Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την
κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που
αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε την απόφαση
9/459/27.12.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων.
Οι στόχοι και οι πολιτικές της Εταιρίας για τη διαχείριση των διαφόρων κατηγοριών
κινδύνων, τους οποίους αντιµετωπίζει, αναπτύσσονται παρακάτω, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα
Εταιρικής ∆ιακινδύνευσης και ∆ιαχείρισης κινδύνων και σύµφωνα µε την Εσωτερική
∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας που έχουν καταρτίσει τα αρµόδια
όργανά της.
Η Εταιρία έχει Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων, προς την οποία λειτουργεί συµβουλευτικά
Επιτροπή ∆ιακινδύνευσης, σύµφωνα µε το οργανόγραµµα και το εγχειρίδιο εσωτερικών
διαδικασιών της.
Η Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας έχει εγκριθεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και έχει κοινοποιηθεί στην εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή
στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι διαδικασίες και εργασίες περιγράφονται, από τους ίδιους τους εργαζόµενους, ανά
παρεχόµενη υπηρεσία και τµήµα.
Τo εγχειρίδιο, όπως και ο κανονισµός λειτουργίας, αναπροσαρµόζεται είτε µετά από κάποια
εσωτερική επαναξιολόγηση, η οποία γίνεται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, είτε επειδή
επιβάλλεται από νεότερες ρυθµιστικές διατάξεις.
Το εγχειρίδιο εσωτερικών διαδικασιών, επιδιώκεται να είναι η ζωντανή αποτύπωση της
οργάνωσης και της συµπεριφοράς της Εταιρίας, ώστε να διασφαλίζονται τα νόµιµα
συµφέροντα και η περιουσία των πελατών και της ίδιας της Εταιρίας, η πρέπουσα απεικόνιση
των συναλλαγών στα βιβλία της και η νόµιµη εκπροσώπηση της Εταιρίας και εκτέλεση των
εργασιών της από τα κατάλληλα πρόσωπα.
Στοιχεία του εγχειριδίου αποτελούν, µεταξύ άλλων, οι διαδικασίες πρόληψης και καταστολής
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και οι διαδικασίες για την
αποτροπή και τον εντοπισµό συναλλαγών που ίσως συνιστούν κατάχρηση της αγοράς.
Επίσης, περιλαµβάνονται οι πολιτικές που ακολουθεί η Εταιρία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
νοµοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες γνωστοποιούνται και στους επενδυτές.
Οι πολιτικές της Εταιρίας επαναξιολογούνται σε ετήσια βάση τουλάχιστον, ενώ απαιτείται και
από τις συνεργαζόµενες εταιρίες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, να γνωστοποιούν στα
αρµόδια στελέχη της, επαναξιολογήσεις στις δικές τους πολιτικές και ιδιαίτερα στην πολιτική
εκτέλεσης εντολών.
Σε ότι αφορά στα συστήµατα αναφοράς και µέτρησης των κινδύνων, η Εταιρία χρησιµοποιεί
µηχανογραφικές εφαρµογές για την κατάρτιση, όπως προβλέπεται από το νόµο, των πινάκων
κεφαλαιακής επάρκειας. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται, ανά τρίµηνο, στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, χρησιµοποιείται ειδικό λογισµικό παρακολούθησης και µέτρησης του
κινδύνου αγοράς.
Οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας µας πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε να
προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και των πελατών της, η φήµη και οι
λειτουργίες της.
Οι ευθύνες και οι λειτουργίες πρέπει να συντονίζονται µεταξύ όλων των τµηµάτων της
Εταιρίας και των ατόµων, τα οποία συµµετέχουν στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων, µε
στόχο να διασφαλίζεται ποιότητα στις εργασίες και στις διαδικασίες.
Προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων λειτουργεί βοηθητικά και συµβουλευτικά, όπως
προαναφέραµε, η Επιτροπή ∆ιακινδύνευσης, ο κανονισµός λειτουργίας της οποίας αποτελεί
ξεχωριστό τµήµα του Εγχειριδίου Εσωτερικών ∆ιαδικασιών.
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Οι Υπεύθυνοι της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Κινδύνων, κατανοώντας την Εταιρία και τους
επιχειρησιακούς στόχους της, διαπιστώνουν τους κινδύνους, σε συνεργασία µε όλο το
προσωπικό.
Επίσης, σε συνεργασία µε όλα τα τµήµατα της Εταιρίας, αξιολογούνται οι κίνδυνοι και
µετράται η πιθανότητα εκδήλωσής τους και ο βαθµός επίδρασής τους στην οµαλή ροή των
εργασιών.
Ακολούθως, πάντα στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας, καταγράφονται οι δικλείδες
ασφαλείας για την αποτροπή, την ανίχνευση και την αντιµετώπιση των κινδύνων και
καθορίζεται το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.
Είναι φανερό ότι η αξιολόγηση των κινδύνων, η θέσπιση δικλείδων ασφαλείας και οι
διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων είναι ένα δυναµικό σύνολο, το οποίο διαµορφώνεται
συνεχώς.
Ως γενικό κανόνα µπορούµε να πούµε ότι οι κίνδυνοι αντιµετωπίζονται µε καθαρή
στρατηγική, καθαρές πολιτικές, διαδικασίες, συνεργασία, κατανόηση, επιµόρφωση,
πληροφόρηση.
Κάποια από τα κύρια ερωτήµατα, τα οποία διερευνώνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
κινδύνων είναι τα παρακάτω:
•
•
•
•
•

