478,47%, έναντι του 

απαιτούμενου 56%. 

 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - IF 02.02                                                               σε χιλιάδες  ευρώ  

Σειρές Στοιχείο 
Ποσό 
0010 

0010 Δείκτης CET 1 2478,47% 

0020 Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) κεφαλαίου CET1 9.171 

0030 Δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 2478,47% 

0040 Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) κεφαλαίου της κατηγορίας 1 9.099 

0050 Δείκτης ιδίων κεφαλαίων 2478,47% 

0060 Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) του Συνολικού κεφαλαίου 9.004 
 

Παραθέτουμε ακολούθως πίνακα προσδιορισμού της συνολικής απαίτησης του παράγοντα 

Κ, όπως προκύπτει από τους επιμέρους κινδύνους, για τον πελάτη, για την αγορά και για 

την εταιρεια. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ  K- IF 04.00            σε ευρώ 
    

    Ποσό 
παράγοντα  

Απαίτηση 
παράγοντα Κ  

Σειρές Στοιχείο 0010 0020 

0010 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Κ                    379  

0020 Κίνδυνος για τον πελάτη                      22  

0030 Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση                            

0040 Χρήματα πελατών υπό κατοχή — 
Διαχωρισμένοι λογαριασμοί  

              
2.351                       9  

0050 Χρήματα πελατών υπό κατοχή — Μη 
διαχωρισμένοι λογαριασμοί                            

0060 Περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη και διαχείριση             
32.545                     13  

0070 Εκτελούμενες εντολές πελατών — Συναλλαγές                                         0  
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τοις μετρητοίς  70  

0080 Εκτελούμενες εντολές πελατών — Συναλλαγές 
παραγώγων                           

0090 Κίνδυνος για την αγορά                    356  

0100 Απαίτηση για τον κίνδυνο καθαρής θέσης (K-
NPR)                      

0110 Παρεχόμενο περιθώριο εκκαθάρισης                 
274                   356  

0120 Κίνδυνος για την εταιρεία                        0 

0130 Αθέτηση αντισυμβαλλομένου              

0140 Ημερήσια ροή συναλλαγών — Συναλλαγές τοις 
μετρητοίς 

                   
73                       0  

0150 Ημερήσια ροή συναλλαγών — Συναλλαγές 
παραγώγων                      

0160 Απαίτηση για τον κίνδυνο συγκέντρωσης (K-
CON)                       

 

• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση» ή «AUM» (assets under management), σύμφωνα με 

το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019:  

 Δεν συντρέχει η περίπτωση 

 

• Xρήματα πελατών υπό κατοχή» ή «CMH» (client money held), σύμφωνα με το άρθρο 18 

του κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019 : 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ- CMH  - IF 06.03    
 Ποσό συντελεστή 

Μήνας t Μήνας t-1 Μήνας t-2 

0010 0020 0030 

0010 CMH - Διαχωρισμένα (μέσες ποσότητες) 2.351 2.384 2.364 

0020 CMH - Μη διαχωρισμένο (μέσες ποσότητες)    

 

 

• Περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη και διαχείριση» ή «ASA» (assets safeguarded and 

administered),  σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019 : 

 

 

Διατήρηση περιουσιακών στοιχείων - ASA additional details - IF 06.05    
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    Ποσό συντελεστή 
    Μήνας t Μήνας t-1 Μήνας t-2 
    0010 0020 0030 

0010 Συνολικά ASA (μέσες ποσότητες) 32.545 32.111 30.699 

0020 
Εκ των οποίων: Εύλογη αξία 
χρηματοπιστωτικών μέσων (Επίπεδο 2) 32.545 32.111 30.699 

0030 
Εκ των οποίων: Εύλογη αξία 
χρηματοπιστωτικών μέσων (Επίπεδο 3) 0,00 0,00 0,00 

0040 
Εκ των οποίων: περιουσιακά στοιχεία που 
έχουν εκχωρηθεί επίσημα σε άλλη 
χρηματοοικονομική οντότητα 0,00 0,00 0,00 

