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∆ηµοσιοποιούµενες πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της 31/12/2010  της 
Prelium ΑΕΠΕΥ και τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους σε εφαρµογή της απόφασης 
9/459/27.12.2007 του ∆Σ της Ε.Κ 
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1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ    

      Η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών λαµβάνει χώρα σε ετήσια βάση και ενδέχεται να επικαιροποιείται  στο ενδιάµεσο 
χρονικό διάστηµα αναλόγως της πορείας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η παρούσα δηµοσιοποίηση 
έχει ως ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2010. 
    Τα στοιχεία της παρούσας δηµοσιοποίησης, προέρχονται από τις επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν 
ελεγχθεί από τον τακτικό ορκωτό λογιστή της εταιρείας.  
  Η PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. συµµετείχε µε ποσοστού 30% επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας FINANCIAL 
ANALYTICS Α.Ε.Ε.∆, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 17/877/22.1.2009 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς µετά την από 14.1.09 Απόφαση του ∆Σ της εταιρείας για την απόκτηση της εν λόγο συµµετοχής. Στις 
5.8.2009 (Εγκριτική Απόφαση 23099/09 Υπουργού Εµπορίου) η FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.∆ συγχωνεύτηκε µε 
την εταιρεία WORTH FINANCE Α.Ε.Ε.∆. µε αποτέλεσµα το ποσοστό της συµµετοχής της PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. να 
ανέλθει σε 20,7% επί του µετοχικού κεφαλαίου.   
Επίσης η PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ συµµετέχει µε ποσοστό 51,48% επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας EURO ACT 
Α.Ε.Ε.∆, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 2/917/ 31.7.2009  Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.   
  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός είδους κινδύνων καθώς 
και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την 
παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας. 
  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία είναι επιφορτισµένη, επιπλέον των 
ανωτέρω µε : 
Α) τη διαµόρφωση της πολιτικής της Εταιρείας όσων αφορά στα όρια και τους όρους (pricing) ανάληψης κινδύνων της 
εταιρείας, 
Β) τη µέριµνα ώστε τα κεφάλαια της Εταιρείας να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους 
αναλαµβανόµενους κινδύνους και  
Γ) την επιβεβαίωση της επάρκειας των εκάστοτε αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου και των ορίων διακοπής 
ζηµιογόνων δραστηριοτήτων ή λήψης άλλων διορθωτικών µέτρων. 
 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ. 
   Οι ∆ιαδικασίες διαχείρισης κινδύνων είναι αποτέλεσµα αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας κατόπιν 
εισηγήσεων των ανώτατων στελεχών αυτής.  
   Η τήρηση των διαδικασιών ∆ιαχείρισης κινδύνων είναι ευθύνη όλων των στελεχών και είναι στην εποπτεία του Τµήµατος 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κινδύνων. 
   Η υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδια για τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων 
που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα 
λειτουργίας της Εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο).  
    Η υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα των 
πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρεία σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων. 
    Η υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και µηχανογραφική 
υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για τον υπολογισµό της 
κεφαλαιακής επάρκεια της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων. Μεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνική και µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για 
τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειάς της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε τη λειτουργία 
της. 
    Στα πλαίσια της Εσωτερικής ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας η εταιρεία, σαν γενικές δικλείδες 
ασφαλείας έναντι των κινδύνων που εκτιµά πως αντιµετωπίζει, ορίζει τους παρακάτω παράγοντες : 
- H PRELIUM ΑΕΠΕΥ διαθέτει εγκεκριµένο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Βασικό αντικείµενο του ως άνω 
Κανονισµού αποτελεί το Οργανόγραµµα της Εταιρείας και η περιγραφή και ανάλυση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων τόσο 
των επιµέρους τµηµάτων της εταιρείας καθώς και των επικεφαλής των υπηρεσιών. 
- Για κάθε εργαζόµενο υπάρχει, ελεγµένο και πλήρες, JOB DESCRIPTION όπου ορίζονται τα καθήκοντα οι 
αρµοδιότητες. 
      - O υπεύθυνος παραγώγων εσωτερικού-εξωτερικού είναι αρµόδιος  για το τµήµα της διαχείρισης κινδύνων (RISK 
MANAGEMENT)  
- Υπάρχουν Όρια εισαγωγής εντολών  για τους ∆ιαπραγµατευτές Αξιών και Συµβούλους . 
- Η χρήση των ηλεκτρονικών συστηµάτων της PRELIUM ΑΕΠΕΥ γίνεται µε την χρήση προσωπικών Passwords και 
κάθε εργαζόµενος γνωρίζει πως µέσω χρήσης audit trails ανιχνεύεται κάθε ενέργεια στα αρχεία πελατών της εταιρείας. (για 
την υποπερίπτωση Λειτουργικού Κινδύνου από λάθος ή δόλο εργαζοµένου) 
- Η άµεση ενηµέρωση των Πινάκων Υπολογισµού Κεφαλαιακής Επάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων, µε στάθµιση 
Ενεργητικού σύµφωνα µε Γενικούς και Ειδικούς Κινδύνους σε κάθε εµφάνιση νέου ποιοτικού ή ποσοτικού γεγονότος. 
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         Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο 
ν.3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (βλ. Ιδίως τις αποφάσεις 1/459/27.12.2007 έως 
8/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). 
       Ο υπεύθυνος της ∆ιαχείρισης Κινδύνων και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος συνέρχονται  κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και 
εκτιµούν την πορεία της εταιρείας από άποψη έκθεσης σε νέους κινδύνους και από άποψη ελέγχου των υπαρχόντων 
κινδύνων. 
Μεταξύ άλλων, σε κάθε συνάντηση της Επιτροπής περιέχονται τα εξής θέµατα : 