Υπάρχει πλήρης κατανόηση των διαδικασιών που εφαρµόζονται στην Εταιρία;
Εκτελούνται οι διαδικασίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου, της καλύτερης
εξυπηρέτησης των πελατών, της αξιοπιστίας της Εταιρίας;
Μπορούµε και πώς να βελτιώσουµε τις διαδικασίες για να καλύψουµε τις απαιτήσεις;
Είναι οι στόχοι κάθε διαδικασίας συνεπείς µε τη στρατηγική και τις πολιτικές της
Εταιρίας;
Ποιοι είναι οι σηµαντικοί εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι, που απειλούν την
ικανότητα να επιτύχουµε τους στόχους κάθε διαδικασίας, ποιες οι ασφαλιστικές
δικλείδες και ποιοι οι αναγκαίοι έλεγχοι;

Οι Υπεύθυνοι ∆ιαχείρισης Κινδύνων τηρούν καταστάσεις και αρχεία κινδύνων και
παρακολουθούν την τήρηση και ενίσχυση των δικλείδων ασφαλείας σε όλα τα τµήµατα.
Μία φορά το χρόνο και οποτεδήποτε κρίνουν ότι υφίσταται ανάγκη άµεσων επισηµάνσεων, οι
Υπεύθυνοι της Υπηρεσίας υποβάλλουν γραπτές εκθέσεις προς τα δύο ανώτερα διευθυντικά
στελέχη ή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τις παρατηρήσεις τους και µε ιδιαίτερη αναφορά
των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων, σε περίπτωση αδυναµιών.

Καλυπτόµενοι κίνδυνοι.
Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η Εταιρία είναι πολλοί, αρκετοί εκ των οποίων αποτελούν
υποσύνολα των γενικότερων κινδύνων, στο πλαίσιο της συναλλακτικής δραστηριότητας και
της καθηµερινής λειτουργίας.
Κίνδυνος είναι η πιθανότητα να συµβεί ένα γεγονός, το οποίο έχει επίπτωση στους στόχους
της επιχείρησης.
Ένας οργανισµός µπορεί να βρεθεί µπροστά σε ανεπιθύµητες εκπλήξεις ή µη αναµενόµενες
ζηµιές, οι περισσότερες από τις οποίες θα µπορούσαν να προβλεφθούν.
Τέτοια γεγονότα προκαλούνται από κινδύνους, που δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητοί, ή
διαδικασίες αντιµετώπισής τους που είναι ανεπαρκείς.
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1. Πιστωτικός κίνδυνος.
Είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρία να µην εισπράξει έγκαιρα τις απαιτήσεις της ή
ακόµα, σε µερικές περιπτώσεις, να µην τις εισπράξει ποτέ.
Στα πλαίσια του πιστωτικού κινδύνου εντάσσονται:
I.
II.
III.

Υπολειπόµενος κίνδυνος, που ορίζεται ως ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου σε
περίπτωση χρεοκοπίας ή αδυναµίας πληρωµών ενός εκ των συνεργαζοµένων
πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ).
Κίνδυνος εκκαθάρισης, που ορίζεται ως ο κίνδυνος που απορρέει από την
αδυναµία παράδοσης πάσης φύσεως τίτλων ή χρηµάτων µετά από πράξη
αγοραπωλησίας.
Κίνδυνος τιτλοποίησης, που ορίζεται ως ο κίνδυνος που προκύπτει από την
παρακράτηση τίτλων µετά από τιτλοποίηση µέρους του ενεργητικού και διάθεσης
προς τρίτους.

2. Κίνδυνος αγοράς (market risk).
Είναι ο κίνδυνος που συνδέεται µε την πορεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών µίας ΕΠΕΥ,
το οποίο αποτελείται από το σύνολο των θέσεων σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. Τα εν λόγω
µέσα κατέχονται είτε µε το σκοπό της διαπραγµάτευσης είτε µε το σκοπό της αντιστάθµισης
κινδύνου σχετιζόµενα µε άλλα στοιχεία του χαρτοφυλακίου της εταιρίας, ενώ δεν υπόκεινται
σε καµία συµβατική ρήτρα που να περιορίζει την εµπορευσιµότητά τους.
3. Κίνδυνος επιτοκίου.
Είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται µε τη συνολική µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών στην περίπτωση της µετατόπισης της καµπύλης των επιτοκίων που αναφέρονται
στο νόµισµα αναφοράς των χρηµατοπιστωτικών µέσων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
4. Κίνδυνος ρευστότητας.
Είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται µε την αδυναµία της άµεσης ρευστοποίησης των
χρηµατοπιστωτικών µέσων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της Εταιρίας λόγω έλλειψης
ρευστότητας και ενδιαφέροντος για τα συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
5. Επιχειρηµατικός κίνδυνος.
Είναι ο κίνδυνος που απορρέει όχι από την καθηµερινή λειτουργία της Εταιρίας αλλά από
τους µακροπρόθεσµους στόχους που έχουν τεθεί από τη ∆ιοίκηση. Ως εκ τούτου
περιλαµβάνονται σε αυτόν:

