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Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ  ASSET MANAGEMENT 

Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης 

9/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ. 
 
  

1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  

 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρία αναλύονται 
ανά κατηγορία. Όπου δεν υπάρχει ξεχωριστή αναφορά σε συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου, θα πρέπει να θεωρείται ότι τα αναφερόμενα στη 

συγκεκριμένη ενότητα αφορούν εξίσου το σύνολο των κινδύνων που αφορούν την Εταιρία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.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 Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας 

της Εταιρίας.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει υπεύθυνο  Διαχείρισης Κινδύνων με τις παρακάτω  αρμοδιότητες: 

 

Αρμοδιότητες  Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων 

Σύμφωνα με το μέγεθος και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Εταιρία εκτίθεται σε ποικίλους κινδύνους οι οποίοι απειλούν την ομαλή 

λειτουργία της. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων  που συνέχονται με τη λειτουργία της Εταιρίας, έχει θεσπιστεί 

Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων η οποία αναλύει τους κυριότερους κινδύνους καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης αυτών. 
Η Πολιτική Διαχείρισης κινδύνων αποτελεί μέρος του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει 

υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος έχει την ευθύνη για την τήρηση της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων.   

Στο πεδίο των καθηκόντων και ελέγχων του  Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων εμπίπτουν:  
(α) Συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και ρυθμίσεων που θέτει η 

Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. 

(β) Εκτίμηση των αναγκών της Εταιρίας σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση των κινδύνων, σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

(γ) Μέριμνα ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα ανοίγματα της Εταιρίας να κινείται στα νόμιμα όρια. 

(δ) Μέριμνα ώστε η Εταιρία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και τήρηση 
της εφαρμογής των διαδικασιών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής της επάρκεια και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνέχονται με 

τη λειτουργία της. 

(ε) Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας  
(ΕΔΑΚΕ) της Εταιρίας. 

 

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

Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, o Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων διαμορφώνει τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες 

για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείρισή του. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό 

διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως: 

▪ προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών της Εταιρίας σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το 
νόμο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

▪ προβαίνει στο διαχωρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε: α) απαιτήσεις υπό καθυστέρηση (past due) και β) επισφαλείς 

απαιτήσεις (impaired),  
▪ εφαρμόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων (π.χ. standardized, marked to 

market method, original  exposure method, internal model method) και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών, 

▪ προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμψηφισμού των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων, καθώς και το βαθμό κατά 
τον οποίο η Εταιρία κάνει χρήση των συμψηφισμών αυτών,   

▪ προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που 

αποδέχεται η Εταιρία, 
▪ προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος αντισυμβαλλομένου  

(π.χ. Τράπεζες, επιχειρήσεις κτλ.), 

▪ προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους, 
▪ αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρίας,  

▪ εφαρμόζει με συνέπεια τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας του Χρηματοδοτικού Ανοίγματος, 

▪ ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιεί καθώς και τη διαδικασία επικαιροποίησης 
αυτών,   

▪ εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου.   

 
 

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. 
Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της Εταιρίας γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς κάθε μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007, όπως 
εκάστοτε ισχύει.  

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρίας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της Εταιρίας σε ξένο νόμισμα, η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο θα αφορά τυχόν μελλοντικές τοποθετήσεις στοιχείων 

ενεργητικού σε ξένο νόμισμα. 
  

Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας ελέγχεται μέσα από μια αναπτυγμένη δομή διαχείρισης ρευστότητας, που αποτελείται από διάφορα είδη ελέγχων, 

διαδικασιών και ορίων. Για την εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρία ακολουθεί τις κάτωθι πολιτικές και διαδικασίες: 
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• Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί, σε τριμηνιαία βάση, τους δείκτες μέτρησης της ρευστότητας της εταιρείας, οι 

οποίοι κοινοποιούνται στη Διοίκηση. Η Εταιρία έχει ορίσει τους παρακάτω δείκτες προκειμένου να παρακολουθεί τον κίνδυνο 

ρευστότητας. 

 

Δείκτες Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας Ορισμός 

 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Δείκτης  Ταμιακής Ρευστότητας 

 

 
Διαθέσιμα 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

• Η Διοίκηση της Εταιρίας ελέγχει σε μηνιαία βάση τα αποτελέσματα κλεισίματος και τυχόν παρεκκλίσεις από τον προϋπολογισμό της. 

Πολιτική της Εταιρίας είναι η κάλυψη των μηνιαίων υποχρεώσεών της από τα αντίστοιχα έσοδα χωρίς να επηρεάζονται καθόλου τα ίδια κεφάλαια 

της.  

• Στα πλαίσια της ανωτέρω πολιτικής, ο υπεύθυνος του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών παρακολουθεί τις τρέχουσες και 

προβλεπόμενες χρηματορροές που περιλαμβάνονται σε ή προκύπτουν από στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και τα εκτός ισολογισμού 

στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, συντάσσεται μηνιαίο cash flow της Εταιρίας το οποίο περιλαμβάνει τα έσοδα του μήνα αναφοράς που 

πραγματοποίησε η Εταιρία ως αποτέλεσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διαχείρισης Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων, Αμοιβαίων κεφαλαίων 

καθώς και των επενδύσεων των ιδίων κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προβλέπει να εξοφλήσει η Εταιρία τον επόμενο 
μήνα. Σε περίπτωση μη κάλυψης των υποχρεώσεων της Εταιρίας από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, καταρτίζεται από τη Διοίκηση νέο σχέδιο 

ενίσχυσης των εσόδων καθώς και συρρίκνωσης των εξόδων. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει θέσει μακροχρόνιους περιορισμούς  στις επενδύσεις των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, 

δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στους τίτλους σταθερού εισοδήματος, τις καταθέσεις και γενικότερα ενεργώντας με γνώμονα τη μείωση του 

ρίσκου που αναλαμβάνει από τις τοποθετήσεις των ιδίων κεφαλαίων καθώς και τη διατήρηση άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων. Οι 
επενδυτικοί περιορισμοί καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες συνθήκες και προοπτικές της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. 

• Στην αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας συμβάλει και η πολιτική μηδενικής χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της 

Εταιρίας μέσω εξωτερικού δανεισμού καθώς και η αποφυγή δημιουργίας μακροχρόνιων υποχρεώσεων και απαιτήσεων.  