1) Έλεγχος του φακέλου καταγγελιών πελατών (συνοπτική αναφορά από αρµόδιο στέλεχος) 
2) Έλεγχος της πληρότητας των φακέλων συµβάσεων νέων πελατών (εκτιµά την πιστοληπτική ικανότητα του 

νέου πελάτη,συνοπτική αναφορά στο αρµόδιο στέλεχος) 
3) Έλεγχος χρεωστικών υπολοίπων 
4) Έλεγχος ύπαρξης µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων.  
5) Έλεγχος πιστώσεων πελατών (Margin account) 
6) Έλεγχος εξέλιξης ιδίων κεφαλαίων (συνοπτική αναφορά από αρµόδιο στέλεχος) 
7) Ανάλυση  και µελέτη των πινάκων κεφαλαιακής επάρκειας µε τα τρέχοντα στοιχεία. 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καλεί τους παραπάνω για ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν συντρέχουν λόγοι.  

 
Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι εξής : 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
  Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει 
πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας διαχειρίζεται 
ορθολογικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
  Για τη 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 εταιρείας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών  ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007. 
   Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν.2843/2000 και αποφάσεις υπ. Αριθµ. 2/363/30.11.2005 και 8/370/26.01.2006 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ+3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε 
διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α. προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε 
αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+4. 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρείας, δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε τους πελάτες της 
σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένες. ∆εν υπάρχουν µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας σε ξένο 
νόµισµα οπότε η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο αφορά κατά κύριο λόγο στοιχεία του ενεργητικού. 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων της Εταιρείας. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση επαρκών 
διαθεσίµων. 
Κίνδυνος αγοράς 
 Οι επενδύσεις της Εταιρείας για ίδιο λογαριασµό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειµένες στον κίνδυνο µεταβολής της αξίας 
τους. 

3. Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
    Για να υπολογιστούν τα Εποπτικά Κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια υπόκεινται σε εποπτικές προσαρµογές, όπως αφαίρεση 
άϋλων πάγιων στοιχείων & υπεραξίας (goodwill), αφαίρεση κερδών από αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε 
ακίνητα,  και την αφαίρεση συµµετοχής στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και σύµφωνα την απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 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 από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο, το αποθεµατικό προσόδου µείον προτεινόµενα µερίσµατα, το αποθεµατικό και τις διαφορές 
αναπροσαρµογής και τα αποτελέσµατα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία 
των άϋλων στοιχείων ενεργητικού και άλλες εποπτικές προσαρµογές όπως η συµµετοχή της Εταιρείας στο 
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

• Συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν δανειακό κεφάλαιο µειωµένης εξασφάλισης και 
αποθεµατικά επανεκτίµησης. 
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Α.  Βασικά Ίδια Κεφάλαια

Α.1 Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων 

Α.1.α  -Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 5.048.250,48

 -∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο:  

Α.1.β -535.615,08

Α.1.γ  -Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες)εις νέον -2.377.983,85

 -Το τυχόν σχηµατισµένο, πριν την εφαρµογή των ∆ΛΠ κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους  που

  µεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση  κατά την α΄εφαρµογή των ∆ΛΠ 0,00

 -Σχετικές παρατηρήσεις -Σηµ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

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

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

Σύνολο Α1 2.134.651,55

Α.2 Πρόσθετα στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων 

 -Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιριών της ΕΠΕΥ που κατόπιν ειδικής έγκρισης της

   Επιροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένη ή/και

   ατοµική βάση

Σύνολο Α2

Α.3 Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

Α.3.α  -Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 22.666,68

Α.3.β  -Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία(σε διαρκή βάση) των άυλων περιουσιακών στοιχείων 0,00

Α.3.γ  -Συµµετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών 448.158,00

Σύνολο Α3 470.824,68

Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Α1+Α2-Α3) 1.663.826,87

Β. Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια

Β.1 Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων

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

  περιουσιακών στοιχείων

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

  σε µόνιµη βάση, στην εύλογη αξία

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

Β.1.δ  -∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος,

  αόριστης διάρκειας

Β.1.ε.  -Η θετική διαφορά µεταξύ λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και αντίστοιχης 

  αναµενόµενης ζηµίας για  ΕΠΕΥ που εφαρµόζουν την ΠΕ∆

Σύνολο Β1 0,00

Β.2 Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων

∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε 

δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, ορισµένης διάρκειας 900.000,00

Σύνολο Β2 900.000,00

Σύνολο Συµπληρωµατικών Ι.Κ.(Β1+Β2) 900.000,00

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

Κεφάλαια και κατά 50% από τα συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια

Γ.1  -Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων καιχρηµατοδοτικών ιδρυµάτων 

  στα οποία η ΕΠΕΥ συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών 233.093,00

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. 

Γ.3  -Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ασφαλιστικών επιχειρήσεων  και ασφαλιστικών

 εταιριών χαρτοφυλακίου, µε ποσοστό άνω του 20% του κεφαλαίου τους

Γ.4  -Αρνητική διαφορά µεταξύ  λογιστικών προβλέψεων (αφορά τις ΕΠΕΥ που εφαρµόζουν την ΠΕ∆),

   σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 "Υπολογισµός Κεφαλαιακών απαιτήσεων

   έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την "Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων"

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 0,00

  τρέχουσα αξία τίτλων τους.

Σύνολο αφαιρετικών στοιχείων 233.093,00

∆ Συµπληρωµατικά Ιδια Κεφάλαια για κάλυψη κινδύνου αγοράς

 -∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας 

Σύνολο Συµπληρωµατικών Ι.Κ για κάλυψη κινδύνου αγοράς

Ε ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [Α1+Α2-Α3-(50%*Γ)]+ [Β1+Β2-(50%*Γ)] +∆ 2.330.733,87

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

βάσει της απόφ. ∆.Σ. Της Ε.Κ.  2/459/27.12.2007 

 -Αποθεµατικά και ∆ιαφορές αναπροσαρµογής 
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    Πολιτική της Εταιρίας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης για την ανάπτυξή της και την διασφάλιση των 
συναλλαγών της . 
   Η κεφαλαιακή της επάρκεια, εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς την οποία υποβάλλονται 
στοιχεία της κεφαλαιακής επάρκειας σε τριµηνιαία βάση. 
    Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας µε το σταθµισµένο ενεργητικό έναντι 
των κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού. 
  Παρατίθεται πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και η διάρθρωσή τους, βάσει των 
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2010. 
  Ο Ενοποιηµένος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας κατά την 31-12-2010 υπολογίστηκε σε 24,06% σε 
σχέση µε το ελάχιστο  8%  που απαιτεί η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς : 
 