Κίνδυνος συγκέντρωσης, ο οποίος ορίζεται ως ο κίνδυνος της δυσανάλογης
εξάρτησης του κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση των υποχρεώσεων της Εταιρίας από
περιορισµένο, σε σχέση µε το σύνολο, αριθµό πελατών.
Πρέπει να τονίσουµε ότι ο κίνδυνος συγκέντρωσης όπως ορίζεται στο παρόν ταυτίζεται
µε τον κίνδυνο κερδοφορίας και την ανάγκη διασφάλισης έναντι αυτού
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Κίνδυνος φήµης, ο οποίος είναι το ενδεχόµενο της αρνητικής δηµοσιότητας σχετικά
µε την πρακτική µίας επιχείρησης, που προκαλεί µείωση του αριθµού των πελατών,
δαπανηρές δικαστικές διενέξεις, µείωση των κερδών κλπ.

6. Λειτουργικοί κίνδυνοι.
Σχετίζονται µε όλο τα φάσµα της καθηµερινής διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας, µε την
τήρηση των διαδικασιών της και των πολιτικών της, µε την επιλογή και τους όρους
συνεργασίας µε πελάτες, προµηθευτές και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες, µε τη
διενέργεια ελέγχων και την ύπαρξη εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας.
Στο νόµο 3601/2007, ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται «ο κίνδυνος επέλευσης ζηµιών
οφειλόµενων είτε στην ανεπάρκεια ή στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών
προσώπων και συστηµάτων, είτε σε εξωτερικά γεγονότα, ο οποίος περιλαµβάνει και το
νοµικό κίνδυνο». Σύµφωνα µε τον ανωτέρω ορισµό, υποκατηγορίες λειτουργικών κινδύνων
είναι, µεταξύ άλλων, οι εξής:
I.

II.

III.
IV.
V.

Τεχνολογικοί κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται µε την ασφάλεια των
συστηµάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας και καταχώρησης δεδοµένων και
γενικότερα µε τα υλικά και άυλα µηχανογραφικά συστήµατα, µε τα συστήµατα
τηλεπικοινωνιών, διαδικτύου και νόµιµης καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων µε
πελάτες.
Κίνδυνοι ανθρώπινων πόρων είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι αναφέρονται στην ύπαρξη
κατάλληλου, έντιµου, µε τις απαραίτητες γνώσεις και πιστοποιήσεις προσωπικού, στην
εποπτεία του και επικοινωνία µε αυτό, στη διαρκή επιµόρφωση και εκπαίδευσή του,
στην ηθική και υλική ικανοποίησή του.
Εξωγενείς και καταστροφικών γεγονότων κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι
σχετίζονται µε εξωτερικούς παράγοντες, που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν
προβλήµατα και εµπόδια στην οµαλή λειτουργία της Εταιρίας.
Κίνδυνος κερδοφορίας είναι ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε την πιθανή µείωση
των λειτουργικών εσόδων της Εταιρίας.
Κίνδυνος κανονιστικής συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε την
ελλιπή παρακολούθηση των κανονιστικών διατάξεων, που καθορίζουν τις έννοµες
υποχρεώσεις της Εταιρίας έναντι των εποπτικών αρχών και του κράτους και έναντι
των πελατών και άλλων αντισυµβαλλοµένων.

7. Κίνδυνος Κεφαλαίων
Κίνδυνος κεφαλαίων είναι ο κίνδυνος, ο οποίος απορρέει από την αδυναµία να διατηρηθεί η
κεφαλαιακή επάρκεια στα επίπεδα που έχει θέσει σαν στόχο η Εταιρία.
8. Κίνδυνος πολιτικής αποδοχών
Κάθε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλει να διαθέτει πολιτικές και
πρακτικές αποδοχών, οι οποίες είναι συνεπείς και προάγουν την ορθή και αποτελεσµατική
διαχείριση των κινδύνων. Η πολιτική αποδοχών περιλαµβάνει και τις κατηγορίες προσωπικού,
των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ
κινδύνου της.
Ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε µορφής αµοιβές και παροχές λαµβάνουν πρόσωπα,
άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγµα των παρεχοµένων από
αυτά επαγγελµατικών υπηρεσιών µέσω εξαρτηµένης ή µη σχέσης εργασίας, όπως µισθοί,
µεταβλητές αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του εργαζοµένου ή
αποδοχές και πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία σύµβασης.
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∆ιαδικασίες και αντιµετώπιση καλυπτόµενων κινδύνων.
1. Πιστωτικός κίνδυνος.
Ο πιστωτικός κίνδυνος µε την έννοια του κινδύνου που απορρέει από τη χορήγηση
πιστώσεων δεν υπάρχει και εποµένως είναι µηδενικός.
Από το νόµο που διέπει τη λειτουργία των ΕΠΕΥ προβλέπεται διαδικασία παροχής πιστώσεων
προς τρίτους, ωστόσο η Epic ΑΕΠΕΥ δεν χορηγεί οποιουδήποτε είδους πιστώσεις. Ως εκ
τούτου δεν συντρέχει λόγος για την κάλυψη των κινδύνων που απορρέουν από τον πιστωτικό
κίνδυνο και που αφορούν στην τυποποιηµένη µέθοδο σύµφωνα µε την απόφαση Ε.Κ.
3/459/27.12.2007.
Για την Epic ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρία να µην
εισπράξει έγκαιρα τις απαιτήσεις της ή ακόµα, σε µερικές περιπτώσεις, να µην τις εισπράξει
ποτέ στην περίπτωση της αγοροπωλησίας τίτλων κινητών αξιών τόσο για λογαριασµό των
πελατών της όσο και για λογαριασµό του ιδίου χαρτοφυλακίου