0050 
Εκ των οποίων: περιουσιακά στοιχεία 
άλλης χρηματοπιστωτικής οντότητας που 
έχουν εκχωρηθεί επίσημα στην εταιρεία  0,00 0,00 0,00 

 

• Εκτελούμενες εντολές πελατών» ή «COH» (client orders handled), σύμφωνα με το άρθρο 

20 του κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019 : 

Εκτελούμενες εντολές Πελατών - COH additional details - IF 06.07 

  

Ποσό συντελεστή 
Μήνα
ς   t 

Μήνας 
t-1 

Μήνας 
t-2 

0010 0020 0030 
001
0 COH - Συναλλαγές σε μετρητά (μέσα ποσά)    70    78    92 

002
0 Εκ των οποίων: Εκτέλεση εντολών πελατών 70 78 92 
003
0 

Εκ των οποίων: Λήψη και μετάδοση παραγγελιών 
πελατών 0 0 0 

004
0 COH - Παράγωγο (μέσες ποσότητες)             

005
0 Εκ των οποίων: Εκτέλεση εντολών πελατών 0 0 0 
006
0 

Εκ των οποίων: Λήψη και μετάδοση παραγγελιών 
πελατών 0 0 0 

 

• Κίνδυνος συγκέντρωσης» ή «CON» (concentration risk), σύμφωνα με το άρθρο 37 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019: 

Δεν συντρέχει  η περίπτωση 

 

• Παρεχόμενο περιθώριο εκκαθάρισης» ή «CMG» (clearing margin given), σύμφωνα με το 

άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019 :  
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Δοσμένο περιθώριο εκκαθάρισης - CMG  - IF 06.10    

 
Εκκαθαριστικό μέλος Συνεισφορά στο συνολικό περιθώριο 

που απαιτείται σε καθημερινή βάση 

 

Όνομα Κωδικός Κωδικός 

το 
υψηλότερο 
συνολικό 

περιθώριο  

το δεύτερο 
υψηλότερο 
ποσό του 
συνολικού 

περιθωρίου  

το τρίτο 
υψηλότερο 
ποσό του 
συνολικού 

περιθωρίου  
 0010 0020 0030 0040 0050 0060 
 CFS ΑΕΠΕΥ 213800Z6IUB6DMMNXY55 LEI CODE 275,80  274,56  273,85  
 
 

• Ημερήσια ροή συναλλαγών» ή «DTF» (daily trading flow), σύμφωνα με το άρθρο 33 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019 : 

Ημερήσια ροή συναλλαγών - DTF - IF 06.12    
    Ποσό συντελεστή  

    
Μήνας   

t 
Μήνας 

t-1 
Μήνας  t-

2 
    0010 0020 0030 
001
0  Συνολικό DTF - συναλλαγές μετρητών (μέσα ποσά)    73    74    82 

002
0 

 Συνολικές συναλλαγές παραγώγων DTF (μέσα 
ποσά)          

 

Μέση αξία των συνολικών ημερήσιων ροών συναλλαγών - IF 06.13      
    Μηνιαίοι μέσοι όροι των συνολικών ημερήσιων τιμών ροής συναλλαγών  

    

Μήνα
ς     t-

3 

Μήνα
ς     t-

4 

Μήνα
ς      t-

5 

Μήνας    
t-6 

Μήνας 
t-7 

Μήνα
ς t-8 

Μήνα
ς t-9 

Μήνας t-
10 

    0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 

0010 

 Καθημερινή 
ροή 
συναλλαγών 
- 
συναλλαγές 
μετρητών 98 48,52 47,34 57,16 104,04 81,39 

 
 
 
 

106,50 

 
 
 
 

95,46 

0020 

 Ημερήσια 
ροή 
συναλλαγών 
- 
συναλλαγές 
παραγώγων 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

0 

  
 
 
 

 0 
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• Κίνδυνος καθαρής θέσης» ή «NPR» (net position risk), σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019:   

Η εταιρεία υπολογίζει την απαίτηση του παράγοντα Κ RtM με τον παράγοντα Κ-CMG, 

υπολογιζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 23. 