Στα πλαίσια της εκτίμησης και διαχείρισης της ρευστότητας της Εταιρίας, ενδέχεται να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κρίσης ρευστότητας.  Η 

διοίκηση της Εταιρίας αναγνωρίζει τη σημασία της ύπαρξης ρευστότητας για τη συνέχιση της λειτουργίας της και πιστεύει ότι είναι σημαντικό 
να υπάρχει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών. Στα πλαίσια του ανωτέρω σχεδίου η Εταιρία αξιολογεί σε τακτά χρονικά 

διαστήματα τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή λειτουργία της και να οδηγήσουν σε παύση των 

δραστηριοτήτων της, διαχωρίζοντάς τους σε συστημικούς και μη συστημικούς. Συστημικοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία 
ολόκληρης της οικονομίας ενώ οι μη συστημικοί έχουν επίδραση μόνο στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας. 

 

Συστημικοί Παράγοντες: 

Κρίση ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

Πιθανή κρίση ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα συντελέσει σε αδυναμία άντλησης των επενδεδυμένων ιδίων κεφαλαίων 

της Εταιρίας. Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω περίπτωσης η Εταιρία έχει μειώσει το ποσό των κεφαλαίων της που τηρεί σε τραπεζικές 
καταθέσεις και ενώ πραγματοποιεί τη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων της με γνώμονα της αρχή της διασποράς.  

Κρίση στις παγκόσμιες χρηματαγορές 

Πιθανή κρίση στις παγκόσμιες χρηματαγορές θα συντελέσει σε μείωση της αξίας των επενδεδυμένων κεφαλαίων της Εταιρίας καθώς και σε 
δυσκολία ρευστοποίησής τους. Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω περίπτωσης η Εταιρία επενδύει τα ίδια κεφάλαιά της με γνώμονα την αρχή 

της διασποράς τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επενδυτικού προϊόντος, ανάλογα με το διεθνές οικονομικό κλίμα. 

 

Μη συστημικοί παράγοντες:  

Παύση συνεργασίας με τη μητρική Εταιρία 

Δεδομένου ότι η μητρική Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη της Εταιρίας, μια ολική απόσυρση των υπό 
διαχείριση κεφαλαίων της θα συντελέσει σε πτώση των εσόδων της Εταιρίας και αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεών της. Παρόλα ταύτα, το 

κόστος λειτουργίας της θα μπορούσε να καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια για εύλογο χρονικό διάστημα. Η Διοίκηση, αναγνωρίζοντας τη 

σοβαρότητα της ανωτέρω περίπτωσης, ενισχύει διαρκώς τις προσπάθειές της για περαιτέρω ανάπτυξη και διασπορά της πελατειακής της βάσης 
καθώς και για ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων. 

 

Κίνδυνος Αγοράς  

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τις μεταβολές τιμών και αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων και τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τους στην 

αξία των  θέσεων που κατέχει η εταιρία για ίδιο λογαριασμό στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της.  

Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της  εταιρίας δύναται να περιλαμβάνει όλες τις τοποθετήσεις της σε μετοχές, ομόλογα και  αμοιβαία κεφάλαια. Οι 
τοποθετήσεις γίνονται βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών της 

Εταιρίας. 

Η Εταιρεία υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων με βάση την απόφαση 
4/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει.  

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων διαμορφώνει τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για 

την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων 
για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως: 

▪ μεριμνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα ανοίγματα της Εταιρείας να κινείται στα νόμιμα όρια. 

▪ καταγράφει την τυποποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό της αξίας των ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των 
προβλέψεων αυτών. 

 

Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) 

Ο λειτουργικός κίνδυνος γεννάται λόγω εφαρμογής ανεπαρκών εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών 

συστημάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις. 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων οφείλει να διαμορφώνει τις διαδικασίες που  είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείρισή του. Επίσης, οφείλει ιδίως να: 

▪ Παρακολουθεί και καταγράφει τα γεγονότα που δημιουργούν λειτουργικό κίνδυνο, 
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▪ Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες  (κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου) για την αποτελεσματικότερη 

καταγραφή και αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου. 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, η Εταιρία έχει θεσπίσει τις κάτωθι πολιτικές και διαδικασίες με σκοπό τη διασφάλιση 

της εταιρικής συνέχειας: 

• Στις συναλλαγές της με τους πελάτες εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση λαθών, παραλήψεων ή  

περιπτώσεων απάτης. 

• Έχει θεσπίσει Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων  και καταγγελιών των πελατών της, η οποία καθορίζει τους υπευθύνους και τα στάδια 

διεκπεραίωσης των παραπόνων των πελατών και διασφαλίζει την ενημέρωση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας.  

• Έχει θεσπίσει εσωτερικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων  των  πελατών, έτσι ώστε να 

προκύπτει πάντοτε με σαφήνεια ο δικαιούχος των κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων και να αποκλείεται η χρησιμοποίηση από την Εταιρία 

ή τρίτα μη δικαιούμενα πρόσωπα των κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων των πελατών της. 

• Για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που μπορεί να απειλήσουν την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της, η Εταιρία έχει 

προβλέψει  μια σειρά ενεργειών για την συνέχιση της λειτουργίας της. Πιο συγκεκριμένα, τα γραφεία της Εταιρίας και όλες οι εγκαταστάσεις της 

βρίσκονται στα ιδιόκτητα γραφεία της μητρικής Εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ, η οποία έχει καταρτίσει Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων, 
για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών κινδύνων, όπως για παράδειγμα την απώλεια των κεντρικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας, την απώλεια 

των μηχανογραφικών της υποδομών και συστημάτων σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς, σεισμού, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ. Το 

συγκεκριμένο σχέδιο υφίσταται από 27/09/2010 και εκσυγχρονίζεται διαρκώς με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις εκάστοτε ανάγκες, όπως 
αυτές διαμορφώνονται για την ομαλή συνέχιση των εργασιών του Ομίλου. Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας της 

Εταιρίας σε περιπτώσεις καταστροφικών συμβάντων που μπορεί να προκαλέσουν παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας ενός κρίσιμου 

συστήματος ή ακόμη και ολόκληρου του μηχανογραφικού της κέντρου, η Εταιρία έχει εγκαταστήσει  εφεδρικό μηχανογραφικό κέντρο εκτός του 
χώρου της, στο οποίο τηρείται ο λογισμικός εξοπλισμός της. Με τη χρήση του εφεδρικού μηχανογραφικού κέντρου ανακτάται σε εύλογο χρονικό 

διάστημα η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σε περίπτωση διακοπής.  

• Για τη διασφάλιση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρίας και την αποφυγή αθέμιτης γνωστοποίησης ή 

κατάχρησης προνομιακών ή εμπιστευτικών πληροφοριών, η Εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες διαχείρισης συστημικών προσβάσεων αναφορικά 

με τις προσβάσεις των χρηστών στις συστημικές εφαρμογές και τα κοινόχρηστα αρχεία εργασίας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες η 
δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στις συστημικές εφαρμογές και τα κοινόχρηστα αρχεία εργασίας της Εταιρίας καθορίζεται από την ιδιότητα 

κάθε υπαλλήλου. 

