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1. Στόχοι και πολιτικέ̋ διαχείριση̋ κινδύνων 

Οι στόχοι και οι πολιτικέ̋ τη̋ Εταιρία̋ για τη διαχείριση των διαφόρων κατηγοριών 
κινδύνων, του̋ οποίου̋ αντιµετωπίζει, αναπτύσσονται παρακάτω, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα 
Εταιρική̋ ∆ιακινδύνευση̋ και ∆ιαχείριση̋ κινδύνων και σύµφωνα µε την Εσωτερική 
∆ιαδικασία Αξιολόγηση̋ τη̋ Κεφαλαιακή̋ Επάρκεια̋ που έχουν καταρτίσει τα αρµόδια 
όργανά τη̋. 

Η Εταιρία έχει Υπηρεσία ∆ιαχείριση̋ Κινδύνων, προ̋ την οποία λειτουργεί συµβουλευτικά 
Επιτροπή ∆ιακινδύνευση̋, σύµφωνα µε το οργανόγραµµα και το εγχειρίδιο εσωτερικών 
διαδικασιών τη̋. 

Η Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγηση̋ τη̋ Κεφαλαιακή̋ Επάρκεια̋ έχει εγκριθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο τη̋ Εταιρία̋ και έχει κοινοποιηθεί στην εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή 
στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγορά̋.   

Οι διαδικασίε̋ και εργασίε̋ περιγράφονται, από του̋ ίδιου̋ του̋ εργαζόµενου̋, ανά 
παρεχόµενη υπηρεσία και τµήµα. 

Τo εγχειρίδιο, όπω̋ και ο κανονισµό̋ λειτουργία̋, αναπροσαρµόζεται είτε µετά από κάποια 
εσωτερική επαναξιολόγηση, η οποία γίνεται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, είτε επειδή 
επιβάλλεται από νεότερε̋ ρυθµιστικέ̋ διατάξει̋. 

Το εγχειρίδιο εσωτερικών διαδικασιών, επιδιώκεται να είναι η ζωντανή αποτύπωση τη̋ 
οργάνωση̋ και τη̋ συµπεριφορά̋ τη̋ Εταιρία̋, ώστε να διασφαλίζονται τα νόµιµα 
συµφέροντα και η περιουσία των πελατών και τη̋ ίδια̋ τη̋ Εταιρία̋, η πρέπουσα απεικόνιση 
των συναλλαγών στα βιβλία τη̋ και η νόµιµη εκπροσώπηση τη̋ Εταιρία̋ και εκτέλεση των 
εργασιών τη̋ από τα κατάλληλα πρόσωπα. 

Στοιχεία του εγχειριδίου αποτελούν, µεταξύ άλλων, οι διαδικασίε̋ πρόληψη̋ και καταστολή̋ 
νοµιµοποίηση̋ εσόδων από εγκληµατικέ̋ δραστηριότητε̋ και οι διαδικασίε̋ για την 
αποτροπή και τον εντοπισµό συναλλαγών που ίσω̋ συνιστούν κατάχρηση τη̋ αγορά̋.  

Επίση̋, περιλαµβάνονται οι πολιτικέ̋ που ακολουθεί η Εταιρία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
νοµοθεσία τη̋ Κεφαλαιαγορά̋, οι οποίε̋ γνωστοποιούνται και στου̋ επενδυτέ̋. 

Οι πολιτικέ̋ τη̋ Εταιρία̋ επαναξιολογούνται σε ετήσια βάση τουλάχιστον, ενώ απαιτείται και 
από τι̋ συνεργαζόµενε̋ εταιρίε̋ του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, να γνωστοποιούν στα 
αρµόδια στελέχη τη̋, επαναξιολογήσει̋ στι̋ δικέ̋ του̋ πολιτικέ̋ και ιδιαίτερα στην πολιτική 
εκτέλεση̋ εντολών. 

Σε ότι αφορά στα συστήµατα αναφορά̋ και µέτρηση̋ των κινδύνων, η Εταιρία χρησιµοποιεί 
µηχανογραφικέ̋ εφαρµογέ̋ για την κατάρτιση, όπω̋ προβλέπεται από το νόµο, των πινάκων 
κεφαλαιακή̋ επάρκεια̋. Οι πίνακε̋ αυτοί υποβάλλονται, ανά τρίµηνο, στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγορά̋. Επίση̋, χρησιµοποιείται ειδικό λογισµικό παρακολούθηση̋ και µέτρηση̋ του 
κινδύνου αγορά̋. 

     Οι διαδικασίε̋ διαχείριση̋ κινδύνων τη̋ Εταιρία̋ µα̋ πρέπει να είναι επαρκεί̋, ώστε να 
προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τη̋ Εταιρία̋ και των πελατών τη̋, η φήµη και οι  
λειτουργίε̋ τη̋. 

     Οι ευθύνε̋ και οι λειτουργίε̋ πρέπει να συντονίζονται µεταξύ όλων των τµηµάτων τη̋ 
Εταιρία̋ και των ατόµων, τα οποία συµµετέχουν στην Υπηρεσία ∆ιαχείριση̋ Κινδύνων, µε 
στόχο να διασφαλίζεται ποιότητα στι̋ εργασίε̋ και στι̋ διαδικασίε̋. 

     Προ̋ την Υπηρεσία ∆ιαχείριση̋ Κινδύνων λειτουργεί βοηθητικά και συµβουλευτικά, όπω̋ 
προαναφέραµε, η Επιτροπή ∆ιακινδύνευση̋, ο κανονισµό̋ λειτουργία̋ τη̋ οποία̋ αποτελεί 
ξεχωριστό τµήµα του Εγχειριδίου Εσωτερικών ∆ιαδικασιών. 
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Οι Υπεύθυνοι τη̋ Υπηρεσία̋ ∆ιαχείριση̋ Κινδύνων, κατανοώντα̋ την Εταιρία και του̋ 
επιχειρησιακού̋ στόχου̋ τη̋, διαπιστώνουν του̋ κινδύνου̋, σε συνεργασία µε όλο το 
προσωπικό. 

Επίση̋, σε συνεργασία µε όλα τα τµήµατα τη̋ Εταιρία̋, αξιολογούνται οι κίνδυνοι και 
µετράται η πιθανότητα εκδήλωσή̋ του̋ και ο βαθµό̋ επίδρασή̋ του̋ στην οµαλή ροή των 
εργασιών. 

Ακολούθω̋, πάντα στα πλαίσια τη̋ ανωτέρω συνεργασία̋, καταγράφονται οι δικλείδε̋ 
ασφαλεία̋ 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 ασφαλεία̋ και οι 
διαδικασίε̋ διαχείριση̋ των κινδύνων είναι ένα δυναµικό σύνολο, το οποίο διαµορφώνεται 
συνεχώ̋. 

Ω̋ γενικό κανόνα µπορούµε να πούµε ότι οι κίνδυνοι αντιµετωπίζονται µε καθαρή 
στρατηγική, καθαρέ̋ πολιτικέ̋, διαδικασίε̋, συνεργασία, κατανόηση, επιµόρφωση, 
πληροφόρηση. 