• Αθέτηση αντισυμβαλλομένου» ή «TCD» (trading counterparty default), σύμφωνα με το 

άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019: 

Δεν συντρέχει περίπτωση 

 

• Τρέχουσα αγοραία αξία» ή «CMV» (current market value), σύμφωνα με το άρθρο 32, του 

κανονισμού (ΕΕ) 2033/2019.  

 Δεν συντρέχει περίπτωση 

 

β)   Δεν υφίσταται σχετικό αίτημα της αρμόδιας αρχής, επί της διαδικασίας, για την 

εκτίμηση της επάρκειας του εσωτερικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της 

σύνθεσης των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034, 

 

γ)  Απαιτήσεις του παράγοντα Κ που υπολογίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του 

παρόντος κανονισμού, σε συγκεντρωτική μορφή για RtM, RtF, και RtC, με βάση το άθροισμα 

των εφαρμοστέων παραγόντων Κ,  

 

δ)   Η απαίτηση πάγιων εξόδων που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13:   

   

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ - IF 03.00     
 

Ποσό 
Σειρές Στοιχείο 0010 

0010 Απαίτηση παγίων εξόδων 129 

0020 Ετήσια πάγια έξοδα του προηγούμενου έτους μετά τη διανομή 
κερδών 517 

0030  Συνολικές δαπάνες του προηγούμενου έτους μετά τη διανομή κερδών  207 

0040  Εκ των οποίων: Πάγιες δαπάνες που πραγματοποιούνται από τρίτους 
για λογαριασμό των επιχειρήσεων επενδύσεων 

 

0050 (-) Συνολικές μειώσεις  310 

0200 Προβλεπόμενα πάγια έξοδα του τρέχοντος έτους  190 
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0210 Μεταβολή πάγιων εξόδων (%)  136,77% 
 

6. Πολιτική και πρακτικές αποδοχών (άρθρο 51) 

Πληροφορίες σχετικά με την οικεία πολιτική και πρακτικές αποδοχών:  

  

 
α 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του συστήματος αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των μεταβλητών αποδοχών και των κριτηρίων 
χορήγησης μεταβλητών αποδοχών, της πολιτικής πληρωμής σε χρηματοπιστωτικά μέσα, της 
πολιτικής περί αναβολής και των κριτηρίων κατοχύρωσης των αποδοχών: 

 Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές αποδοχών, ουδέτερες ως προς το φύλο, σύμφωνα 
με την αρχή που ορίζεται στο άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 
 Η πολιτική αμοιβών περιλαμβάνει μόνον σταθερές αποδοχές οι οποίες δεν 
συνδέονται με στόχους και επιδόσεις. 

β 
Αναλογίες μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
30 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034: 

Δεν περιλαμβάνονται μεταβλητές αποδοχές 

 
γ 

Συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, με ανάλυση ανά ανώτερα 
διοικητικά στελέχη και ανά μέλη του προσωπικού των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη 
αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της επιχείρησης επενδύσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα: 

  

i) 

Ανώτερα στελέχη Μέλη προσωπικού με ουσιώδη αντίκτυπο 
Σταθερές 
αποδοχές 

Μεταβλητές 
αποδοχές 

Αριθμός 
δικαιούχων 

Σταθερές 
αποδοχές 

Μεταβλητές 
αποδοχές 

Αριθμός 
δικαιούχων 

27.571,49 € 0,00 1 115.695,70 € 0,00 10 
 
ii) 
 

Ποσά και οι μορφές των καταβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών, με διάκριση σε μετρητά, 
μετοχές, χρηματοπιστωτικά μέσα συνδεδεμένα με μετοχές και άλλες κατηγορίες, χωριστά για 
το προκαταβαλλόμενο και το αναβαλλόμενο μέρος: 