• Επιπρόσθετα, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση και καταστολή κακόβουλου λογισμικού. Το 

προσωπικό είναι ενημερωμένο για τους κινδύνους που διατρέχει η Εταιρία από κακόβουλα λογισμικά καθώς και για τις μεθόδους και τις 

διαδικασίες αντιμετώπισης αυτών. Απαγορεύεται η κάθε είδους χρήση, εγκατάσταση ή αντιγραφή λογισμικού στα συστήματα της Εταιρίας, 

προερχόμενου από μη έμπιστες πήγες (π.χ. το Διαδίκτυο ή συστήματα τρίτων) το οποίο μπορεί να βλάψει τις πληροφορίες και τα πληροφοριακά 
συστήματα της Εταιρίας. Υπάρχει εγκατεστημένο σε όλα τα συστήματα της Εταιρίας λογισμικό antivirus η παράκαμψη ή απενεργοποίηση του 

οποίου απαγορεύεται ρητά. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι η Εταιρία είναι ΑΕΔΑΚ διευρυμένου σκοπού και δε διαθέτει άδεια για την παροχή των υπηρεσιών (γ) και (στ) της 

παραγράφου 1, του άρθρου 4, του Ν. 3606/2007 όπως ισχύει, εμπίπτει στην περίπτωση (β) του άρθρου 2, της απόφασης 1/459/27.12.2007 και δεν 

δεσμεύει επιπλέον κεφάλαια για την κάλυψη του λειτουργικού της κινδύνου. 
 

2. Πεδίο Εφαρμογής  
 

Οι ακόλουθες πληροφορίες δημοσιοποιούνται με βάση την παράγραφο 2 του παραρτήματος I της 9/459/27.12.2007 Απόφασης της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και αφορούν την ανώνυμη Εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ  η οποία συστήθηκε στην Ελλάδα.  
Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές εταιρίες ούτε συνδεδεμένες εταιρίες και ως εκ τούτου δεν ενοποιεί καμία άλλη Εταιρία κατά την σύνταξη των 

οικονομικών της καταστάσεων. 

Στα πλαίσια της υποχρέωσης δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρία 
καθώς και τη διαχείρισή τους, η Εταιρία έχει υιοθετήσει πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης, τα βασικά στοιχεία της 

οποίας περιγράφονται κάτωθι. 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Α. Στόχος – Πεδίο εφαρμογής 

 Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελούν: 

- ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών για την επίτευξη της έγκαιρης και προσήκουσας δημοσιοποίησης των στοιχείων που 

προβλέπονται από το παράρτημα Ι της απόφασης 9/549/27.12.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει. 
- ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της επαλήθευσης και της συχνότητας των ως 

άνω δημοσιοποιήσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των δημοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών 
άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούμενων πληροφοριών. 

 

Β. Ειδικές αρμοδιότητες οργάνων της Εταιρίας 

1. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει εκάστοτε να περιέχονται 

στη δημοσιοποίηση εποπτικών πληροφοριών. 

2. Η Οικονομική Διεύθυνση / το Λογιστήριο είναι αρμόδιο για την άντληση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζει 
ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και από τα στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας που 

παράγονται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης 1/459/27.12.2007, όπως εκάστοτε 

ισχύει. Σε συνέχεια της συμπλήρωσης των απαραίτητων πληροφοριών από την Οικονομική Διεύθυνση / το Λογιστήριο, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Κινδύνων ελέγχει το περιεχόμενο των πληροφοριών και, εφόσον τις εγκρίνει, οριστικοποιεί το περιεχόμενό τους και τις υποβάλλει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το περιεχόμενο των πληροφοριών και αποφασίζει τη δημοσιοποίησή του. 

3. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της έγκαιρης πραγματοποίησης της δημοσιοποίησης ενώ ο Υπεύθυνος 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για τον έλεγχο και εντοπισμό τυχόν νέων ή πρόσθετων υποχρεώσεων της Εταιρίας.  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο, την ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές του ελέγχου ή της 
επισκόπησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, του συνόλου ή μέρους των δημοσιοποιούμενων στοιχείων και πληροφοριών. 
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Γ. Ακολουθούμενες αρχές ως προς το περιεχόμενο των δημοσιοποιήσεων 

1. Οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες, ανεξάρτητα από το μέσο ενημέρωσης που χρησιμοποιείται, πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο σαφή και 
κατανοητό, να είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές. 

2. Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει από τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης 9/459/27.12.2007, όπως εκάστοτε 

ισχύει, όλες όσες εφαρμόζονται στην Εταιρία.  Το κείμενο της δημοσιοποίησης ακολουθεί, κατά κανόνα, τη διάρθρωση και την αρίθμηση του 
ανωτέρου  Παραρτήματος.  

3. Η Εταιρία δύναται να μη δημοσιοποιεί τα είδη πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στη θέση των πληροφοριών που δε δημοσιεύονται, θα πρέπει να αναφέρονται γενικότερου τύπου πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα στο οποίο αφορά η μη δημοσιοποίηση, εκτός εάν και αυτές ακόμη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικής 

χρήσης ή εμπιστευτικές κατά τα προηγούμενα. 

 

Δ. Προσδιορισμός τόπου, συχνότητας και χρόνου δημοσιοποιήσεων 

Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των εποπτικών πληροφοριών γίνεται κάθε χρόνο, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρίας. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται δια της ανάρτησης του σχετικού αρχείου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο. Το εν 
λόγω αρχείο περιλαμβάνεται σε σύνδεσμο που βρίσκεται δίπλα σε αυτόν που παραπέμπει στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

Ε. Αξιολόγηση δημοσιοποιήσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αξιολογεί κάθε χρόνο την καταλληλότητα του περιεχομένου, την εφαρμοζόμενη συχνότητα δημοσίευσης 

και τις διαδικασίες επαλήθευσης των δημοσιοποιήσεων της Εταιρίας. 

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται κυρίως υπόψη : 
- ο βαθμός ανταπόκρισης των δημοσιοποιήσεων με την παρούσα πολιτική και με την απόφαση 9/459/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, του 

ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η ύπαρξη τυχόν παραλείψεων, 

- η σαφήνεια και ακρίβεια του περιεχομένου των δημοσιοποιήσεων, 
- η τυχόν ύπαρξη νέων στοιχείων λόγω των οποίων απαιτείται η αναπροσαρμογή του περιεχομένου των δημοσιοποιήσεων. 