Κάποια από τα κύρια ερωτήµατα, τα οποία διερευνώνται κατά τη διαδικασία αξιολόγηση̋ των 
κινδύνων είναι τα παρακάτω: 

• Υπάρχει πλήρη̋ κατανόηση των διαδικασιών που εφαρµόζονται στην Εταιρία; 
• Εκτελούνται οι διαδικασίε̋ σύµφωνα µε τι̋ απαιτήσει̋ του νόµου, τη̋ καλύτερη̋ 

εξυπηρέτηση̋ των πελατών, τη̋ αξιοπιστία̋ τη̋ Εταιρία̋; 
• Μπορούµε και πώ̋ να βελτιώσουµε τι̋ διαδικασίε̋ για να καλύψουµε τι̋ απαιτήσει̋; 
• Είναι οι στόχοι κάθε διαδικασία̋ συνεπεί̋ µε τη στρατηγική και τι̋ πολιτικέ̋ τη̋ 

Εταιρία̋; 
• Ποιοι είναι οι σηµαντικοί εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι, που απειλούν την 

ικανότητα να επιτύχουµε του̋ στόχου̋ κάθε διαδικασία̋, ποιε̋ οι ασφαλιστικέ̋ 
δικλείδε̋ και ποιοι οι αναγκαίοι έλεγχοι; 
 

Οι Υπεύθυνοι ∆ιαχείριση̋ Κινδύνων τηρούν καταστάσει̋ και αρχεία κινδύνων και 
παρακολουθούν την τήρηση και ενίσχυση των δικλείδων ασφαλεία̋ σε όλα τα τµήµατα. 

Μία φορά το χρόνο και οποτεδήποτε κρίνουν ότι υφίσταται ανάγκη άµεσων επισηµάνσεων, οι 
Υπεύθυνοι τη̋ Υπηρεσία̋ υποβάλλουν γραπτέ̋ εκθέσει̋ προ̋ τα δύο ανώτερα διευθυντικά 
στελέχη ή προ̋ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τι̋ παρατηρήσει̋ του̋ 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 τη̋ συναλλακτική̋  δραστηριότητα̋ και 
τη̋ καθηµερινή̋ λειτουργία̋.   

Κίνδυνο̋ είναι η πιθανότητα να συµβεί ένα γεγονό̋, το οποίο έχει επίπτωση στου̋ στόχου̋ 
τη̋ επιχείρηση̋. 

Ένα̋ οργανισµό̋ µπορεί να βρεθεί µπροστά σε ανεπιθύµητε̋ εκπλήξει̋ ή µη αναµενόµενε̋ 
ζηµιέ̋, οι περισσότερε̋ από τι̋ οποίε̋ θα µπορούσαν να προβλεφθούν. 

Τέτοια γεγονότα προκαλούνται από κινδύνου̋, που δεν έχουν γίνει πλήρω̋ κατανοητοί, ή 
διαδικασίε̋ αντιµετώπισή̋ του̋ που είναι ανεπαρκεί̋. 
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1. Πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ 

Είναι ο κίνδυνο̋ που διατρέχει η Εταιρία να µην εισπράξει έγκαιρα τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ ή 
ακόµα, σε µερικέ̋ περιπτώσει̋, να µην τι̋ εισπράξει ποτέ στην περίπτωση τη̋ 
αγοροπωλησία̋ τίτλων κινητών αξιών τόσο για λογαριασµό των πελατών τη̋ όσο και για 
λογαριασµό του ιδίου χαρτοφυλακίου. 

Στα πλαίσια του πιστωτικού κινδύνου εντάσσονται: 

I. Υπολειπόµενο̋ κίνδυνο̋, που ορίζεται ω̋ ο κίνδυνο̋ αντισυµβαλλοµένου σε 
περίπτωση χρεοκοπία̋ ή αδυναµία̋ πληρωµών ενό̋ εκ των συνεργαζοµένων 
πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων παροχή̋ επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). 

II. Κίνδυνο̋ εκκαθάριση̋, που ορίζεται ω̋ ο κίνδυνο̋ που απορρέει από την 
αδυναµία παράδοση̋ πάση̋ φύσεω̋ τίτλων ή χρηµάτων µετά από πράξη 
αγοραπωλησία̋.  

III. Κίνδυνο̋ τιτλοποίηση̋, που ορίζεται ω̋ ο κίνδυνο̋ που προκύπτει από την 
παρακράτηση τίτλων µετά από τιτλοποίηση µέρου̋ του ενεργητικού και διάθεση̋ 
προ̋ τρίτου̋.  
 

2. Κίνδυνο̋ αγορά̋ (market risk) 

Είναι ο κίνδυνο̋ που συνδέεται µε την πορεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών µία̋ ΕΠΕΥ,  
το οποίο αποτελείται από το σύνολο των θέσεων σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. Τα εν λόγω 
µέσα κατέχονται είτε µε το σκοπό τη̋ διαπραγµάτευση̋ είτε µε το σκοπό τη̋ αντιστάθµιση̋ 
κινδύνου σχετιζόµενα µε άλλα στοιχεία του χαρτοφυλακίου τη̋ εταιρία̋, ενώ δεν υπόκεινται 
σε καµία συµβατική ρήτρα που να περιορίζει την εµπορευσιµότητά του̋. 

3. Κίνδυνο̋ επιτοκίου 

Είναι ο κίνδυνο̋ που σχετίζεται µε τη συνολική µεταβολή τη̋ αξία̋ του χαρτοφυλακίου 
συναλλαγών στην περίπτωση τη̋ µετατόπιση̋ τη̋ καµπύλη̋ των επιτοκίων που αναφέρονται 
στο νόµισµα αναφορά̋ των χρηµατοπιστωτικών µέσων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. 

4. Κίνδυνο̋ ρευστότητα̋ 

Είναι ο κίνδυνο̋ που σχετίζεται µε την αδυναµία τη̋ άµεση̋ ρευστοποίηση̋ των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τη̋ Εταιρία̋ λόγω έλλειψη̋ 
ρευστότητα̋ και ενδιαφέροντο̋ για τα συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

5. Επιχειρηµατικό̋ κίνδυνο̋ 

Είναι ο κίνδυνο̋ που απορρέει όχι από την καθηµερινή λειτουργία τη̋ Εταιρία̋ αλλά από 
του̋ µακροπρόθεσµου̋ στόχου̋ που έχουν τεθεί από τη ∆ιοίκηση. Ω̋ εκ τούτου 
περιλαµβάνονται σε αυτόν: 

Κίνδυνο̋ συγκέντρωση̋, ο οποίο̋ ορίζεται ω̋ ο κίνδυνο̋ τη̋ δυσανάλογη̋ 
εξάρτηση̋ του κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση των υποχρεώσεων τη̋ Εταιρία̋ από 
περιορισµένο, σε σχέση µε το σύνολο, αριθµό πελατών.  

     Πρέπει να τονίσουµε ότι ο κίνδυνο̋ συγκέντρωση̋ όπω̋ ορίζεται στο παρόν ταυτίζεται µε 
τον κίνδυνο κερδοφορία̋ και την ανάγκη διασφάλιση̋ έναντι αυτού 

Κίνδυνο̋ φήµη̋, ο οποίο̋ είναι το ενδεχόµενο τη̋ αρνητική̋ δηµοσιότητα̋ σχετικά µε 
την πρακτική µία̋ επιχείρηση̋, που προκαλεί µείωση του αριθµού των πελατών, δαπανηρέ̋ 
δικαστικέ̋ διενέξει̋, µείωση των κερδών κλπ.  
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6. Λειτουργικοί κίνδυνοι 

Σχετίζονται µε όλο τα φάσµα τη̋ καθηµερινή̋ διοίκηση̋ και λειτουργία̋ τη̋ Εταιρία̋, µε την 
τήρηση των διαδικασιών τη̋ και των πολιτικών τη̋, µε την επιλογή και του̋ όρου̋ 
συνεργασία̋ µε πελάτε̋, προµηθευτέ̋ και λοιπού̋ εξωτερικού̋ συνεργάτε̋, µε τη 
διενέργεια ελέγχων και την ύπαρξη εσωτερικών δικλείδων ασφαλεία̋.  