Υπολειπόµενος κίνδυνος
Ορίζεται ως ο κίνδυνος που απορρέει από τα ανοίγµατα έναντι αντισυµβαλλοµένων και
πελατών και δεν υφίσταται λόγω µη παροχής πιστώσεων έναντι τρίτων όπως επανειληµµένα
έχουµε αναφέρει.
Αντίθετα, υπάρχει ανάγκη µείωσης του υπολειποµένου κινδύνου , που ορίζεται ως ο
κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου σε περίπτωση χρεοκοπίας ή αδυναµίας πληρωµών ενός εκ των
συνεργαζοµένων πιστωτικών ιδρυµάτων και ΕΠΕΥ και ο οποίος θα µπορούσε να καταταχθεί
ως µέρος του πιστωτικού κινδύνου.
Σύµφωνα µε τον ορισµό του υπολειποµένου κινδύνου, όπως περιγράφεται παραπάνω ο
κίνδυνος αυτός είναι ορατός µε δεδοµένο ότι ο βασικός αντισυµβαλλόµενος για τα ρευστά
διαθέσιµα της Εταιρίας και τους µετοχικούς και οµολογιακούς τίτλους είναι τράπεζα του
εξωτερικού. Ωστόσο, εκτιµώντας την επιδεινούµενες οικονοµικές συνθήκες στη χώρα µας
και παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την εξασφάλιση των καταθέσεων για το σύνολο
του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, οι οποίες µας εξασφαλίζουν περιορισµένο κίνδυνο,
πιστεύουµε ότι ο Θεµατοφύλακας µας έχοντας σηµαντικά χαµηλότερο, σε σχέση µε το
Ελληνικό δηµόσιο (BB+), πιστοληπτικό κίνδυνο (Α+), µας εξασφαλίζει αισθητά χαµηλότερο
κίνδυνο για τα ρευστά διαθέσιµα έστω και µε µικρότερες επιτοκιακές αποδόσεις. Κατά τα
λοιπά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις προκύπτουν από το δυoνυµικό µοντέλο µελλοντικής
αποτίµησης. Το απαιτούµενο ποσό προκύπτει από την αναµενόµενη απόδοση µε πιθανότητα
χρεωκοπίας αυτή που τεκµαίρεται από την πιθανότητα µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα
από το διεθνή οίκο S&P.

Κίνδυνος εκκαθάρισης
∆εν υφίσταται, δεδοµένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω κεντρικού
θεµατοφύλακα και ως εκ τούτου είναι Delivery vs Payment (DVP). Ο µοναδικός κίνδυνος που
προκύπτει και είναι αδύνατον να κάλυφθεί είναι το «κόστος ευκαιρίας» (opportunity cost) σε
περίπτωση αδυναµίας του αντισυµβαλλόµενου να παραδώσει τίτλους η χρήµατα µετά από
συναλλαγή που έχει προηγηθεί.

2. Κίνδυνος αγοράς (market risk).
Ο κίνδυνος αγοράς αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά µε τον πλέον αναγνωρισµένο τρόπο που
είναι το VaR και το Stress Test. H Εταιρία διαθέτει σύστηµα παρακολούθησης των
παραπάνω µετρήσεων. Παράλληλα, προκειµένου αυτά να είναι διασταυρωµένα και αξιόπιστα,
η Εταιρία έχει προσλάβει εξωτερικό συνεργάτη, απόλυτα εξειδικευµένο στις διαδικασίες
υπολογισµού κινδύνων, ενώ ταυτοχρόνως διαθέτει ένα από τα πλέον αξιόπιστα λογισµικά
µέτρησης και παρακολούθησης κινδύνου µέσω Bloomberg (Algorythmics).
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3. Κίνδυνος επιτοκίου.
Ο κίνδυνος επιτοκίου, ο οποίος επίσης δεν αφορά τα πιστωτικά υπόλοιπα, αφού η Εταιρία
δεν χορηγεί πίστωση, λαµβάνεται επί της ουσίας ως µέρος του κινδύνου αγοράς και
αντιµετωπίζεται µε το stress test και αφορά τόσο στο ίδιο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας όσο
και σε εκείνα των πελατών. To ακραίο σενάριο που εξετάζεται σε αυτή τη περίπτωση αφορά
στις κεφαλαιακές ζηµιές που θα προκύψουν από την µετατόπιση της καµπύλης των επιτοκίων
κατά +200 µονάδες βάσης στις κοντινές περιόδους της καµπύλης επιτοκίων ενώ για τις
µακρινές διάρκειες (άνω των επτά ετών) υπολογίζεται µίνιµουµ άνοδος των επιτοκίων από 50
µονάδες βάσης έως µηδενική µεταβολή.

4. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται διατηρώντας σχεδόν το 40% του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών της Εταιρίας σε ρευστά διαθέσιµα και σε προθεσµιακές καταθέσεις. Το
υπόλοιπο επενδύεται σε ποσοστό 75% σε οµόλογα εκδοτών πιστοληπτικού επιπέδου ΒΒΒ και
άνω, τα οποία θεωρούνται αποδεκτά από πλευράς επενδυτικού κινδύνου. Ποσοστό µόλις 15%
των διαθεσίµων της εταιρίας επενδύεται σε οµόλογα του Ελληνικού δηµοσίου και εταιρικά
οµόλογα Ελλήνων εκδοτών που από πλευράς πιστοληπτικής ικανότητας δεν πληρούν το
παραπάνω κριτήριο ενώ το υπόλοιπο ποσοστό έχει επενδυθεί σε µετοχές, των οποίων η
καθηµερινή διαπραγµάτευση οδηγεί στο προφανές συµπέρασµα ότι ο κίνδυνος ρευστότητας
είναι περιορισµένος.
Μεγάλο πρόβληµα αποτελεί ο κίνδυνος υποβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός
εκδότη και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό που να τον καθιστά non investment grade. Φροντίζουµε
έτσι ώστε οι εκδόσεις που αγοράζουµε να είναι τέτοιας πιστοληπτικής ικανότητας που ακόµα
και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεχθεί υποβάθµιση κατά ένα βαθµό η έκδοση
να παραµένει Investment Grade.
Οι διαδικασίες που προβλέπονται από το κεφάλαιο 3 του Εγχειριδίου Εσωτερικών
∆ιαδικασιών, το οποίο έχει εγκριθεί σε συνεδριάσεις του ∆Σ της Εταιρίας µας, σχετικά µε
τον τρόπο λήψης των αποφάσεων αλλά και των γενικών επενδυτικών κατευθύνσεων δεν
αφήνουν περιθώρια για µεγιστοποίηση του ρίσκου αφού, εκτός των άλλων, προβλέπει την
απαγόρευση των επενδύσεων σε µετοχικούς τίτλους κεφαλαιοποίησης κάτω του ενός δισ.
ευρώ (µε αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η έλλειψη ρευστότητας και αδυναµία πώλησης των εν
λόγω τίτλων σε περίπτωση άµεσης ρευστοποίησης) ενώ οι οµολογιακοί τίτλοι είναι επίσης
µεγάλης ρευστότητας και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη δευτερογενή
Ευρωπαϊκή αγορά.
Τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγµή, µε βάση την αξία κτήσης
τους, ποσοστό κάτω του 10% των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.
Οι κινητές αξίες που διατηρεί η Epic στο χαρτοφυλάκιο της αποτιµώνται καθηµερινά από το
παγκοσµίως αποδεκτό για την αξιοπιστία του σύστηµα Bloomberg, που διαθέτουµε, ενώ σε
τακτά χρονικά διαστήµατα το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο υπόκειται σε stress test από το ίδιο
σύστηµα, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την διεθνούς κύρους εταιρία Algorythmics.
Τέλος, σύµφωνα µε τις οργανωτικές απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του
νόµου 3606/2007, η εταιρία µας διατηρεί σταθερά το δείκτη ρευστότητας της µεγαλύτερο
της µονάδας.

5. Επιχειρηµατικός κίνδυνος
Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος, ενώ είναι απλό να ορισθεί, είναι εξαιρετικά δύσκολο να
ποσοτικοποιηθεί. Από την αρχή της λειτουργίας της, η Εταιρία προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει
τους επιχειρηµατικούς κινδύνους µε τους ακόλουθους τρόπους:
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I.
II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.

Συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού της Εταιρίας σχετικά µε τη
στρατηγική που έχει ορισθεί από τη ∆ιοίκηση.
Προσπάθεια, όσο αυτό είναι δυνατόν, διακράτησης του προσωπικού έτσι ώστε πέραν της
εµπέδωσης των στρατηγικών και επιχειρηµατικών στόχων να υπάρχει έντονη µνήµη της
ιστορικής διαδροµής της Εταιρίας.
Προσπάθεια της µη εξάρτησης από συγκεκριµένους πελάτες µε χαρτοφυλάκια υψηλά σε
σχέση µε τη συνολική αξία των χαρτοφυλακίων όλων των πελατών. Η αποχώρηση των
συγκεκριµένων αυτών πελατών θα οδηγούσε σε σηµαντική µείωση των εσόδων της
Εταιρίας και σε πιθανή αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της.
∆ιαµόρφωση και αναπροσαρµογή της στρατηγικής, της εσωτερικής λειτουργίας και της
ασφάλειας των συστηµάτων της, µε γνώµονα, µεταξύ άλλων, την προστασία του
ονόµατός της από συµβάντα παραβίασης κανονισµών, διαρροής στοιχείων πελάτη,
αποτυχηµένων στρατηγικών αποφάσεων κλπ.
Τήρηση αυστηρών διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού µε καλό ιστορικό από
προηγούµενους εργοδότες.
Εξαιρετική προσοχή στην επιλογή εξωτερικών συνεργατών, ώστε να αποφεύγονται
πιθανότητες διαρροής προσωπικών στοιχείων των πελατών.
Εφαρµογή πολιτικών που έχουν σαν βασική προτεραιότητα το συµφέρον των πελατών,
όπως αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, πολιτική τακτικής ενηµέρωσης των πελατών
ταχυδροµικά και ηλεκτρονικά κλπ.

Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Η εταιρία δεν διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση του κινδύνου
συγκέντρωσης από ανοίγµατα αντισυµβαλλοµένων λόγω µηδενικών πιστώσεων προς τρίτους
εν γένει.
Επίσης, το εσωτερικό σύστηµα της εταιρίας παρόλο ότι δύναται να δηµιουργήσει οµάδες
συνδεδεµένων πελατών ωστόσο αυτό δεν κρίνεται σκόπιµο αφού η οποιαδήποτε
χρησιµότητά του θα απέρρεε από την ανάγκη τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου κάτι
το οποίο δεν υφίσταται.
Αντίθετα, σηµαντικός είναι ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο οποίος ορίζεται ως ο κίνδυνος της
δυσανάλογης εξάρτησης του κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση των υποχρεώσεων της
Εταιρίας από περιορισµένο, σε σχέση µε το σύνολο, αριθµό πελατών.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι ο κίνδυνος συγκέντρωσης όπως ορίζεται στο
παρόν ταυτίζεται µε τον κίνδυνο κερδοφορίας και την ανάγκη διασφάλισης έναντι αυτού

Κίνδυνος Φήµης
Η αδιάλειπτη λειτουργία της Εταιρίας επί δεκατέσσερα συναπτά έτη χωρίς το παραµικρό
πρόβληµα στις σχέσεις της µε τους πελάτες, η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού της, οι
ασφαλιστικές δικλείδες στα συστήµατα καθώς και το πρόσφατο due diligence µε αφορµή την
µεταβίβαση µέρους των µετοχών σε νέα οµάδα µετόχων δεν αφήνουν περιθώρια για
διακινδύνευση της φήµης της Εταιρίας. Εκτιµούµε ότι αυτός ο κίνδυνος είναι µηδενικός
ωστόσο η µεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια µας διαφυλάσσει από τυχόν νοµικά ή άλλα έξοδα
απαραίτητα για τη διαφύλαξη της φήµης της Εταιρίας µας.
6. Λειτουργικοί κίνδυνοι
Σε ότι αφορά στους λειτουργικούς κινδύνους η Εταιρία έχει κάνει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες έτσι ώστε αυτοί οι κίνδυνοι να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Η
υποστήριξη των συστηµάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας, των µηχανογραφικών συστηµάτων,
των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και καταγραφής συνδιαλέξεων µε πελάτες έχουν ανατεθεί
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σε τρίτους µε εχέγγυα εξειδίκευσης και αποτελεσµατικής ανταπόκρισης σε περίπτωση
τεχνικού προβλήµατος.
Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσονται καταγεγραµµένες όλες οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις επί
µακρόν, έτσι ώστε να µην µπορεί να αµφισβητηθεί εντολή ή επισήµανση ή παράπονο από
τους πελάτες ή άλλους αντισυµβαλλόµενους.
Λάθη κατά τη διαβίβαση των εντολών πελατών, οι οποίες εκ παραδροµής διαβιβάστηκαν σε
άλλους κωδικούς, δεν έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Ωστόσο, αποτελεί πάγια τακτική
της Εταιρίας, λάθη τα οποία οφείλονται στην Εταιρία η στον ανθρώπινο παράγοντα να
αναλαµβάνονται πλήρως από την Epic.
Η ύπαρξη αυστηρών εσωτερικών ελέγχων, ο αυστηρός καθορισµός του αντικειµένου
εργασίας, ο τρόπος δέσµευσης της Εταιρίας προς τρίτους µέσω των εξουσιοδοτηµένων
υπογραφών, όπως και η ποιότητα του προσωπικού δεν αφήνουν περιθώρια για απιστία και
απάτη.
Ωστόσο, η Εταιρία στην προσπάθειά της να ποσοστικοποιήσει τους λειτουργικούς κινδύνους
χρησιµοποιεί τη µέθοδο του βασικού δείκτη της απόφασης 6/459/27.12.2007 του ∆.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Συµπληρωµατικά, η Εταιρία έχει προχωρήσει στην καταγραφή διαδικασιών από κάθε τµήµα
(Operations & Risk Management Manual) και επιδιώκει τη συνεχή κατάρτιση και κανονιστική
συµµόρφωση του προσωπικού της. Επίσης, στο εγχειρίδιο εσωτερικών διαδικασιών της
περιλαµβάνεται αναλυτικός «οδηγός αντιµετώπισης καταστροφικού γεγονότος». Στον οδηγό
αυτό προβλέπεται ο τρόπος συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρίας σε εναλλακτικούς
χώρους, σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος.