 

3. Ίδια Κεφάλαια  

 
Τα κεφάλαια της Εταιρίας για  εποπτικούς σκοπούς με βάση την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007, όπως εκάστοτε ισχύει 

αναλύονται ως ακολούθως:  
 

• Βασικά ίδια κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν το 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 άυλων στοιχείων ενεργητικού και άλλες εποπτικές προσαρμογές.  

• Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν δανειακό κεφάλαιο μειωμένης εξασφάλισης και αποθεματικά 

επανεκτίμησης.  

 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας στις 31/12/2021: 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Βάσει της αποφ. Δ.Σ. Της Ε.Κ. 2/459/27.12.2007 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31/12/2021  (Ποσά εκφρασμένα σε €) 

 

 

 

 

    

Α. Βασικά Ίδια Κεφάλαια     

Α.1 Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων     

Α.1.α Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο   507.001 

Α.1.β  Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   973.327 

Α.1.γ Αποθεματικά και Διαφορές αναπροσαρμογής   382.703 

Α.1.δ Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές)εις νέον   273.945 

  

Το τυχόν σχηματισμένο, πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ κεφάλαιο για Γενικούς 

Κινδύνους που μεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση κατά την α΄ εφαρμογή 

των ΔΛΠ 

  0 

  Σχετικές παρατηρήσεις - Σημ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή   0 

Α.1.ε Ενδιάμεσα αποτελέσματα περιόδου (κέρδη υπό όρους/ζημιές)   0 

Α.1.στ Δικαιώματα μειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιημένων ίδιων κεφαλαίων)   0 

  Σύνολο Α1   2.136.976 

Α.2 Πρόσθετα στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων   0 

  
Υβριδικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί από ΕΠΕΥ ή από θυγατρική Εταιρία της 

ΕΠΕΥ (υπό όρους) 
  0 

  Σύνολο Α2   0 

Α.3 Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων   0 

Α.3.α Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία    40.543 
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Α.3.β 
Η θετική διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση) των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 
  0 

Α.3.γ Συμμετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών   0 

  Σύνολο  Α3   40.543 

  Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Α1+Α2-Α3)   2.096.432 

Β. Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια   0 

Β.1 Κύρια στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων   0 

Β.1.α. 
Αποθεματικά αναπροσαρμογής κατά την α΄ εφαρμογή των ΔΛΠ στην εύλογη 

αξία ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
  0 

Β.1.β. 
45% καθαρών κερδών από αναπροσαρμογή ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων σε μόνιμη βάση, στην εύλογη αξία 
  0 

Β.1.γ. 
45% καθαρών κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς 

πώληση μετοχικών τίτλων 
  0 

Β.1.δ. 
Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα 
σωρευτικού μερίσματος αόριστης διάρκειας 

  0 

Β.1.ε. 
Η θετική διαφορά μεταξύ λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και 
αντίστοιχης αναμενόμενης ζημίας για ΕΠΕΥ που εφαρμόζουν την ΠΕΔ 

  0 

  Σύνολο Β1   0 

Β.2 Πρόσθετα στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων   0 

  
Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα 
σωρευτικού μερίσματος, ορισμένης διάρκειας 

  0 

  Σύνολο Β2   0 

  Σύνολο Συμπληρωματικών Ι.Κ. (Β1+Β2)   0 

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

κατά 50% από τα συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια 
  0 

Γ.1 
Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυμάτων και 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία η ΕΠΕΥ συμμετέχει με ποσοστό άνω του 

10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών 

  0 

Γ.2 

Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυμάτων ή χρηματοδοτικών 

ιδρυμάτων, ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών, που 
υπερβαίνουν συνολικά το 10% των ιδίων κεφαλαίων της ΕΠΕΥ  

  0 

Γ.3 
Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 
ασφαλιστικών εταιριών χαρτοφυλακίου, με ποσοστό άνω του 20% του 

κεφαλαίου τους 

  0 

Γ.4 

Αρνητική διαφορά μεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων ( αφορά τις 

ΕΠΕΥ που εφαρμόζουν την ΠΕΔ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 

2589/20.8.2007 όπως ισχύει 

  0 

Γ.5 

Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών, που προκύπτουν από συναλλαγές για τις οποίες 

έχει παρέλθει διάστημα 12 μηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το μέρος που 

δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους. 

  0 

  Σύνολο αφαιρετικών στοιχείων   0 

Δ Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια για κάλυψη κινδύνου αγοράς    0 

  Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης διάρκειας   0 

  Σύνολο Συμπληρωματικών Ι.Κ. για κάλυψη κινδύνου αγοράς   0 

Ε 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                               

[Α1+Α2-Α3-(50%*Γ)] + [Β1+Β2-(50%*Γ)] + Δ 
  2.096.432 

 
 
 

 



6 

 

4. Κεφαλαιακή Επάρκεια 
 

Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας με τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 

3, παράγραφος 3, της απόφασης 1/459/27.12.2007. 
Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας κατά την 31/12/2021 υπολογίστηκε σε 35,70 %, σε σχέση με το ελάχιστο ύψος του 8% που 

απαιτείται. Συγκεκριμένα, με 31/12/2021 το ποσοστό προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τα εξής δεδομένα: 

 

1) του αθροίσματος των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των 

αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

• Τα στοιχεία του ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών της Εταιρίας, αφού σταθμίσθηκαν 

με βάση τον κίνδυνο που ενσωματώνουν, ανέρχονται στο ύψος των 707.811,52 € και αναγόμενα στο 8% αντιστοιχούν σε 

56.624,92 €. Ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων γίνεται σύμφωνα με την 3/459/27.12.2007 Απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

• Τα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών της Εταιρίας ανέρχονται στο ύψος των 

1.841.131,25 €. Ως εκ τούτου και με βάση την 4/459/27.12.2007 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς, ανήλθαν στο ποσό των 413.105,13 €.   

2) του 25% των παγίων εξόδων του 2021. Ο τρόπος υπολογισμού των παγίων εξόδων της προηγούμενης χρήσης γίνεται σύμφωνα με την 
Παράγραφο 3(ii) του Άρθρου 3 της Απόφασης 1/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Παραρτήματος I της ίδιας 

Απόφασης.  

 
3) Το υψηλότερο εκ των 1) και 2) πολλαπλασιάζεται επί 12,5.  

 

4) Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια υπολογίζονται σε 2.096.432,46 €. 
 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συνοψίζονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

  

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 2.096.432,46 € 

Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 5.871.625,65 € 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 35,70 %  

 

5. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου  

5.1.1 Ορισμός Πιστωτικού Κινδύνου  

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί η Εταιρία ζημιές εξ΄ αιτίας της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών ή και 
των αντισυμβαλλόμενων. Ο κίνδυνος αυτός δημιουργείται κυρίως από τη διαχείριση διαθεσίμων και δευτερευόντως από τις συναλλαγές πελατών. 

Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί όταν υποβαθμίζονται οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των εκδοτών των ομολογιακών δανείων, που έχουν ως 

αποτέλεσμα, τη μείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρίας σε περίπτωση που η τελευταία κατέχει ομολογιακά δάνεια.  
 

5.1.2 Προσεγγίσεις και Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προσαρμογών της αξίας των ανοιγμάτων και των 

προβλέψεων.  

 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη μέτρηση του πιστωτικού 

κινδύνου, έχοντας σαν βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις της Εταιρίας όπως αυτές καθορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Η μεθοδολογία 
και οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού και της χρονικής στιγμής των μελλοντικών ταμιακών ροών, 

επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε να μειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων για ζημίες και της πραγματικής εμπειρίας ζημιών. 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί εκτιμήσεις που βασίζονται στην ιστορική εμπειρία ζημιών από περιουσιακά στοιχεία με παρόμοια χαρακτηριστικά 
πιστωτικού κινδύνου, και παρόμοια αντικειμενική ένδειξη απομείωσης με αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις μελλοντικές ταμειακές 

ροές.  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνει και συμβουλεύει τις διάφορες επιχειρησιακές μονάδες της Εταιρίας  για τους πιστωτικούς 

κινδύνους που ελλοχεύουν, βοηθάει στην επιμόρφωση του προσωπικού και εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα για μέτρηση και παρακολούθηση 

του πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, παρακολουθεί στενά τις αξιολογήσεις των μεγάλων εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλά 

και διατηρεί συνεργασία με τις εποπτικές αρχές για θέματα που αφορούν την διαχείριση του πιστωτικού κίνδυνου.  
 

5.1.3. Συνολικό ποσό των ανοιγμάτων, μετά από λογιστικούς συμψηφισμούς  

 
Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 1 υπολογίζονται ανά άνοιγμα με Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 8% όπως 

ορίζεται και στις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κλάσεις ανοιγμάτων και τα σταθμισμένα ποσά της Εταιρίας με βάση την Τυποποιημένη Μέθοδο στις 31.12.2021: 
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Κλάσεις ανοιγμάτων και σταθμισμένα ποσά βάσει Τυποποιημένης Μεθόδου (Ποσά εκφρασμένα σε €) 

Κατηγορία Ανοίγματος Άνοιγμα   
Σταθμισμένο 

Άνοιγμα 
  

Ελάχιστη Κεφαλαιακή 

Απαίτηση 

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις 

κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή 

κεντρικών τραπεζών 

156.345  0  0 

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις 

κατά των ιδρυμάτων (ληκτότητα 

μικρότερη των 3 μηνών) 

187.525  93.762  7.501 

Δοσμένες εγγυήσεις 250.000  250.000  20.000 

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 145.400  145.400  11.632 

Ταμείο και ισοδύναμα στοιχεία 319  0  0 

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις 

κατά Επιχειρήσεων 
139.034  139.034  11.123 

Λοιπές Κατηγορίες Ανοιγμάτων 79.615  79.615  6.369 

Σύνολα 958.238  707.812  56.625 

. 

 

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 31.12.2021 η κατανομή είχε ως 

εξής : 

 

Γεωγραφική κατανομή κατηγοριών ανοιγμάτων 

 (Ποσά εκφρασμένα σε €) 

Κατηγορία Ανοίγματος 
Συντελεστής 

Στάθμισης 
  Συνολικό Ποσό €   Ελλάδα   Ευρώπη   

Εκτός 

Ευρώπης 

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες 
απαιτήσεις κατά κεντρικών 

κυβερνήσεων ή τραπεζών 

0%   156.345  156.345  0  0 

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες 
απαιτήσεις κατά 

ιδρυμάτων (ληκτότητα 

μικρότερη των 3 μηνών) 

50%   187.525  187.525  0  0 

Δοσμένες Εγγυήσεις 100%   250.000  250.000  0  0 

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 100%   145.400  145.400  0  0 

Ταμείο και ισοδύναμα 

στοιχεία 
0%   319  319     

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες 

απαιτήσεις κατά 

Επιχειρήσεων 

100%   139.034  139.034  0  0 

Λοιπές Κατηγορίες 

Ανοιγμάτων 
100%   79.615  79.615  0  0 

Σύνολα     958.238  958.238  0  0 
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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 31.12.2021 η ανάλυση είχε ως εξής : 
 

Ανάλυση κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο (Ποσά εκφρασμένα σε €) 

Κατηγορία Ανοίγματος 
Συντελεστής 

Στάθμισης  
  Συνολικό Ποσό €   Ιδρύματα   Ιδιώτες 

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά 

κεντρικών κυβερνήσεων ή τραπεζών 
0%   156.345  156.345  0 

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά 
ιδρυμάτων (ληκτότητα μικρότερη των 3 

μηνών) 

50%   187.525  187.525   

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά 

Επιχειρήσεων 
100%   139.034  139.034  0 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 100%   79.615  79.615  0 

Σύνολα     562.519  562.519  0 

 

 

5.1.6 και 5.1.7 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων, με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους. 

 

Συνοπτική λογιστική κατάσταση της 31/12/2021 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (Ποσά εκφρασμένα σε €) 

   

              

  
Έως 1 μήνα  1-3 μήνες 3-6μήνες 6-12 μήνες Πάνω από 1 έτος Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

Μη Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό  
      

Ενσώματες 

Ακινητοποιήσεις 
    145.400 145.400 

Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 
    40.543 40.543 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 

απαιτήσεις 

    28.383 28.383 

Λοιπές 
Μακροπρόθεσμες  

Απαιτήσεις 

    250.000 250.000 

Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία Διαθέσιμα 

προς Πώληση 

 

1.066.627   256.610 517.894 1.841.131 

Σύνολο μη 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

1.066.627 0 0 256.610 982.220 2.305.457 

Κυκλοφορούντα 

Περιουσιακά 

Στοιχεία 

            

Πελάτες και Λοιπές 

Εμπορικές 

Απαιτήσεις 

139.034     139.034 

Λοιπές Απαιτήσεις 65.169    14.446 79.165 

Λοιπά 
κυκλοφορούντα 

στοιχεία ενεργητικού 

      

Ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα 

187.844     187.844 

Σύνολο 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

392.047 0 0 0 14.446 406.493 
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5.1.8 Δεν υπάρχουν ποσά επισφαλών ανοιγμάτων και ανοιγμάτων σε καθυστέρηση.  

 
5.1.9 Δεν έγιναν μέσα στη χρήση  κινήσεις  προσαρμογών της αξίας απαιτήσεων και των αντίστοιχων προβλέψεων.  