Στο νόµο 3601/2007, ω̋ λειτουργικό̋ κίνδυνο̋ ορίζεται «ο κίνδυνο̋ επέλευση̋ ζηµιών 
οφειλόµενων είτε στην ανεπάρκεια ή στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών 
προσώπων και συστηµάτων, είτε σε εξωτερικά γεγονότα, ο οποίο̋ περιλαµβάνει και το 
νοµικό κίνδυνο».  Σύµφωνα µε τον ανωτέρω ορισµό, υποκατηγορίε̋ λειτουργικών κινδύνων 
είναι, µεταξύ άλλων, οι εξή̋: 

I. Τεχνολογικοί κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται µε την ασφάλεια των 
συστηµάτων ηλεκτρονική̋ επεξεργασία̋ και καταχώρηση̋ δεδοµένων και γενικότερα 
µε τα υλικά και άυλα µηχανογραφικά συστήµατα, µε τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών, 
διαδικτύου και νόµιµη̋ καταγραφή̋ τηλεφωνικών συνδιαλέξεων µε πελάτε̋. 

II. Κίνδυνοι ανθρώπινων πόρων είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι αναφέρονται στην ύπαρξη 
κατάλληλου, έντιµου, µε τι̋ απαραίτητε̋ γνώσει̋ και πιστοποιήσει̋ προσωπικού, στην 
εποπτεία του και επικοινωνία µε αυτό, στη διαρκή επιµόρφωση και εκπαίδευσή του, στην 
ηθική και υλική ικανοποίησή του. 

III. Εξωγενεί̋ και καταστροφικών γεγονότων κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι 
σχετίζονται µε εξωτερικού̋ παράγοντε̋, που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν 
προβλήµατα και εµπόδια στην οµαλή λειτουργία τη̋ Εταιρία̋. 

IV. Κίνδυνο̋ κερδοφορία̋  είναι ο κίνδυνο̋ ο οποίο̋ σχετίζεται µε την πιθανή µείωση των 
λειτουργικών εσόδων τη̋ Εταιρία̋.  

V. Κίνδυνο̋ κανονιστική̋ συµµόρφωση̋ είναι ο κίνδυνο̋ ο οποίο̋ σχετίζεται µε την 
ελλιπή παρακολούθηση των κανονιστικών διατάξεων, που καθορίζουν τι̋ έννοµε̋ 
υποχρεώσει̋ τη̋ Εταιρία̋ έναντι των εποπτικών αρχών και του κράτου̋ και έναντι των 
πελατών και άλλων αντισυµβαλλοµένων. 

 

7. Κίνδυνο̋ Κεφαλαίων 

Κίνδυνο̋ κεφαλαίων είναι ο κίνδυνο̋, ο οποίο̋ απορρέει από την αδυναµία να διατηρηθεί η 
κεφαλαιακή επάρκεια στα επίπεδα που έχει θέσει σαν στόχο η Εταιρία. 

8. Κίνδυνο̋ πολιτική̋ αποδοχών  

Κάθε Επιχείρηση Παροχή̋ Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλει να διαθέτει πολιτικέ̋ και 
πρακτικέ̋ αποδοχών, οι οποίε̋ είναι συνεπεί̋ και προάγουν την ορθή και αποτελεσµατική 
διαχείριση των κινδύνων. Η πολιτική αποδοχών περιλαµβάνει και τι̋ κατηγορίε̋ προσωπικού, 
των οποίων οι επαγγελµατικέ̋ δραστηριότητε̋ έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ 
κινδύνου τη̋. 

Ω̋ αποδοχέ̋ νοούνται οι οποιασδήποτε µορφή̋ αµοιβέ̋ και παροχέ̋ λαµβάνουν πρόσωπα, 
άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγµα των παρεχοµένων από 
αυτά επαγγελµατικών υπηρεσιών µέσω εξαρτηµένη̋ ή µη σχέση̋ εργασία̋, όπω̋ µισθοί, 
µεταβλητέ̋ αποδοχέ̋ ή παροχέ̋ που εξαρτώνται από τι̋ επιδόσει̋ του εργαζοµένου ή 
αποδοχέ̋ και πληρωµέ̋ που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία σύµβαση̋.   

∆ιαδικασίε̋ και αντιµετώπιση καλυπτόµενων κινδύνων 

1. Πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ 

Ο πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ µε την έννοια του κινδύνου που απορρέει από τη χορήγηση 
πιστώσεων δεν υπάρχει και εποµένω̋ είναι µηδενικό̋.  

Από το νόµο που διέπει τη λειτουργία των ΕΠΕΥ προβλέπεται διαδικασία παροχή̋ πιστώσεων 
προ̋ τρίτου̋, ωστόσο η Epic ΑΕΠΕΥ δεν χορηγεί οποιουδήποτε είδου̋ πιστώσει̋. Ω̋ εκ 
τούτου δεν συντρέχει λόγο̋ για την κάλυψη των κινδύνων που απορρέουν από τον πιστωτικό 
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κίνδυνο και που αφορούν στην τυποποιηµένη µέθοδο σύµφωνα µε την απόφαση Ε.Κ. 
3/459/27.12.2007. 

Για την Epic ο πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ είναι ο  κίνδυνο̋ που διατρέχει η Εταιρία να µην 
εισπράξει έγκαιρα τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ ή ακόµα, σε µερικέ̋ περιπτώσει̋, να µην τι̋ εισπράξει 
ποτέ στην περίπτωση τη̋ αγοροπωλησία̋ τίτλων κινητών αξιών τόσο για λογαριασµό των 
πελατών τη̋ όσο και για λογαριασµό του ιδίου χαρτοφυλακίου 

Υπολειπόµενο̋ κίνδυνο̋ 

Ορίζεται ω̋ ο κίνδυνο̋ που απορρέει από τα ανοίγµατα έναντι αντισυµβαλλοµένων και 
πελατών και δεν υφίσταται λόγω µη παροχή̋ πιστώσεων έναντι τρίτων όπω̋ επανειληµµένα 
έχουµε αναφέρει. 

Αντίθετα, υπάρχει ανάγκη µείωση̋ του υπολειποµένου κινδύνου , που ορίζεται ω̋ ο 
κίνδυνο̋ αντισυµβαλλοµένου σε περίπτωση χρεοκοπία̋ ή αδυναµία̋ πληρωµών ενό̋ εκ των 
συνεργαζοµένων πιστωτικών ιδρυµάτων και ΕΠΕΥ και ο οποίο̋ θα µπορούσε να καταταχθεί 
ω̋ µέρο̋ του πιστωτικού κινδύνου. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του υπολειποµένου κινδύνου, όπω̋ περιγράφεται παραπάνω, ο 
κίνδυνο̋ αυτό̋ είναι ορατό̋ µε δεδοµένο ότι ο βασικό̋ αντισυµβαλλόµενο̋ για τα ρευστά 
διαθέσιµα τη̋ Εταιρία̋ και του̋ µετοχικού̋ και οµολογιακού̋ τίτλου̋ είναι τράπεζε̋ του 
εξωτερικού και εγχώριε̋. Ωστόσο, εκτιµώντα̋ τι̋ επιδεινούµενε̋ οικονοµικέ̋ συνθήκε̋ στη 
χώρα µα̋ και παρά τι̋ εξαγγελίε̋ τη̋ κυβέρνηση̋ για την εξασφάλιση των καταθέσεων για 
το σύνολο του εγχώριου τραπεζικού συστήµατο̋, οι οποίε̋ µα̋ εξασφαλίζουν περιορισµένο 
κίνδυνο, πιστεύουµε ότι ο Ελληνικό̋ Θεµατοφύλακα̋ µα̋ έχει σηµαντικά χαµηλότερο 
κίνδυνο, σε σχέση µε το πρόσφατα ανακεφαλαιοποιηµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 
Επίση̋, µέρο̋ του κινδύνου αυτού έχει µειωθεί σηµαντικά χρησιµοποιώντα̋ και τον ξένο 
θεµατοφύλακα για µέρο̋ των ρευστών διαθεσίµων, που εµπίπτουν στον εν λόγω κίνδυνο. Θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι ο υπολειπόµενο̋ κίνδυνο̋, παρά το γεγονό̋ ότι δεν έχει 
εξαφανισθεί, έχει µειωθεί στο σηµείο που τεχνικά είναι εφικτό, προκειµένου να συνεχιστεί η 
εύρυθµη λειτουργία τη̋ εταιρία̋.  