Δεν υφίστανται 
 
iii) Ποσά των αναβαλλόμενων αποδοχών που αποδίδονται για προηγούμενες περιόδους 

επιδόσεων, με διάκριση στο ποσό που κατοχυρώνεται εντός του οικονομικού έτους και στο 
ποσό που κατοχυρώνεται σε επόμενα έτη: 

Δεν υφίστανται 

 

iv) 

Ποσό των αναβαλλόμενων αποδοχών που κατοχυρώνεται εντός του οικονομικού έτους και 
καταβάλλεται κατά το οικονομικό έτος και το οποίο μειώνεται μέσω αναπροσαρμογών με 
βάση την επίδοση: 

Δεν υφίσταται 
 

Εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές που αποδόθηκαν κατά το οικονομικό έτος και τον αριθμό 
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v) των δικαιούχων: 

Δεν υφίστανται 
 
vi) Ποσά των αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης που αποδόθηκαν σε προηγούμενες περιόδους 

και τα οποία καταβλήθηκαν εντός του οικονομικού έτους: 

Δεν υφίστανται 
 
vii) Ποσά αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης που αποδόθηκαν κατά το οικονομικό έτος, με 

διάκριση σε προκαταβληθέντα και αναβληθέντα, τον αριθμό των δικαιούχων των πληρωμών 
αυτών και το υψηλότερο ποσό που καταβλήθηκε σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο: 

Δεν υφίστανται 
 
  δ) 

Πληροφορίες σχετικά με το εάν η επιχείρηση επωφελείται από παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 32 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034: 

Η CFS Χρηματιστηριακή, δεν επωφελείται από παρέκκλιση που προβλέπεται στο 
άρθρο 32 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034. 

  

 
Β. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΑ 80-88  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4261/2014 

 
7. Ρυθμίσεις Εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρο 80) 

Η εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας αποσκοπεί στην μόνιμη εξυπηρέτηση του εταιρικού 

συμφέροντος, το οποίο αποτελεί τη συνισταμένη του συμφέροντος του νομικού προσώπου 

και των εννόμων συμφερόντων όσων συνδέονται με την εταιρεία. 

Η εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας επιδιώκει πλήρη διαφάνεια στην όλη διαχείριση της 

εταιρείας, ώστε να παρέχονται όλες οι ζωτικές πληροφορίες προς όλους τους μετόχους και 

να δίδεται έτσι η δυνατότητα σ' αυτούς να έχουν ενεργό ρόλο στη δραστηριότητα της 

εταιρείας βάσει της κείμενης νομοθεσίας, να προστατεύουν και προωθούν τα συμφέροντα 

τους ισότιμα και ακριβοδίκαια μέσα στο πλαίσιο της μακροχρόνιας και ισόρροπης 

ανάπτυξης της εταιρείας. 

Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται έχουν ως 

αφετηρία το θεσμικό πλαίσιο, την κείμενη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, την 

χρηματιστηριακή νομοθεσία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Χ.Α. και των εποπτικών αρχών, 

αλλά εκτείνονται και πέραν του ισχύοντος δικαίου και περιλαμβάνουν οικειοθελείς 

δεσμεύσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της αξιοπιστίας της εταιρείας. 

Οι αρχές και οι διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης διαχέονται σε όλη τη δομή και 

λειτουργία της εταιρείας και αφορούν τα όργανα διοικήσεως της (Δ.Σ. και Γ.Σ.) και τον 
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τρόπο με τον οποίο αυτά διαρθρώνονται και λειτουργούν, αλλά και τις γενικότερες σχέσεις 

επικοινωνίας των διαφόρων μετόχων μεταξύ τους. 

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για την υλοποίηση 

των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση, 

περιλαμβανομένου και του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία και την πρόληψη 

αντικρουόμενων συμφερόντων. 

Στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης η εταιρεία έχει θεσπίσει εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας, που περιλαμβάνει σχετικό οργανόγραμμα με σαφή περιγραφή της ιεραρχικής 

κατανομής αρμοδιοτήτων. Έχουν συγκροτηθεί ανεξάρτητες μονάδες οι οποίες είναι 

αρμόδιες για την παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών σχετικά με το διαχωρισμό 

καθηκόντων, την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και για την πρόληψη αλλά και 

αντιμετώπιση κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα 

συστήματα λειτουργίας της.  

Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τον αντιπρόεδρο και τρία μέλη.   

Η εταιρεία για την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου φροντίζει να πληρούνται 

οι απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 

πραγματικές τους γνώσεις, τις δεξιότητες και την ειδικότητα τους, σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας που σχετίζεται με τη φύση και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων, που μπορεί να 

ανακύψουν κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και οι οποίες μπορούν να ζημιώσουν 

τα συμφέροντα ενός πελάτη. Η πολιτική αυτή γνωστοποιείται προσυμβατικά στους πελάτες. 

Βασική αρχή της πολιτικής είναι ότι το προσωπικό και τα τμήματα, οι δραστηριότητες των 

οποίων θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να 

διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

Το διοικητικό συμβούλιο έχει συγκροτήσει όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες μονάδες, οι 

οποίες συνεδριάζουν κατά τα ορισθέντα και υποβάλουν προσηκόντως τις σχετικές τους 

εκθέσεις.    

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει όλες τις εκθέσεις και πληροφορίες που συντάσσουν οι 

αρμόδιες μονάδες σχετικά με τους κινδύνους. 
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Η μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης παρακολουθεί και αξιολογεί σε τακτά διαστήματα 

την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων και των διαδικασιών που 

έχουν θεσπιστεί για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει η εταιρεία σύμφωνα με 

το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον εντοπισμό των κινδύνων. Το πλαίσιο αυτό, 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών καθώς και στην παροχή συμβουλών στα 

καλυπτόμενα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και 

την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις της 

εταιρείας. Επιπροσθέτως παρακολουθεί την εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών 

εσωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 

αποφάσεις και τις διαδικασίες της εταιρείας. Εξετάζει και αξιολογεί την καταλληλότητα και 

αποτελεσματικότητα των παραπάνω συστημάτων-μηχανισμών ελέγχου και στα πλαίσια 

των περιοδικών ελέγχων διατυπώνει συστάσεις για βελτιώσεις ή διορθωτικά μέτρα σε 

περίπτωση αδυναμιών και εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τις συστάσεις αυτές. 

Παρακολουθεί τις θεσμικές εξελίξεις και εισηγείται στο ΔΣ τις αναγκαίες προσαρμογές στον 

τρόπο λειτουργίας, προκειμένου η δραστηριότητα της εταιρείας να είναι σύννομη. Το ΔΣ 

επεξεργάζεται τις εισηγήσεις και εμπλουτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της 

εταιρείας. Υποβάλλει γραπτές εκθέσεις στα ανώτερα στελέχη της εταιρείας και στο 

διοικητικό συμβούλιο, τουλάχιστον ετησίως, αναφορικά με ζητήματα που 

εντοπίσθηκαν/ελέγχθηκαν, καθώς και τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν 

προς αντιμετώπιση αυτών.  

Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου, επιβλέπει, ελέγχει και πιστοποιεί την τήρηση του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας και διασφαλίζει ότι όλα τα τμήματα εκτελούν τα 

καθήκοντα τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Υποβάλλει αναλυτικές γραπτές 

εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο, τουλάχιστον ετησίως, αναφορικά με όλα τα τμήματα της 

εταιρείας. Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της διαθέτει την απαραίτητη εξουσία, 

πόρους και εξειδίκευση. 