 

5.2 Τυποποιημένη Μέθοδος  
 

Καθορισμένοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην εφαρμογή της Τυποποιημένης Μεθόδου  

 
Η Εταιρία συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η οποία 

καθορίζει τρεις μεθόδους για τον υπολογισμό του ύψους των σταθμισμένων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για τον πιστωτικό κίνδυνο: την 

Τυποποιημένη Μέθοδο, την Απλή και την Αναβαθμισμένη Μέθοδο των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων.  
Η Απλή και Αναβαθμισμένη Μέθοδος Εσωτερικών Διαβαθμίσεων απαιτούν τη χρήση υποδειγμάτων που αναπτύσσονται εσωτερικά για τον 

υπολογισμό του ελάχιστου κεφαλαίου για τον πιστωτικό κίνδυνο και χρειάζεται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εφαρμογή τους.  

Στην Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό του ελάχιστου κεφαλαίου έναντι του πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η κατάταξη των 
ανοιγμάτων σε κλάσεις ανοιγμάτων, και προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως με την 

κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση.  

Για σκοπούς εφαρμογής της Τυποποιημένης Μεθόδου οι καθορισμένοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ - External 
Credit Assessment Institutions/ECAI) που έχουν αναγνωριστεί είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor’s Rating Services και Moody’s Investor 

Service. 

Για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης για ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων, χρησιμοποιείται η πιστοληπτική διαβάθμιση της έκδοσης.  
Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

συμμορφώνεται με τις οδηγίες των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή για όλα τα ανοίγματα που ανήκουν σε αυτή 

τη κλάση και θα χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση και με διαχρονική συνέπεια. Τέλος, αφού βρεθεί η αξιολόγηση των επιλέξιμων ΕΟΠΑ γίνεται 
αντιστοίχιση σε βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με την Απόφαση 250/4/25.9.2007 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών 

Θεμάτων. 
Δεν έχει γίνει έως τώρα  χρήση των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου επί της αξίας ανοιγμάτων.  

 

5.3 Μέθοδος Εσωτερικών Διαβαθμίσεων  
 

Η Εταιρία δεν υπολογίζει τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων» και συνεπώς δεν έχει λάβει έγκριση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρμόδιας αρχής για τη συγκεκριμένη προσέγγιση ή την μετάβαση σε αυτήν.  

Η εν λόγω μέθοδος θα εφαρμοστεί κατόπιν της αναγκαίας συλλογής στοιχείων και επισκόπησής τους σε συνεννόηση και μετά από έγκριση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 

6. Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου  
 

Οι συναλλαγές που δημιουργούν πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου είναι: 

α. συναλλαγές εξω-χρηματιστηριακών πράξεων επί παραγώγων μέσων, που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση», 

β. συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, που περιλαμβάνει τις συναλλαγές επαναγοράς δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών 
εμπορευμάτων και τις συναλλαγές δανεισμού περιθωρίου. 

γ. συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού. 

 
Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. 

 

7. 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. 
 

8. Κίνδυνος Αγοράς 
 

Η προσέγγιση της Εταιρείας στη διαχείριση του κινδύνου αγοράς είναι ότι όλοι οι επιμέρους κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς 
(επιτοκιακός, συναλλαγματικός, κίνδυνος τιμών χρηματιστηρίου), διαχειρίζονται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων. Ο Υπεύθυνος 

Διαχείρισης Κινδύνων έχει την ευθύνη ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση κινδύνων και για την καθημερινή παρακολούθηση 

της εφαρμογής τους. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, με στόχο την αντιστάθμιση ή/και μείωση των κινδύνων, εφαρμόζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισμοί στις 

διάφορες κατηγορίες κινδύνων ή στις διάφορες δραστηριότητες (ομόλογα, παράγωγα κλπ.). Για την παρακολούθηση του κινδύνου αγοράς 

σημαντικό εργαλείο αποτελεί η μέθοδος VaR. Με αυτή τη μέθοδο υπολογίζεται η μέγιστη δυνητική ζημιά που μπορεί να προκύψει από τις 
μεταβολές των συνθηκών της αγοράς, σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία. 

 

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τις 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.  

 

Η σύνθεση του  χαρτοφυλακίου συναλλαγών, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θέτει ποιοτικούς περιορισμούς και όρια. Οι 
τοποθετήσεις γίνονται βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών της 

Εταιρίας. 

 
Με στοιχεία 31.12.2021  η Εταιρεία διέθετε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ύψους 1.841.131,25 €. 
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Κεφαλαιακές απαιτήσεις με ημερομηνία 31/12/2021 
  

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

1.Έναντι Κινδύνου Θέσης 413.105,13 

2.Έναντι Κινδύνου από μεταβολές ισοτιμιών 0,00 

3.Έναντι Κινδύνου Αντισυμβαλλόμενου 0,00 

4.Έναντι Κινδύνου Διακανονισμού / Παράδοσης 0,00 

5.Έναντι Κινδύνου Μ.Χ.Α. 0,00 

 

9. Πολιτική Αποδοχών 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών η οποία καθορίζει τις βασικές αρχές που διέπουν το σύστημα αποδοχών 

της Εταιρίας. Το σύστημα αποδοχών διαμορφώνεται με γνώμονα την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα της Εταιρείας, των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ, καθώς και την αποθάρρυνση της 
δημιουργίας συνθηκών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των λειτουργιών της.  

Η πολιτική αποδοχών συνάδει με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων βιωσιμότητας)  

και την προωθεί, δεν παρακωλύει το καθήκον της Εταιρείας να ενεργεί προς το συμφέρον των υπό τη διαχείρισή της ΟΣΕΚΑ και δεν ενθαρρύνει: 

α) την ανάληψη κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας,  

β) την ανάληψη κινδύνων ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου και τους κανονισμούς των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία, 

γ) την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας. 
 

Πεδίο εφαρμογής: 
Η Πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους στην Εταιρεία και στο σύνολο των αποδοχών τους. Για τους σκοπούς της εν 

λόγω Πολιτικής, οι εργαζόμενοι χωρίζονται στις κάτωθι κατηγορίες: 

α) Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη, 
β) Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη, 

γ) Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, 

δ) Πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν κινδύνους ή οποιονδήποτε υπάλληλο που λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο 
μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές 

δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας ή των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται. 

ε) Λοιπές κατηγορίες εργαζομένων που δεν καλύπτονται ανωτέρω. 
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας για το έτος 2021, οι βασικές αρχές του συστήματος αποδοχών (γενικές και ειδικές 

αρχές) περιγράφονται κάτωθι. 
Γενικές αρχές συστήματος αποδοχών: 

Οι αποδοχές των εργαζομένων ορίζονται από το Δ.Σ. ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα και όπου προβλέπεται από τη Γενική Συνέλευση 

των μετόχων. 
Οι συνολικές αποδοχές των εργαζομένων αποτελούνται από σταθερές και μεταβλητές πληρωμές και παροχές.  