Κίνδυνο̋ εκκαθάριση̋  

∆εν υφίσταται, δεδοµένου ότι όλε̋ οι συναλλαγέ̋ πραγµατοποιούνται µέσω κεντρικού 
θεµατοφύλακα και ω̋ εκ τούτου είναι Delivery vs Payment (DVP). Ο µοναδικό̋ κίνδυνο̋ που 
προκύπτει και είναι αδύνατον να καλυφτεί είναι το «κόστο̋ ευκαιρία̋» (opportunity cost) σε 
περίπτωση αδυναµία̋ του αντισυµβαλλόµενου να παραδώσει τίτλου̋ η χρήµατα µετά από 
συναλλαγή που έχει προηγηθεί. 

2. Κίνδυνο̋ αγορά̋ (market risk) 

     Ο κίνδυνο̋ αγορά̋ αντιµετωπίζεται  αποτελεσµατικά µε τον πλέον αναγνωρισµένο τρόπο που 
είναι το VaR  και το Stress Test. H Εταιρία διαθέτει σύστηµα παρακολούθηση̋ των 
παραπάνω µετρήσεων.  Παράλληλα, προκειµένου αυτά να είναι διασταυρωµένα και αξιόπιστα, 
η Εταιρία έχει προσλάβει εξωτερικό συνεργάτη, απόλυτα εξειδικευµένο στι̋ διαδικασίε̋ 
υπολογισµού κινδύνων, ενώ ταυτοχρόνω̋ διαθέτει ένα από τα πλέον αξιόπιστα λογισµικά 
µέτρηση̋ και παρακολούθηση̋ κινδύνου µέσω Bloomberg (Algorythmics).  

3. Κίνδυνο̋ επιτοκίου 

Ο κίνδυνο̋ επιτοκίου, ο οποίο̋ επίση̋ δεν αφορά τα πιστωτικά υπόλοιπα, αφού η Εταιρία 
δεν χορηγεί πίστωση,  λαµβάνεται επί τη̋ ουσία̋ ω̋ µέρο̋ του κινδύνου αγορά̋ και 
αντιµετωπίζεται µε το stress test και αφορά τόσο στο ίδιο χαρτοφυλάκιο τη̋ Εταιρία̋ όσο 
και σε εκείνα των πελατών. To ακραίο σενάριο που εξετάζεται σε αυτή τη περίπτωση αφορά 
στι̋ κεφαλαιακέ̋ ζηµιέ̋ που θα προκύψουν από την µετατόπιση τη̋ καµπύλη̋ των επιτοκίων 
κατά +200 µονάδε̋ βάση̋ στι̋ κοντινέ̋ περιόδου̋ τη̋ καµπύλη̋ επιτοκίων ενώ για τι̋ 
µακρινέ̋ διάρκειε̋ (άνω των επτά ετών) υπολογίζεται µίνιµουµ άνοδο̋ των επιτοκίων από 50 
µονάδε̋ βάση̋ έω̋ µηδενική µεταβολή. 
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4. Κίνδυνο̋ ρευστότητα̋ 

Ο κίνδυνο̋ ρευστότητα̋ αντιµετωπίζεται διατηρώντα̋ σχεδόν το σύνολο του χαρτοφυλακίου 
συναλλαγών τη̋ Εταιρία̋ σε τίτλου̋ µε υψηλή εµπορευσιµότητα στη δευτερογενή αγορά, σε 
ρευστά διαθέσιµα και σε προθεσµιακέ̋ καταθέσει̋. Το σύνολο των οµολογιακών εκδόσεων 
είναι περίπου το 75% του συνολικού χαρτοφυλακίου τη̋ εταιρία̋ σε εκδότε̋ αποδεκτού 
ρίσκου, ω̋ προ̋ την πιστοληπτική του̋ ικανότητα, µε βάση τι̋ εκτιµήσει̋ των διεθνών οίκων 
S&P και Moodys, παρά το γεγονό̋ ότι η πρόσφατη εµπειρία µα̋ από την πιστωτική κρίση 
απέδειξε περίτρανα ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί και το ασφαλέστερο κριτήριο. 
Επιπροσθέτω̋, εν δυνάµει πρόβληµα θα µπορούσε να αποδειχθεί και η  κατηγορία των 
ρευστών διαθεσίµων του συνολικού χαρτοφυλακίου. Παρά το γεγονό̋ ότι ουσιαστικά τα 
εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα ανακεφαλαιοποιήθηκαν, ακόµη δεν διαθέτουν καµία αξιολόγηση 
από διεθνεί̋ οίκου̋ που να τα καθιστά αξιόπιστα, Επιπλέον, άποψή µα̋ είναι ότι υπάρχει 
ακόµα και τώρα κίνδυνο̋ σχετικά µε την ασφάλεια των καταθέσεων του̋, παρόλα αυτά ο 
κίνδυνο̋ αυτό̋ είναι σχετικά µικρό̋.     

Οι διαδικασίε̋ που προβλέπονται από το κεφάλαιο 3 του Εγχειριδίου Εσωτερικών 
∆ιαδικασιών, το οποίο έχει εγκριθεί σε συνεδριάσει̋ του ∆Σ τη̋ Εταιρία̋ µα̋,  σχετικά µε 
τον τρόπο λήψη̋ των αποφάσεων αλλά και των γενικών επενδυτικών κατευθύνσεων δεν 
αφήνουν περιθώρια για µεγιστοποίηση του ρίσκου αφού εκτό̋ των άλλων προβλέπει την 
απαγόρευση των επενδύσεων σε µετοχικού̋ τίτλου̋ κεφαλαιοποίηση̋ κάτω του ενό̋ δι̋. 
Ευρώ (µε αυτό το τρόπο αποφεύγεται η έλλειψη ρευστότητα̋ και αδυναµία πώληση̋ των εν 
λόγω τίτλων σε περίπτωση άµεση̋ ρευστοποίηση̋) ενώ οι οµολογιακοί τίτλοι είναι επίση̋ 
µεγάλη̋ ρευστότητα̋ και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευση̋ στη δευτερογενή 
Ευρωπἀκή αγορά. Τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγµή, µε 
βάση την αξία κτήση̋ του̋, ποσοστό κάτω του 10% των συνολικών εποπτικών ιδίων 
κεφαλαίων τη̋ εταιρία̋.  

Οι κινητέ̋ αξίε̋ που διατηρεί η Epic στο χαρτοφυλάκιο τη̋ αποτιµώνται καθηµερινά από το 
παγκοσµίω̋ 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 διεθνού̋ κύρου̋ εταιρία Algorythmics.  

Τέλο̋, σύµφωνα µε τι̋ οργανωτικέ̋ απαιτήσει̋ τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 12 του 
νόµου 3606/2007, η εταιρία µα̋ διατηρεί σταθερά το δείκτη ρευστότητα̋ τη̋ µεγαλύτερο 
τη̋ µονάδα̋. 