7. Κίνδυνος Κεφαλαίων
Σε ότι αφορά στον κίνδυνο κεφαλαίων πρέπει να επισηµάνουµε ότι στο βαθµό που η
εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας έχει σαν περίοδο αναφοράς το
έτος 2011, η διακράτηση του µεγαλυτέρου µέρους των κεφαλαίων σε ρευστά διαθέσιµα ή
ακόµα και σε τίτλους άµεσα ρευστοποιήσιµους δεν αφήνει περιθώρια για έκθεση στον εν
λόγω κίνδυνο. Ωστόσο, προβλέπεται διαδικασία αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, εάν
υπάρξει ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης, µέσω της υφιστάµενης µετοχικής σύνθεσης.

8. Κίνδυνος πολιτικής αποδοχών
Η Εταιρία έχει θεσπίσει, µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, πολιτική αποδοχών, η
οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση και προαγωγή της ορθής και αποτελεσµατικής διαχείρισης
των κινδύνων και στην αποτροπή της ανάληψης υπερβολικών κινδύνων εκ µέρους της
Εταιρίας, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες
και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντά της.
Η πολιτική αυτή προβλέπει µόνο σταθερές αποδοχές και αποκλείει τη δυνατότητα παροχής
µεταβλητών αποδοχών σε στελέχη και γενικότερα συνεργάτες που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των σχετικών κανονιστικών ρυθµίσεων.
Κατά το έτος 2011, οι συνολικές ετήσιες σταθερές µικτές αποδοχές των τριών ανώτερων
διοικητικών στελεχών της Εταιρίας ανήλθαν σε 218.671,72 ευρώ.

∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας.
Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ή ∆είκτης Φερεγγυότητας) απεικονίζει σε ποσοστό % το
πηλίκο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας προς το συνολικό σταθµισµένο
ενεργητικό έναντι των κινδύνων πιστωτικού, αγοράς και λειτουργικού. Τα εποπτικά ίδια
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κεφάλαια και τα σταθµισµένα ποσά έναντι των κινδύνων υπολογίζονται σύµφωνα µε
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες εκδόθηκαν
για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του νόµου 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση
δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών
ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α/178/1-8-2007).
Σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις, το ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό κεφαλαιακής
επάρκειας των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών είναι 8%.
Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Epic ΑΕΠΕΥ, την 31/12/2011, ανερχόταν σε 38,67 %
και προέκυψε ως ακολούθως:
Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού
∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

1.680.961 €
4.347.072 €
38,67%

Στα επόµενα κεφάλαια δίδονται επεξηγήσεις και παρατίθενται πίνακες σχετικά µε τον
υπολογισµό των παραπάνω ποσών.

2. Πεδίο εφαρµογής.
Οι δηµοσιοποιούµενες, στο παρόν, πληροφορίες αφορούν στην ανώνυµη εταιρία µε την
επωνυµία «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». Η Εταιρία δεν έχει
θυγατρικές εταιρίες-επιχειρήσεις και δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

3. Ίδια κεφάλαια.
Για τον υπολογισµό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ακολουθούνται οι οδηγίες
που αναφέρονται στην απόφαση 2/459/27.12.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
µε θέµα «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα».
Σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές, στα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρίας προστίθενται ή αφαιρούνται διάφορα στοιχεία, ώστε να προκύψουν
τα εποπτικά ίδια κεφάλαια.
Έτσι, ο πίνακας υπολογισµού των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Epic ΑΕΠΕΥ, την
31/12/2011, ήταν ο ακόλουθος:
Α. Βασικά Ίδια Κεφάλαια
Α.1 Κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων
Α.1. α Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
β Αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής
γ Αποτελέσµατα (Κέρδη /Ζηµίες) εις νέον
δ Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου(Κέρδη υπό όρους/ζηµιές)
Α.2 Πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων
Α.3 Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
Α.3. α Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Α.3. γ Συµµετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών
Υπηρεσιών
Β. Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια
Γ. Στοιχεία που αφαιρούνται από τα βασικά και τα συµπληρωµατικά
Ίδια Κεφάλαια
∆. Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη κινδύνου
αγοράς
ΕΠΟΠΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ποσά σε €
2.512.000
-572,287
-83.946
29.711
0
-4.517
-200.000
0
0
0
1.680.961
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4. Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Για την εκτίµηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων, που θεωρεί κατάλληλα για την κάλυψη
των κινδύνων από τις τρέχουσες και µελλοντικές δραστηριότητές της, η Εταιρία εφαρµόζει
τη µέθοδο της προσαύξησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν µε βάση το
άρθρο 72 του νόµου 3601/2007 και τις αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τα σταθµισµένα ποσά έναντι των κινδύνων πιστωτικού, αγοράς και λειτουργικού, καθώς και
οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών, οι οποίες
υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ήταν την 31/12/2011, σύµφωνα µε τους πίνακες που απεστάλησαν από την Εταιρία µας
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως εξής:
Κίνδυνος