Η σταθερή πληρωμή (βασική σταθερή αμοιβή) καθορίζεται βάσει κριτηρίων όπως: το μορφωτικό επίπεδο, η εμπειρία, η θέση του εργαζομένου, 

το αντίστοιχο επίπεδο αμοιβών στην αγορά εργασίας και την εργατική νομοθεσία. Η βασική σταθερή αμοιβή αποτελεί το σημαντικότερο μέρος 
των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές 

αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη καταβολής τους.  

Στο βαθμό που οι συνθήκες το επιτρέπουν, πραγματοποιείται ετήσια αναπροσαρμογή της βασικής σταθερής αμοιβής, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, το βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων, και τις τάσεις στην ελληνική αγορά εργασίας. 

Η μεταβλητή πληρωμή έχει ως στόχο την επιβράβευση των εργαζομένων για τις επιδόσεις τους. 

Οι μεταβλητές πληρωμές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή τήρησης των απαιτήσεων του 
κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας σε σχέση με την Πολιτική Αποδοχών. 

Εφόσον καταβάλλονται μεταβλητές πληρωμές, και αναλόγως της κατηγορίας του προσωπικού, η Εταιρεία ορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης του 

προσωπικού (κριτήρια επιδόσεων) σε συνάρτηση με την αξιολόγηση της απόδοσης της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας ή του σχετικού ΟΣΕΚΑ 
και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας (λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων βιωσιμότητας και της προσαρμοσμένης στον κίνδυνο 

απόδοσης). Επίσης, ορίζει την περίοδο αξιολόγησης των επιδόσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στις 

μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η καταβολή τμημάτων της αμοιβής που συνδέονται με τις επιδόσεις κατανέμεται σε χρονική περίοδο που 
λαμβάνει υπόψη τον υποκείμενο επιχειρηματικό κύκλο της Εταιρείας και τους επιχειρηματικούς της κινδύνους. 

Οι εγγυημένες μεταβλητές πληρωμές (εφόσον υφίστανται) αποτελούν εξαίρεση, ισχύουν μόνο στο πλαίσιο πρόσληψης νέου προσωπικού και 

περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης του προσωπικού αυτού.  

Εφόσον καταβάλλονται μεταβλητές πληρωμές, η Πολιτική Αποδοχών ορίζει τις αρχές καταβολής τους που εφαρμόζονται για τις υπ΄αριθμ. α)-δ) 

κατηγορίες εργαζομένων, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Συνοπτικά, αναφέρεται ότι σε περίπτωση καταβολής μεταβλητών αποδοχών (στις οποίες 

δεν εμπίπτουν οι συμπληρωματικές/επικουρικές πληρωμές ή παροχές που αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στο προσωπικό), ισχύουν τα εξής:i) Για 
ποσοστό ανερχόμενο σε 40% των μεταβλητών αποδοχών που αναλογούν στον εργαζόμενο αναβάλλεται η καταβολή του, η οποία 

πραγματοποιείται τα επόμενα έτη τμηματικά, με βάση το πολυετές πλαίσιο και την ειδικότερη κατανομή που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η περίοδος αναβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 3 ετών ή όπως αλλιώς ορίζει το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.ii) Το 
Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με το ύψος των μεταβλητών αποδοχών που προκύπτουν, και όταν κρίνει ότι το απόλυτο ποσό είναι ιδιαίτερα 

υψηλό, μπορεί να αποφασίζει να αναβάλει ποσοστό ίσο με 60% των μεταβλητών αποδοχών που αναλογούν στον εργαζόμενο.iii) Το 50% των 

μεταβλητών αποδοχών καταβάλλεται σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 50% αποτελείται από μερίδια των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμα 
ιδιοκτησιακά δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη και τους κανονισμούς των ΟΣΕΚΑ.Σημειώνεται ότι κατ’ εφαρμογή της αρχής αναλογικότητας, 

οι αρχές της Πολιτικής Αποδοχών περί αναβολής καταβολής μέρους των μεταβλητών αποδοχών και καταβολής μέρους αυτών σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν εφαρμόζονται όταν το συνολικό ύψος των προς καταβολή μεταβλητών αποδοχών ανά πρόσωπο κατ’ έτος, δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. 

Δεν προβλέπονται πρόσθετες αποδοχές για το προσωπικό σε περίπτωση συνταξιοδότησης. 

Οι αποζημιώσεις διακοπής της εργασιακής σχέσης, σε περίπτωση που υπερβαίνουν τα οριζόμενα από το Νόμο, σχετίζονται με τις επιτευχθείσες 
επιδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δραστηριότητας και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβουν την αποτυχία. 

Λοιπές παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι: 
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• Ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και υγείας, το οποίο καλύπτει ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή 

περίθαλψη, νοσοκομειακό επίδομα, ασφάλεια μόνιμης ολικής ή μόνιμης μερικής ανικανότητας. Το ανωτέρω πρόγραμμα παρέχεται σε όλο το 

προσωπικό και τίθεται σε ισχύ ένα χρόνο μετά την ημερομηνία πρόσληψης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα με μικρή χρηματική συμμετοχή εκ 

μέρους των εργαζομένων και η κάλυψη των μελών της οικογένειάς τους. 

• Εκπτώσεις σε προϊόντα της Eταιρείας και του ομίλου, για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας. 

• Διατακτικές Χριστουγέννων ή Πάσχα σε όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας. 

• Επιμόρφωση προσωπικού για όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας, ανάλογα με τη θέση και τις ανάγκες. 

 
Διευκρινίσεις: Συμπληρωματικές/επικουρικές πληρωμές ή παροχές, οι οποίες αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στους εργαζομένους, αποτελούν 

μέρος της γενικής Πολιτικής της Εταιρείας και δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων, δεν εντάσσονται στον ορισμό των μεταβλητών 

αποδοχών. Το ύψος τέτοιων αποδοχών καθορίζεται ως συγκεκριμένο ποσοστό/αναλογία επί των σταθερών αποδοχών, το οποίο (ποσοστό) ισχύει 
για όλους τους εργαζομένους, χωρίς διακρίσεις.  

 

Επιπρόσθετα, παροχές οι οποίες δίνονται σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού, αναλόγως των αναγκών της θέσης που κατέχουν και του 
επιπέδου ευθύνης, όπως χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης και φιλοξενίας και κινητού τηλεφώνου, δεν παρέχονται σε συνάρτηση των 

επιδόσεών τους και δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων, μη εμπίπτουσες, κατ’ επέκταση στην έννοια των μεταβλητών αποδοχών. 