Σχέδιο Έκτακτη̋ Ρευστότητα̋  
 
Ο κίνδυνο̋ ρευστότητα̋ αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά µε το σύνολο του χαρτοφυλακίου 
τη̋ εταιρία̋ επενδεδυµένο σε οµόλογα υψηλή̋ πιστοληπτική̋ ικανότητα̋, σε προθεσµιακέ̋ 
καταθέσει̋ και σε ρευστά διαθέσιµα. Συγκεκριµένα το 75% των ιδίων κεφαλαίων είναι 
τοποθετηµένα σε οµολογιακού̋ τίτλου̋ σταθερού εισοδήµατο̋. Το ποσοστό αυτό είναι 
σχεδόν ίδιο µε το περσινό παρά το γεγονό̋ ότι υπεστήκαµε απώλεια τη̋ τάξη̋ των 76 
χιλιάδων ευρώ από το PSI. Τα οµόλογα, στα οποία έχει επενδύσει η εταιρία το µεγαλύτερο 
µέρο̋ των ιδίων κεφαλαίων τη̋, αποτιµώνται σε τρέχουσε̋ αξίε̋. Η κρίση χρέου̋ που 
ταλανίζει την Ευρωζώνη και ιδιαίτερα τη χώρα µα̋ έχει επιφέρει αλλαγέ̋ στην πιστοληπτική 
ικανότητα των εκδοτών των εν λόγω εκδόσεων. Η πιστοληπτική ικανότητα των εκδόσεων, 
που διατηρούµε στο χαρτοφυλάκιο µα̋, είχε υποστεί σηµαντική µείωση σε σχέση µε τα προ 
κρίση̋ επίπεδα ρίσκου και ω̋ εκ τούτου πιστοληπτική̋ ικανότητα̋, το τελευταίο όµω̋ έτο̋ 
τα επίπεδα ρίσκου κρατήθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα. Προκειµένου να εκτιµήσουµε το εν 
λόγω ρίσκο χρησιµοποιούµε τη συντηρητικότερη εκτίµηση µεταξύ των επισήµω̋ 
δηµοσιευµένων, από τι̋ εταιρίε̋ πιστοληπτικού κινδύνου, σωρευτικού ρυθµού default ανά 
µονάδα κινδύνου και το υπόδειγµα του Bloomberg, το οποίο εκτό̋ από τι̋ εκτιµήσει̋ των 
εταιριών αξιολόγηση̋ λαµβάνει υπόψη και άλλου̋ ποιοτικού̋ και τεχνικού̋ παράγοντε̋ 
προκειµένου να ποσοτικοποιηθεί η πιθανότητα πτώχευση̋ (1-yr default likelihood). Στη φετινή 
έκθεση επιλέξαµε αντί τη̋ ιστορική̋ πιθανότητα̋ default σε σχέση µε την πιστοληπτική 
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βαθµολογία κάθε έκδοτη να χρησιµοποιήσουµε τη σωρευτική πιθανότητα για την τελευταία 
εικοσαετία, κάτι που αυξάνει σηµαντικά το ποσό τη̋ πρόβλεψη̋ και αποτελεί τη 
συντηρητικότερη εκτίµηση που θα µπορούσε να κάνει κανεί̋. Οι ζηµιέ̋, που έχουµε κατά τα 
προηγούµενα έτη σε ορισµένε̋ οµολογιακέ̋ εκδόσει̋, έχουν ήδη αποτιµηθεί σε τρέχουσε̋ 
αξίε̋ και έχουν αποµειώσει κατά το ισόποσο τα ίδια κεφάλαια. Εποµένω̋, ο κίνδυνο̋ µία̋ 
ενδεχόµενη̋ πτώχευση̋ αφορά στην τρέχουσα αποτίµηση και όχι στην ονοµαστική αξία των 
εν λόγω εκδόσεων. Αυτό̋ ο κίνδυνο̋ αποτιµάται και υπολογίζεται στον πυλώνα 2 
αυξάνοντα̋ σηµαντικά τον κίνδυνο αγορά̋ και ω̋ εκ τούτου και το δείκτη κεφαλαιακή̋ 
επάρκεια̋ σε σχέση µε την περσινή χρονιά. 

5. Επιχειρηµατικό̋ κίνδυνο̋ 

Ο επιχειρηµατικό̋  κίνδυνο̋, ενώ είναι απλό να ορισθεί, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθεί. Από την αρχή τη̋ λειτουργία̋ τη̋, η Εταιρία προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει 
του̋ επιχειρηµατικού̋ κινδύνου̋  µε του̋ ακόλουθου̋ τρόπου̋: 

I. Συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού τη̋ Εταιρία̋ σχετικά µε τη 
στρατηγική που έχει ορισθεί από τη ∆ιοίκηση. 

II. Προσπάθεια, όσο αυτό είναι δυνατόν, διακράτηση̋ του προσωπικού έτσι ώστε πέραν τη̋ 
εµπέδωση̋ των στρατηγικών και επιχειρηµατικών στόχων να υπάρχει έντονη µνήµη τη̋ 
ιστορική̋ διαδροµή̋ τη̋ Εταιρία̋. 

III. Προσπάθεια τη̋ µη εξάρτηση̋ από συγκεκριµένου̋ πελάτε̋ 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 τη̋ 
Εταιρία̋ και σε πιθανή αδυναµία εκπλήρωση̋ των υποχρεώσεών τη̋.  

IV. ∆ιαµόρφωση και αναπροσαρµογή τη̋ στρατηγική̋, τη̋ εσωτερική̋ λειτουργία̋ και τη̋ 
ασφάλεια̋ των συστηµάτων τη̋, µε γνώµονα, µεταξύ άλλων, την προστασία του 
ονόµατό̋ τη̋ από συµβάντα παραβίαση̋ κανονισµών, διαρροή̋ στοιχείων πελάτη, 
αποτυχηµένων στρατηγικών αποφάσεων κλπ. 

V. Τήρηση αυστηρών διαδικασιών πρόσληψη̋ προσωπικού µε καλό ιστορικό από 
προηγούµενου̋ εργοδότε̋.  

VI. Εξαιρετική προσοχή στην επιλογή εξωτερικών συνεργατών, ώστε να αποφεύγονται 
πιθανότητε̋ διαρροή̋ προσωπικών στοιχείων των πελατών. 

VII. Εφαρµογή  πολιτικών  που έχουν σαν βασική προτεραιότητα το συµφέρον των πελατών, 
όπω̋ αποφυγή σύγκρουση̋ συµφερόντων, πολιτική τακτική̋ ενηµέρωση̋ των πελατών 
ταχυδροµικά και ηλεκτρονικά κλπ. 

 
Κίνδυνο̋ Συγκέντρωση̋ 

     Η εταιρία δεν διαθέτει πολιτικέ̋ και διαδικασίε̋ για την παρακολούθηση του κινδύνου 
συγκέντρωση̋ από ανοίγµατα αντισυµβαλλοµένων λόγω µηδενικών πιστώσεων προ̋ τρίτου̋ 
εν γένει.  

     Επίση̋, το εσωτερικό σύστηµα τη̋ εταιρία̋ παρόλο ότι δύναται να δηµιουργήσει οµάδε̋ 
συνδεδεµένων πελατών ωστόσο αυτό δεν κρίνεται σκόπιµο αφού η οποιαδήποτε 
χρησιµότητά του θα απέρρεε από την ανάγκη τεχνικών µείωση̋ του πιστωτικού κινδύνου κάτι 
το οποίο δεν υφίσταται.  