Η επιτροπή εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας, 

συστήνεται με σχετική απόφαση του ΔΣ και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα 

σύμβουλο της εταιρείας, και τους υπευθύνους των μονάδων κανονιστικής συμμόρφωσης, 

διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού ελέγχου καθώς και τους υπεύθυνους  των τμημάτων 

παροχής πιστώσεων και μηχανογράφησης της εταιρείας προκειμένου να:  α) να εισηγηθεί 

την θέσπιση εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.) ούτως 
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ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της σχετικής με αυτήν υπ’ αριθ. 8/459/27.12.2007 

απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η διαδικασία πρέπει να είναι 

αποτελεσματική και αξιόπιστη (και στο πλαίσιο αξιολόγησης από την Ε.Κ. της οργανωτικής 

της διάρθρωσης), β) να προτείνει στο ΔΣ της εταιρείας την  τροποποίηση και τον 

εμπλουτισμό του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας, έτσι ώστε να 

υπάρχουν, όπου και στο μέτρο που απαιτείται οι αναγκαίες προσαρμογές στην 

σχεδιασθείσα, αμέσως ανωτέρω, αναφερόμενη ΕΔΑΚΕ, γ) να παρακολουθεί την πιστή 

εφαρμογή της ΕΔΑΚΕ από την εταιρεία και να ενημερώνει τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, δ) να συντάσσει και υποβάλει, κατ’ ελάχιστον, ετησίως προς το διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρείας, έκθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 

2/452/1.11.2007 απόφασης της Ε.Κ. (‘Οργανωτικές Απαιτήσεις για την λειτουργία των ΕΠΕΥ’).     

Η μονάδα αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εποπτεύει 

την εφαρμογή των προκαθορισμένων διαδικασιών στα πλαίσια πρόληψης, αποτροπής και 

εντοπισμού περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ή 

περιπτώσεων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.   

Η μονάδα διαχείρισης κινδύνων είναι αρμόδια για τη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών, 

διαδικασιών και ρυθμίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισμό όλων εν γένει των κινδύνων, οι 

οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της 

εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο, 

κίνδυνο συγκέντρωσης, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο κεφαλαίων, κίνδυνο κερδοφορίας 

και υπολειπόμενο κίνδυνο). Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται σύμφωνα με τα 

εκάστοτε οριζόμενα. Η μονάδα διαχείρισης κινδύνων παρακολουθεί συστηματικά την 

καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθμίσεων 

που εφαρμόζει η εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων. Η μονάδα διαχείρισης 

κινδύνων μεριμνά ώστε η εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και μηχανογραφική 

υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρμογής των 

θεσπισμένων διαδικασιών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής της επάρκειας και την εν 

γένει διαχείριση των κινδύνων που συνέχονται με τη λειτουργία της. Η μονάδα διαχείρισης 

κινδύνων είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κατευθύνσεων της επιτροπής ΕΔΑΚΕ της 

εταιρείας, όπως αυτές ενσωματώνονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και 

διενεργεί έλεγχο της ορθότητας των διαδικασιών και ενεργειών που αφορούν πρόληψη, 
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αποτροπή ή αποκάλυψη αδυναμιών στη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων ιδίων ή 

τρίτων.  

 

8. Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (άρθρο 81) 

Επωνυμία:                               CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Φύση δραστηριοτήτων:    Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών 

Γεωγραφική θέση:    Παπαρρηγοπούλου 3, 105 61 Αθήνα 

Κύκλος εργασιών:     253.235,13 € 

Αριθμός εργαζόμενων:    7 

Αποτελέσματα προ φόρων:        4.678,68 € 

Φόροι επί των αποτελεσμάτων:   114.159,22 € 

α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες: 

 Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών. 

 Επενδυτικές συμβουλές. 

 Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. 

 β) Παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες: 

 Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, 

περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση 

χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. 

 Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή 

περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την 

πίστωση ή το δάνειο. 

 Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την 

κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με 

συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. 

 Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών. 

 Παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την  αναδοχή. 

Σημείωση: α) Τα παραπάνω στοιχεία συμφωνούν με τις ελεγμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας της 31.12.2021.  β). Η εταιρεία δεν είναι θυγατρική άλλης ούτε 
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έχει θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες και ως εκ τούτου δεν ενοποιεί άλλη Εταιρεία κατά 

τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων. γ) Η εταιρεία δε διαθέτει σε άλλες χώρες 

υποκαταστήματα ή θυγατρικές και ως εκ τούτου όλες οι πληροφορίες αναφέρονται στις 

δραστηριότητες της στην Ελλάδα. 

9. Δημοσιοποίηση απόδοσης στοιχείων ενεργητικού (άρθρο 82) 

Ο δείκτης συνολικής απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού, υπολογίζεται ως ο λόγος 

του καθαρού αποτελέσματος της χρήσης, προς το σύνολο του ενεργητικού, και ανέρχεται 

για τη περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2021 σε 2,17 %.  

 

10. Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 83) 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, έχουν καλή φήμη, διαθέτουν επαρκείς 

γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία ανά αντικείμενο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

και πληρούν τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου.     

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ως πρώτιστη φροντίδα την προστασία και προαγωγή του 

εταιρικού συμφέροντος και την διαρκή αποδοτικότητα της εταιρείας που αντανακλάται σε 

μακροχρόνια βελτίωση της εσωτερικής αξίας της μετοχής. 

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ειδικότερα την ευθύνη για: 

Τον καθορισμό της στρατηγικής και του σχεδιασμού της επιχείρησης, τον καθορισμό και 

την επίτευξη των στόχων αποδοτικότητας της, την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας των πρακτικών διακυβέρνησης που εφαρμόζονται και της πορείας 

της επιχείρησης και τον έλεγχο μεγάλων κεφαλαιακών δαπανών. 

Την υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εισηγήσεις 

και προτάσεις των διευθυντικών στελεχών. 

Την επιλογή, τον διορισμό και τον έλεγχο των διευθυντικών στελεχών, τον καθορισμό της 

αμοιβής τους με γνώμονα το συμφέρον της επιχείρησης και των μετόχων καθώς και την 

τυχόν αντικατάσταση και διαδοχή τους. 

Την αρτιότητα των προς γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης ορκωτών ελεγκτών (ανεξάρτητου ελέγχου), και την 

ύπαρξη διαδικασίας ελέγχου κινδύνων, οικονομικού ελέγχου, και την συμμόρφωση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης με την εκάστοτε νομοθεσία. 
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Την παρακολούθηση και διευθέτηση τυχόν θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των 

στελεχών, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων 

και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης στοιχείων ενεργητικού ή συναλλαγών με 

συνδεδεμένα μέρη. 

Την αναφορά των πεπραγμένων στους μετόχους της επιχείρησης.  

Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών διακυβέρνησης, οι οποίες 

διέπουν την λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και την διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων του. 

Επιδιώκει το διαχωρισμό ευθυνών στα ανώτατα κλιμάκια της επιχείρησης με σκοπό την 

διασφάλιση ισορροπίας στην κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων και του ελέγχου τους.   

Το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης.  

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντα τους κατά τρόπο 

ανεξάρτητο, έχοντας ως γνώμονα το αποκλειστικό συμφέρον της επιχείρησης και του 

συνόλου των μετόχων. 

Η δομή και οι διαδικασίες λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου εγγυώνται την 

διαμόρφωση συνθηκών που επιτρέπουν την μέγιστη αποδοτικότητα της επιχείρησης.   