 
Ειδικές αρχές του συστήματος αποδοχών ανά επιμέρους κατηγορία εργαζομένων: 

α) Αποδοχές Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών: 

Η διαμόρφωση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στοχεύει στην προσέλκυση και παραμονή των μελών που με τη γνώση τους 
προσθέτουν αξία στην Εταιρεία. 

Πιο συγκεκριμένα, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται: 

• Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς έμμισθη σχέση με την Εταιρεία, όπου δεν υφίσταται η ενεργός συμμετοχή τους στην 

καθημερινή λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας, δύνανται να αμείβονται με ετήσια αμοιβή που καθορίζεται από το Δ.Σ. 

και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπου ο Νόμος το απαιτεί. 

• Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία συμμετέχουν αδιαλείπτως στη Διοίκηση της Εταιρείας και δεν τηρούν έμμισθη σχέση, 

αμείβονται βάσει συμφωνίας εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπου ο Νόμος το απαιτεί, 

ανάλογα με τη συνεισφορά τους στη Διοίκηση της Εταιρείας καθώς και στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Στα πλαίσια της ανωτέρω 
συμφωνίας παρέχεται η δυνατότητα χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης και φιλοξενίας, κινητού τηλεφώνου και προγράμματος 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

• Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δε λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή από την Εταιρεία.  

Άλλες παροχές δύναται να δοθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τα ισχύοντα για όλους τους εργαζομένους. Σε περίπτωση 

καταβολής μεταβλητών πληρωμών, ισχύουν οι αρχές που αναφέρονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, καθώς και στη Διαδικασία της 
Εταιρείας για την Αξιολόγηση των Επιδόσεων για την καταβολή μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

β) Αποδοχές Προσωπικού που ασκεί λειτουργίες ελέγχου:  
Το επίπεδο των αποδοχών του προσωπικού των λειτουργιών ελέγχου στοχεύει στην προσέλκυση και παραμονή υπαλλήλων με προσόντα και 

πείρα. Η δομή των αποδοχών τους δεν θίγει την ανεξαρτησία τους ούτε δημιουργεί καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. 

Η βασική σταθερή αμοιβή αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού. Εφόσον 
καταβάλλονται μεταβλητές πληρωμές αυτές βασίζονται σε ειδικούς στόχους βάσει καθηκόντων και δεν καθορίζονται μόνο με βάση τα κριτήρια 

επιδόσεων που ισχύουν για το σύνολο της Εταιρείας. Σε περίπτωση καταβολής μεταβλητών πληρωμών, ισχύουν οι αρχές καταβολής που 

αναφέρονται στην Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, εκτός αν αποδεικνύεται ότι τα άτομα που εμπλέκονται στις λειτουργίες ελέγχου και ασκούν 
καθαρά επιβοηθητικές λειτουργίες, δεν έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας ή των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία. 

γ) Αποδοχές Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών και Προσωπικού με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της εταιρείας: 

Για τον ορισμό των προσώπων που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράγοντες: ο βαθμός του υπαλλήλου, 
τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του υπαλλήλου όπως περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας κυρίως ως προς τον 

αντίκτυπο που  έχουν στα αποτελέσματα ή/και στον ισολογισμό της Εταιρείας  και στις επιδόσεις των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.  

Η βασική σταθερή αμοιβή αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού. 
Σε περίπτωση καταβολής μεταβλητών πληρωμών, ισχύουν οι αρχές καταβολής που αναφέρονται στην Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας.  

Το παρόν σύστημα καθορισμού των αποδοχών της Εταιρίας, όπως αποτυπώνεται στην ισχύουσα Πολιτική αποδοχών, είναι διαμορφωμένο με 
σκοπό να μην προάγει την ανάληψη κινδύνων και δεν κρίνεται σκόπιμη η τήρηση επιπλέον κεφαλαίων για την κεφαλαιακή επάρκεια. 

 

  
Το συνολικό ύψος σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία για το έτος 2021 σε ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, 

πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, καθώς και στον εξωτερικό πάροχο, στον οποίο έχει, 

δυνάμει σχετικής σύμβασης, αναθέσει τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 354.478,40 αναλυόμενο ως ακολούθως: 
 

Α. Σταθερές αποδοχές: 

 
Το συνολικό ύψος των σταθερών αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία για το έτος 2021.σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού της (ανώτερα 

διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου) και στον εξωτερικό 

πάροχο, στον οποίο έχει, δυνάμει σχετικής σύμβασης, αναθέσει τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων ανέρχεται σε 354.478,40€ και αφορά σταθερές 
πληρωμές και συμπληρωματικές πληρωμές. Οι εν λόγω συμπληρωματικές πληρωμές  αποδόθηκαν χωρίς διακρίσεις μόνο στο προσωπικό της 

Εταιρίας και αποτελούν μέρος της Γενικής Πολιτικής της Εταιρίας, δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων και δεν εντάσσονται στον ορισμό 

των μεταβλητών αποδοχών. Ο αριθμός των δικαιούχων των ανωτέρω αποδοχών είναι9.  
 

Β. Μεταβλητές αποδοχές: 

 

Για το έτος 2021 η Εταιρία δεν κατέβαλε μεταβλητές αποδοχές. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα αναλύονται οι ανωτέρω πληροφορίες για το συνολικό ποσό (σταθερών και μεταβλητών) αποδοχών του έτους 2021, βάσει 
κατηγοριοποίησης των συγκεκριμένων μελών του προσωπικού:  
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Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη (Μέλη Δ.Σ.) και 

Διευθυντικά Στελέχη (βάσει άρθρου 16 του Ν. 
4099/2012) 

Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ή 

ασκούν καθήκοντα ελέγχου (διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων και 
ιδιωτικών χαρτοφυλακίων πελατών, 

εσωτερικός έλεγχος και κανονιστική 

συμμόρφωση καθώς και εξωτερικός 
πάροχος που ασκεί τη λειτουργία της 

διαχείρισης κινδύνων) 

Αριθμός στελεχών/ προσωπικού 3 6 

Σύνολο Σταθερών Αποδοχών 176.213,42 € Δικαιούχοι: 3 178.264,98 € Δικαιούχοι: 6 

Σύνολο Μεταβλητών Αποδοχών 
 

 

  
0,00€ 

Οι μεταβλητές 

αποδοχές αφορούν 
αποκλειστικά τα μέλη 

του ΔΣ της Εταιρίας 

Δικαιούχοι: 0 0,00 € 
 

Δικαιούχοι: 0 

Συνολικό ποσό (Σταθερών και 

Μεταβλητών) Αποδοχών 
€ 176.213,42 € 178.264,98 

  

  

 
Η Εταιρία παρέχει Ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και υγείας σε όλο το προσωπικό. 

 

 
 