     Αντίθετα, σηµαντικό̋ είναι ο κίνδυνο̋ συγκέντρωση̋, ο οποίο̋ ορίζεται ω̋ ο κίνδυνο̋ τη̋ 
δυσανάλογη̋ εξάρτηση̋ του κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση των υποχρεώσεων τη̋ 
Εταιρία̋ από περιορισµένο, σε σχέση µε το σύνολο, αριθµό πελατών. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι ο κίνδυνο̋ συγκέντρωση̋ όπω̋ ορίζεται στο 
παρόν ταυτίζεται µε τον κίνδυνο κερδοφορία̋ και την ανάγκη διασφάλιση̋ έναντι αυτού. 
 
Κίνδυνο̋ Φήµη̋ 

Η αδιάλειπτη λειτουργία τη̋ εταιρία̋ επί δεκαέξι συναπτά έτη χωρί̋ το παραµικρό πρόβληµα 
στι̋ σχέσει̋ τη̋ µε του̋ πελάτε̋, η διαρκή̋ εκπαίδευση του προσωπικού τη̋, οι 
ασφαλιστικέ̋ δικλείδε̋ στα συστήµατα καθώ̋ και το due diligence µε αφορµή τη 
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µεταβίβαση, προ ετών, σηµαντικού µέρου̋ των µετοχών σε νέα οµάδα µετόχων, δεν 
αφήνουν περιθώρια για διακινδύνευση τη̋ φήµη̋ τη̋ εταιρία̋. Εκτιµούµε ότι αυτό̋ ο 
κίνδυνο̋ είναι µηδενικό̋ ωστόσο η µεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια µα̋ διαφυλάσσει από 
τυχόν νοµικά ή άλλα έξοδα απαραίτητα για τη διαφύλαξη τη̋ φήµη̋ τη̋ εταιρία̋ µα̋.  

6. Λειτουργικοί κίνδυνοι 

 Σε ότι αφορά στου̋ λειτουργικού̋ κινδύνου̋ η Εταιρία έχει κάνει όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ 
ενέργειε̋ έτσι ώστε αυτοί οι κίνδυνοι να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Η 
υποστήριξη των συστηµάτων ηλεκτρονική̋ επεξεργασία̋, των µηχανογραφικών συστηµάτων, 
των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και καταγραφή̋ συνδιαλέξεων µε πελάτε̋ έχουν ανατεθεί 
σε τρίτου̋ µε εχέγγυα εξειδίκευση̋ και αποτελεσµατική̋ ανταπόκριση̋ σε περίπτωση 
τεχνικού προβλήµατο̋. 

     Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσονται καταγεγραµµένε̋ όλε̋ οι τηλεφωνικέ̋ συνδιαλέξει̋ επί 
µακρόν, έτσι ώστε να µην µπορεί να αµφισβητηθεί εντολή ή επισήµανση ή παράπονο από 
του̋ πελάτε̋ ή άλλου̋ αντισυµβαλλόµενου̋. 

     Λάθη κατά τη διαβίβαση των εντολών πελατών, οι οποίε̋ εκ παραδροµή̋ διαβιβάστηκαν σε 
άλλου̋ κωδικού̋, δεν έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Ωστόσο, αποτελεί πάγια τακτική 
τη̋ Εταιρία̋, λάθη τα οποία οφείλονται στην Εταιρία ή στον ανθρώπινο παράγοντα να 
αναλαµβάνονται πλήρω̋ από την Epic.  

     Η ύπαρξη αυστηρών εσωτερικών ελέγχων, ο αυστηρό̋ καθορισµό̋ του αντικειµένου 
εργασία̋, ο τρόπο̋ δέσµευση̋ τη̋ Εταιρία̋ προ̋ τρίτου̋ µέσω των εξουσιοδοτηµένων 
υπογραφών, όπω̋ και η ποιότητα του προσωπικού δεν αφήνουν περιθώρια για απιστία και 
απάτη. 

     Ωστόσο, η Εταιρία στην προσπάθειά τη̋ να ποσοστικοποιήσει του̋ λειτουργικού̋ κινδύνου̋ 
χρησιµοποιεί τη µέθοδο του βασικού δείκτη τη̋ απόφαση̋ 6/459/27.12.2007 του ∆.Σ. τη̋ 
Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋. 

     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 τη̋. Επίση̋, στο εγχειρίδιο εσωτερικών διαδικασιών τη̋ 
περιλαµβάνεται αναλυτικό̋ «οδηγό̋ αντιµετώπιση̋ καταστροφικού γεγονότο̋». Στον οδηγό 
αυτό προβλέπεται ο τρόπο̋ συνέχιση̋ τη̋ δραστηριότητα̋ τη̋ Εταιρία̋ σε εναλλακτικού̋ 
χώρου̋, σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότο̋. 

7. Κίνδυνο̋ Κεφαλαίων 

     Σε ότι αφορά στον κίνδυνο κεφαλαίων πρέπει να επισηµάνουµε ότι στο βαθµό που η 
εσωτερική διαδικασία αξιολόγηση̋ κεφαλαιακή̋ επάρκεια̋ έχει σαν περίοδο αναφορά̋ το 
έτο̋ 2013, η διακράτηση του µεγαλυτέρου µέρου̋ των κεφαλαίων σε ρευστά διαθέσιµα ή 
ακόµα και σε τίτλου̋ άµεσα ρευστοποιήσιµου̋ δεν αφήνει περιθώρια για έκθεση στον εν 
λόγω κίνδυνο. Ωστόσο, προβλέπεται διαδικασία αύξηση̋ του µετοχικού κεφαλαίου, εάν 
υπάρξει ανάγκη κεφαλαιακή̋ ενίσχυση̋, µέσω τη̋ υφιστάµενη̋ µετοχική̋ σύνθεση̋. 

8. Κίνδυνο̋ πολιτική̋ αποδοχών  

Η Εταιρία έχει θεσπίσει, µε απόφαση του ∆ιοικητικού τη̋ Συµβουλίου, πολιτική αποδοχών, η 
οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση και προαγωγή τη̋ ορθή̋ και αποτελεσµατική̋ διαχείριση̋ 
των κινδύνων και στην αποτροπή τη̋ ανάληψη̋ υπερβολικών κινδύνων εκ µέρου̋ τη̋ 
Εταιρία̋, εξυπηρετώντα̋ ταυτόχρονα την επιχειρηµατική στρατηγική, του̋ στόχου̋, τι̋ αξίε̋ 
και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντά τη̋. 

Η πολιτική αυτή προβλέπει µόνο σταθερέ̋ αποδοχέ̋ και αποκλείει τη δυνατότητα παροχή̋ 
µεταβλητών αποδοχών σε στελέχη και γενικότερα συνεργάτε̋ που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογή̋ των σχετικών κανονιστικών ρυθµίσεων. 

Συνεπώ̋, δεν προκύπτουν επιπλέον κεφαλαιακέ̋ απαιτήσει̋ για την κάλυψη πιθανών 
κινδύνων από την ακολουθούµενη πολιτική αποδοχών 
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Κατά το έτο̋ 2013, οι συνολικέ̋ ετήσιε̋ σταθερέ̋ µικτέ̋ αποδοχέ̋ των τριών ανώτερων 
διοικητικών στελεχών τη̋ Εταιρία̋ ανήλθαν σε 218.671,72 ευρώ.   

 

∆είκτη̋ κεφαλαιακή̋ επάρκεια̋ 

Ο ∆είκτη̋ Κεφαλαιακή̋ Επάρκεια̋ (ή ∆είκτη̋ Φερεγγυότητα̋) απεικονίζει σε ποσοστό % το 
πηλίκο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τη̋ Εταιρία̋ προ̋ το συνολικό σταθµισµένο 
ενεργητικό έναντι των κινδύνων πιστωτικού, αγορά̋ και λειτουργικού. Τα εποπτικά ίδια 
κεφάλαια και τα σταθµισµένα ποσά έναντι των κινδύνων υπολογίζονται σύµφωνα µε 
αποφάσει̋ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋, οι οποίε̋ 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 παροχή̋ επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπέ̋ διατάξει̋» 
(ΦΕΚ Α/178/1-8-2007). 