Κεφαλαιακές απαιτήσεις
€

Σταθµισµένα ποσά €

Πιστωτικός
Αγοράς
Λειτουργικός
Σύνολο

2.609..559,00
333.657,00
1.403.856,00
4.347.072,00

208.764,00
26.693,00
112.309,00
347.766,00

5. Πιστωτικός κίνδυνος.
Ο ορισµός του πιστωτικού κινδύνου και οι διαδικασίες για την αντιµετώπισή του
αναφέρθηκαν συνοπτικά στο 1ο κεφάλαιο («Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων»).
Εδώ, µπορούµε να προσθέσουµε ότι από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία
συνεπικουρείται από την Επιτροπή ∆ιακινδύνευσης, σε συνεργασία µε όλα τα τµήµατα της
Εταιρίας, αξιολογούνται οι κίνδυνοι και µετράται η πιθανότητα εκδήλωσής τους και ο βαθµός
επίδρασής τους στην οµαλή ροή των εργασιών. Με βάση στοιχεία και παρατηρήσεις, γίνεται
αναγνώριση του κινδύνου και καταγράφεται η τρέχουσα αντιµετώπισή του, αναλύεται και
αποτιµάται ο κίνδυνος και τέλος, καθορίζεται ο τρόπος αντιµετώπισής του.
Ο πίνακας του σταθµισµένου ενεργητικού, ο οποίος περιλαµβάνει τα ανοίγµατα έναντι του
πιστωτικού κινδύνου, είναι ο ακόλουθος:
Κατηγορία ανοίγµατος
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά
κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών
τραπεζών
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά
ιδρυµάτων ( καταθέσεις σε τράπεζες µε
ικανοποιητικό βαθµό αξιολόγησης )
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά
ιδρυµάτων ( καταθέσεις σε τράπεζες µε
µειωµένο βαθµό αξιολόγησης )
Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά
ιδρυµάτων ( οµόλογα σε τρέχουσα αξία)
Στοιχεία υπαγόµενα σε κανονιστικές
κατηγορίες υψηλού κινδύνου ( πελάτες )
Λοιπά Ανοίγµατα
Ταµείο και ισοδύναµα στοιχεία
Άλλες εγκαταστάσεις, εργαλεία, έπιπλα και
λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο

4.296

Συντελεστής
στάθµισης
0%

Σταθµισµένο
ποσό €
0

4.489.494

20%

897.899

1.688.087

50%

844.044

719.594

100%

719.594

36.749

75%

27.562

70.743
3.170
49.718

100%
0%
100%

70.743
0
49.718

Ποσό €

2.609.560
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Η γεωγραφική κατανοµή των σταθµισµένων, ως ανωτέρω, ανοιγµάτων είναι η εξής:

Σταθµισµένο άνοιγµα €
2.461.537
27.562
70.743
49.718
Σύνολο
2.609.560

Ελλάδα €
1.481.533
27.562
26.733
49.718
1.585.546

Ευρώπη €
980.004
0
44.010
0
1.024.014

Επίσης, οι διάφορες κατηγορίες σταθµισµένων ανοιγµάτων κατανέµονται, ανά είδος
αντισυµβαλλοµένου, ως ακολούθως:
Σταθµισµένο άνοιγµα €
2.461.537
27.562
70.743
49.718
Σύνολο
2.609.560

Ιδρύµατα €
2.461.537
0
70.743
49.718
2.581.998

Πελάτες €
0
27.562
0
0
27.562

Τέλος, παρατίθεται ανάλυση των σταθµισµένων ανοιγµάτων, µε βάση την εναποµένουσα
ληκτότητά τους:
Σταθµισµένο άνοιγµα €

Σύνολο

2.461.537
27.562
70.743
49.718
2.609.560

Έως 1 µήνα
€
614.369
27.562
0
0
641.931

1 µήνας έως ένα
έτος €
1.127.574
0
57.985
0
1.185.559

1 έτος έως 5
έτη €
719.594
0
12.758
49.718
782.070

6. Τεχνικές µείωσης κινδύνου.
Κατά τον υπολογισµό της στάθµισης των παραπάνω ανοιγµάτων, δεν χρησιµοποιήθηκαν
τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου.

7. Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου.
∆εν υφίστατο για την Εταιρία πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου, κατά την 31/12/2011.

8. Κίνδυνος αγοράς.
Ο κίνδυνος αγοράς υπολογίζεται σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο, όπως περιγράφεται
στην απόφαση 4/459/27.12.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις της Εταιρίας για την κάλυψη κινδύνου αγοράς την 31/12/2011 ήταν οι εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ σε €
1. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΘΕΣΗΣ
26.693
2. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ
0.000
3. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
0.000
4. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
0.000
5. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Μ.Χ.Α.
0.000
ΣΥΝΟΛΟ
26.693

9. Λειτουργικός κίνδυνος.
Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της Εταιρίας έναντι
του λειτουργικού κινδύνου υπολογίζονται µε τη µέθοδο του βασικού δείκτη, η οποία
περιγράφεται στην απόφαση 6/459/27.12.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού
κινδύνου ήταν 112.309,00 ευρώ, την 31/12/2011.
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