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται να επιδιώκουν συμφέροντα που 

αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Οφείλουν να 

αποκαλύπτουν στο Δ.Σ. τα συμφέροντα που ενδέχεται να ανακύψουν από σημαντικές 

συναλλαγές της εταιρείας καθώς επίσης και κάθε μορφής σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με 

τα συμφέροντα της εταιρείας. 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. τις προθέσεις τους 

για τη διενέργεια σημαντικών συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την εταιρεία καθώς επίσης και με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της. 

 

11. Πολιτικές Αποδοχών (άρθρο 84) 

Η πολιτική αποδοχών συνάδει και προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των 

κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ μέρους της εταιρείας  

και είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή 
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αντικρουόμενων συμφερόντων, συμμορφώνεται και ενδείκνυται προς το μέγεθος, την 

εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων. 

12. Ιδρύματα επωφελούμενα από τη κρατική ενίσχυση (άρθρο.85) 

Η εταιρεία δεν είναι ίδρυμα της κατηγορίας αυτής. 

13. Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών ( άρθρο 86) 

Η εταιρεία δεν έχει πολιτική με στοιχεία μεταβλητών αποδοχών.   

14. Επιτροπή Αποδοχών ( άρθρο 87 ) 

Η εταιρεία δεν είναι σημαντική από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, 

του εύρους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της ώστε να είναι απαραίτητη η 

επιτροπή αποδοχών.   

Η CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ με την παρούσα δημοσίευση στην ιστοσελίδα της, μεταφέρει 

στους συμμετέχοντες στην αγορά πλήρως το προφίλ του κινδύνου της 

15. Τήρηση ιστοτόπου εταιρικής διακυβέρνησης και αποδοχών (άρθρο 

88) 

Η  CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, δημοσιοποιεί την παρούσα στον ιστότοπό της και εξηγεί, σε 

ειδικό χώρο, με ποιο τρόπο συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των  

άρθρων 80 έως 88 του Νόμου 4261/2014.     

16. Δηλώσεις και Βεβαιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δηλώνει ότι, είναι υπεύθυνο να επανεξετάζει και 

να εγκρίνει περιοδικά τις στρατηγικές και διαδικασίες, όσον αφορά την παρακολούθηση, 

ανάληψη, διαχείριση και μείωση κινδύνων, στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία. 

Επιπροσθέτως, το διοικητικό συμβούλιο δηλώνει ότι, είναι αρμόδιο να διασφαλίσει επαρκείς 

πόρους για τη διαχείριση όλων των σημαντικών κινδύνων, που αντιμετωπίζει ή δύναται να 

αντιμετωπίσει η εταιρία στο μέλλον, και ότι με τη παρούσα δημοσιοποίηση παρέχονται 

πληροφορίες, οι οποίες απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή, την επάρκεια των μηχανισμών 

διαχείρισης κινδύνου της CFS Χρηματιστηριακή. 



  CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ                                                                                    Ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2021 

 

24 

  Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θεωρεί ότι, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί 

διαχείρισης κινδύνου επάρκειας ιδίων κεφαλαίων, είναι επαρκείς και αποτελεσματικοί, σε 

σχέση με τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, και 

βεβαιώνει ότι τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, είναι κατάλληλα και ανταποκρίνονται 

στο προφίλ και τη στρατηγική της εταιρείας.     

 Το διοικητικό συμβούλιο βεβαιώνει ότι, στη παρούσα δημοσιοποίηση περιγράφεται με 

συντομία το συνολικό προφίλ κινδύνου της εταιρείας, που σχετίζεται με την επιχειρηματική 

στρατηγική, και ότι στη παρούσα δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται οι βασικοί δείκτες και τα 

στοιχεία που παρέχουν στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, ολοκληρωμένη άποψη, σχετικά με 

τη διαχείριση κινδύνου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο το 

προφίλ κινδύνου της εταιρείας ανταποκρίνεται στο επίπεδο ανοχής κινδύνου, που ορίζει το 

θεσμικό πλαίσιο και η διοίκηση. 
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