Σύµφωνα µε τι̋ νοµοθετικέ̋ διατάξει̋, το ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό κεφαλαιακή̋ 
επάρκεια̋ των επιχειρήσεων παροχή̋ επενδυτικών υπηρεσιών είναι 8%.  

Ο ∆είκτη̋ Κεφαλαιακή̋ Επάρκεια̋ τη̋ Epic ΑΕΠΕΥ, την 31/12/2013, ανερχόταν σε 19,16 % 
και προέκυψε ω̋ ακολούθω̋: 

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 2.327.786  € 
Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού 12.148.482  € 
∆είκτη̋ Κεφαλαιακή̋ Επάρκεια̋ 19,16% 

 

Στα επόµενα κεφάλαια δίδονται επεξηγήσει̋ και παρατίθενται πίνακε̋ σχετικά µε τον 
υπολογισµό των παραπάνω ποσών. 

2. Πεδίο εφαρµογή̋ 

Οι δηµοσιοποιούµενε̋, στο παρόν, πληροφορίε̋ αφορούν στην ανώνυµη εταιρία µε την 
επωνυµία «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχή̋ Επενδυτικών Υπηρεσιών». Η Εταιρία δεν έχει 
θυγατρικέ̋ εταιρίε̋-επιχειρήσει̋ και δεν συντάσσει ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋. 

Η παρούσα δηµοσιοποίηση γίνεται σύµφωνα µε την πολιτική συµµόρφωση̋ τη̋ Εταιρία̋ µε 
τι̋ υποχρεώσει̋ δηµοσιοποίηση̋ πληροφοριών εποπτική̋ φύσεω̋. Η πολιτική αυτή 
καταρτίζεται από την Επιτροπή ∆ιακινδύνευση̋ σε συνεργασία µε το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
τον Υπεύθυνο Κανονιστική̋ Συµµόρφωση̋, τον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου και το 
Λογιστήριο, σύµφωνα µε τι̋ υποδείξει̋ τη̋ νοµοθεσία̋ τη̋ κεφαλαιαγορά̋ και ειδικότερα 
σύµφωνα µε το νόµο 3601/2007 και την απόφαση 9/459/27-12-2007, όπω̋ ισχύει, του ∆.Σ. 
τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋. 

Εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη̋ Εταιρία̋, αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο του 
εγχειριδίου εσωτερικών διαδικασιών τη̋ και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά̋. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την καταλληλότητα, αξιολόγηση και ακρίβεια των 
δηµοσιοποιούµενων πληροφοριών εποπτική̋ φύσεω̋ και έχει την τελική ευθύνη για την 
πολιτική συµµόρφωση̋ µε τι̋ σχετικέ̋ υποχρεώσει̋. Η πολιτική συµµόρφωση̋ 
επαναξιολογείται από τα αρµόδια όργανα τη̋ Εταιρία̋, σε ετήσια τουλάχιστον βάση και 
επικαιροποιείται, όποτε το επιβάλλουν οι ανάγκε̋ τη̋ Εταιρία̋ ή κανονιστικέ̋ διατάξει̋ τη̋ 
κεφαλαιαγορά̋. 

Για τη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών εποπτική̋ φύσεω̋ ακολουθούνται οι οδηγίε̋, οι 
οποίε̋ δίδονται στο παράρτηµα Ι τη̋ απόφαση̋ 9/459/27-12-2007, όπω̋ ισχύει, του ∆.Σ. 
τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋. Η δηµοσιοποίηση γίνεται ετησίω̋ µε την ανάρτηση των 
στοιχείων και πληροφοριών στον ιστότοπο (www.epic.gr) τη̋ Epic ΑΕΠΕΥ και λαµβάνει χώρα  
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ταυτόχρονα και διακεκριµένα µε τη δηµοσιοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων τη̋ 
Εταιρία̋. 

3. Ίδια κεφάλαια 

Για τον υπολογισµό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τη̋ Εταιρία̋, ακολουθούνται οι οδηγίε̋ 
που αναφέρονται στην απόφαση 2/459/27.12.2007 του ∆.Σ. τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋ 
µε θέµα «Ορισµό̋ των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχή̋ Επενδυτικών 
Υπηρεσιών που έχουν την έδρα του̋ στην Ελλάδα». 

Σύµφωνα µε τι̋ οδηγίε̋ αυτέ̋, στα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στι̋ οικονοµικέ̋ 
καταστάσει̋ τη̋ Εταιρία̋ προστίθενται ή αφαιρούνται διάφορα στοιχεία, ώστε να προκύψουν 
τα εποπτικά ίδια κεφάλαια. 

Έτσι, ο πίνακα̋ υπολογισµού των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τη̋ Epic ΑΕΠΕΥ, την 
31/12/2013, ήταν ο ακόλουθο̋: 

Α. Βασικά Ίδια Κεφάλαια  Ποσά σε € 
Α.1 Κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων  
Α.1. α Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 2.512.000 
     β Αποθεµατικά και διαφορέ̋ αναπροσαρµογή̋ -341.202 
     γ Αποτελέσµατα (Κέρδη /Ζηµίε̋) ει̋ νέον -8.592                          

    δ Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου(Κέρδη υπό όρου̋/ζηµιέ̋)  172.804 
Α.2 Πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων 0 
Α.3 Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων   
Α.3. α Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία -7.224 
Α.3. γ Συµµετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλιση̋ Επενδυτικών       
Υπηρεσιών        

0 

Β. Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια  0 
Γ. Στοιχεία που αφαιρούνται από τα βασικά και τα συµπληρωµατικά 
Ίδια Κεφάλαια 

0 

∆. Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη κινδύνου 
αγορά̋  

0 

ΕΠΟΠΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.327.786 
 

Τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια τη̋ Εταιρία̋ τα οποία ανέρχονται σε 2.327.786 € προκύπτουν 
από  το Μετοχικό Κεφάλαιο: 2.512.000 € µειωµένο κατά τα Αποθεµατικά και διαφορέ̋ 
Αναπροσαρµογή̋:  341.202 €, τα Αποτελέσµατα ( Ζηµιέ̋ ) ει̋ νέον 8.592 €, τα Άυλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία: 7.224 € και προσαυξηµένο κατά τα Ενδιάµεσα αποτελέσµατα 
περιόδου: 172.804 € τα οποία είναι κέρδη.  

Τα Αποθεµατικά και διαφορέ̋ αναπροσαρµογή̋ προκύπτουν από την πρόσθεση των 
Αποθεµατικών Εύλογη̋ Αξία̋, µετά την εγγραφή τη̋ αποτίµηση̋ των χρεογράφων, του 
υπόλοιπου ακάλυπτων ζηµιών προ̋ µελλοντικό συµψηφισµό  και των λοιπών αποθεµατικών. 

Τα Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου προκύπτουν από την αφαίρεση τη̋ αναβαλλόµενη̋ 
φορολογία̋ αποζηµίωση̋ συνταξιοδότηση̋ προσωπικού από τα αποτελέσµατα χρήση̋. 

Τέλο̋, τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν από την αναπόσβεστη αξία 
λογισµικών προγραµµάτων.  

4. Ύψο̋ κεφαλαιακών απαιτήσεων 

Για την εκτίµηση τη̋ επάρκεια̋ των ιδίων κεφαλαίων, που θεωρεί κατάλληλα για την κάλυψη 
των κινδύνων από τι̋ τρέχουσε̋ και µελλοντικέ̋ δραστηριότητέ̋ τη̋, η Εταιρία εφαρµόζει 
τη µέθοδο τη̋ προσαύξηση̋ των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν µε βάση το 
άρθρο 72 του νόµου 3601/2007 και τι̋ αποφάσει̋ του ∆.Σ. τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋. 
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Τα σταθµισµένα ποσά έναντι των κινδύνων πιστωτικού, αγορά̋ και λειτουργικού, καθώ̋ και 
οι κεφαλαιακέ̋ απαιτήσει̋ για την αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών, οι οποίε̋ 
υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τι̋ σχετικέ̋ αποφάσει̋ του ∆.Σ. τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋, 
ήταν την 31/12/2013,  σύµφωνα µε του̋ πίνακε̋ που απεστάλησαν από την Εταιρία µα̋ 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά̋, ω̋ εξή̋: 

Κίνδυνο̋  Σταθµισµένα ποσά € Κεφαλαιακέ̋ απαιτήσει̋ 
€  

   
Πιστωτικό̋ 10.538.843,00 843.107,00 
Αγορά̋ 39.435,00 3.155,00 
Λειτουργικό̋ 1.570.204,00 125.616,00 
Σύνολο 12.148.482,00 971.878,00 
 

5. Πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ 

Ο ορισµό̋ του πιστωτικού κινδύνου και οι διαδικασίε̋ για την αντιµετώπισή του 
αναφέρθηκαν συνοπτικά στο 1ο κεφάλαιο («Στόχοι και πολιτικέ̋ διαχείριση̋ κινδύνων»).  
Εδώ, µπορούµε να προσθέσουµε ότι από την Υπηρεσία ∆ιαχείριση̋ Κινδύνων, η οποία 
συνεπικουρείται από την Επιτροπή ∆ιακινδύνευση̋, σε συνεργασία µε όλα τα τµήµατα τη̋ 
Εταιρία̋, αξιολογούνται οι κίνδυνοι και µετράται η πιθανότητα εκδήλωσή̋ του̋ και ο βαθµό̋ 
επίδρασή̋ του̋ στην οµαλή ροή των εργασιών. Με βάση στοιχεία και παρατηρήσει̋, γίνεται 
αναγνώριση του κινδύνου και καταγράφεται η τρέχουσα αντιµετώπισή του, αναλύεται και 
αποτιµάται ο κίνδυνο̋ και τέλο̋, καθορίζεται ο τρόπο̋ αντιµετώπισή̋ του. 

Ο πίνακα̋ του σταθµισµένου ενεργητικού, ο οποίο̋ περιλαµβάνει τα ανοίγµατα έναντι του 
πιστωτικού κινδύνου, είναι ο ακόλουθο̋: 

 

Κατηγορία ανοίγµατο̋ Ποσό € Συντελεστή̋ 
στάθµιση̋ 

Σταθµισµένο 
ποσό € 

Απαιτήσει̋ ή ενδεχόµενε̋ απαιτήσει̋ κατά 
κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών 
τραπεζών 

13.652 0% 0 

Απαιτήσει̋ ή ενδεχόµενε̋ απαιτήσει̋ κατά 
ιδρυµάτων ( καταθέσει̋ σε τράπεζε̋ µε 
ικανοποιητικό βαθµό αξιολόγηση̋ ) 

2.842.885 20% 568.577 

Απαιτήσει̋ ή ενδεχόµενε̋ απαιτήσει̋ κατά 
ιδρυµάτων ( καταθέσει̋ σε τράπεζε̋ µε 
µειωµένο βαθµό αξιολόγηση̋ )  

16.259.692 50% 8.129.846 

Απαιτήσει̋ ή ενδεχόµενε̋ απαιτήσει̋ κατά 
ιδρυµάτων ( οµόλογα σε τρέχουσα αξία) 

1.714.027 100% 1.714.027 

Στοιχεία υπαγόµενα σε κανονιστικέ̋ 
κατηγορίε̋ υψηλού κινδύνου ( πελάτε̋ ) 

43.909 75% 32.932 

Λοιπά Ανοίγµατα 48.104 100% 48.104 
Ταµείο και ισοδύναµα στοιχεία 4.124 0% 0 
Άλλε̋ εγκαταστάσει̋, εργαλεία, έπιπλα και 
λοιπό̋ εξοπλισµό̋ 

45.357 100% 45.357 

Σύνολο   10.538.843 
 

Η γεωγραφική κατανοµή των σταθµισµένων, ω̋ ανωτέρω, ανοιγµάτων είναι η εξή̋: 

 

Σταθµισµένο άνοιγµα € Ελλάδα € Ευρώπη €  
10.412.450 8.499.474 1.912.976  
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32.932 32.932 0  
48.104 13.340 34.764  

                                 45.357 45.357 0  

Σύνολο              10.538.843 8.591.103 1.947.740  
 

Επίση̋, οι διάφορε̋ κατηγορίε̋ σταθµισµένων ανοιγµάτων κατανέµονται, ανά είδο̋ 
αντισυµβαλλοµένου, ω̋ ακολούθω̋: 

 

Σταθµισµένο άνοιγµα € Ιδρύµατα € Πελάτε̋ € 
10.412.450 10.412.450 0 

32.932 0 32.932 
48.104 48.104  

                                 45.357 45.357 0 
Σύνολο              10.538.843 10.505.911 32.932 
 

Τέλο̋, παρατίθεται ανάλυση των σταθµισµένων ανοιγµάτων, µε βάση την εναποµένουσα 
ληκτότητά του̋: 

 

Σταθµισµένο άνοιγµα € Έω̋ 1 
µήνα € 

1 µήνα̋ έω̋ ένα 
έτο̋ € 

1 έτο̋ έω̋ 5 
έτη € 

10.412.450 8.706.695 143.911 1.561.844 
32.932 32.932 0 0 
48.104 1.234 40.822 6.048 

                               45.357 0 0 45.357 
Σύνολο            10.538.843 8.740.861 184.733         1.613.249 
 

6. Τεχνικέ̋ µείωση̋ κινδύνου 

Κατά τον υπολογισµό τη̋ στάθµιση̋ των παραπάνω ανοιγµάτων, δεν χρησιµοποιήθηκαν 
τεχνικέ̋ µείωση̋ πιστωτικού κινδύνου. 

 

7. Πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ αντισυµβαλλοµένου 

∆εν υφίστατο για την Εταιρία πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ αντισυµβαλλοµένου, κατά την 31/12/2013. 

 

8. Κίνδυνο̋ αγορά̋ 

Ο κίνδυνο̋ αγορά̋ υπολογίζεται σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο, όπω̋ περιγράφεται 
στην απόφαση 4/459/27.12.2007 του ∆.Σ. τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋. Οι κεφαλαιακέ̋ 
απαιτήσει̋ τη̋ Εταιρία̋ για την κάλυψη κινδύνου αγορά̋ την 31/12/2013 ήταν οι εξή̋: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ σε € 
1. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΘΕΣΗΣ 3.155 
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 
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ΣΥΝΟΛΟ 3.155 
 

9. Λειτουργικό̋ κίνδυνο̋ 

Όπω̋ αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, οι κεφαλαιακέ̋ απαιτήσει̋ τη̋ Εταιρία̋ έναντι 
του λειτουργικού κινδύνου υπολογίζονται µε τη µέθοδο του βασικού δείκτη, η οποία 
περιγράφεται στην απόφαση 6/459/27.12.2007 του ∆.Σ. τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋.  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού 
κινδύνου ήταν 125.616,00 ευρώ, την 31/12/2013.  

 

 

 

  