 
Συνολικά Εποπτικά Ίδια ΚεφάλαιαΣυνολικά Εποπτικά Ίδια ΚεφάλαιαΣυνολικά Εποπτικά Ίδια ΚεφάλαιαΣυνολικά Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια    

    

                    2.330.733,92.330.733,92.330.733,92.330.733,9    

Σύνολο ΣταθΣύνολο ΣταθΣύνολο ΣταθΣύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικούμισμένου Ενεργητικούμισμένου Ενεργητικούμισμένου Ενεργητικού    

    

                9.686.411,19.686.411,19.686.411,19.686.411,1    

    

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας    

    

                                24,0624,0624,0624,06%%%%    

  
4.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 

   Η Εταιρεία υπολογίζει τα αναγκαία ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνει στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων της ως εξής : 
Α) για τον πιστωτικό κίνδυνο, έχει επιλέξει την τυποποιηµένη µέθοδο σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 3/459/27 :  « Υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση» 
Β) για τον λειτουργικό κίνδυνο, έχει επιλέξει την µέθοδο του βασικού δείκτη σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007 : «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του 
λειτουργικού κινδύνου» 
Γ) για τον κίνδυνο αγοράς, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 : 
«Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» 
    Ο υπολογισµός της συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας πραγµατοποιείται µε την µέθοδο της Προσαύξησης. Η Εταιρία 
χρησιµοποιεί την Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό του κεφαλαίου για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο 
αγοράς και την Μέθοδο του Βασικού ∆είκτη για τον υπολογισµό του λειτουργικού κινδύνου. 
   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τελική ευθύνη για την παρακολούθηση των κινδύνων που εκτίθεται η εταιρεία καθώς 
και την ευθύνη της παρακολούθησης της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας. Ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας της 
εταιρείας κατά την 31/12/2010 υπολογίσθηκε σε σχέση µε το ελάχιστο ύψος του 8% που απαιτείται.  
Συγκεκριµένα µε 31/12/2010 υπολογίσθηκε ως εξής : 

ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ                                                                                               5.407,20   

ΕΝΑΝΤΙ  ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ                                                                 

ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ                                                     

ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Μ.Χ.Α.                                                                                               

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ                                        388.460,00   

ΣΥΝΟΛΟ      ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ       ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ                                                                                                    

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΦ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ                                     4.855.750,00   

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΦ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ                                          67.590,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                     9.686.411,10   

ΕΠΟΠΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ε.Π.Ε.Υ.                                     2.330.733,90   

                                                                                                                                

                                              ∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΟΣ 24,1%24,1%24,1%24,1%

ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛ/ΣΜΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ                                                                  

                                    4.763.071,10   
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Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις της Εταιρείας µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31η ∆εκεµβρίου 2010 είχαν ως εξής : 
 

• Το 8% του σταθµισµένου ποσού για καθεµία από τις κατηγορίες ανοιγµάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 3 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» ανέρχεται συνολικά την 31/12/2010 στο ποσό των 4.763.071,14.763.071,14.763.071,14.763.071,1        ευρώ. 

 
• Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς, σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» είναι πολύ µικρή  

 
• Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, σύµφωνα µε την Απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου» ανέρχονται την 31/12/2010 σε 388.460388.460388.460388.460    ευρώ. 

 
• Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Συναλλαγµατικού κίνδυνος ανέρχονται την 31/12/2010 σε     

5.407,25.407,25.407,25.407,2    ευρώ  
 

 
5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

  Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν ο Πελάτης αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά 
που οφείλει στην Εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα. 
   Η Εταιρεία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί 
αποµείωση. 
     Προβλέψεις αποζηµίωσης αναγνωρίζονται για ζηµιές που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και 
των κανονιστικών αποφάσεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).   
  Η εταιρεία έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της µε το ποσό των   64.244,5 ευρώ  που αφορά στην πρόβλεψη επισφαλών 
πελατών των οποίων τα ακάλυπτα  χρεωστικά υπόλοιπα  υπερβαίνουν το έτος.  
      Για τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και οι 
εξασφαλίσεις που έχει παράσχει στην Prelium ΑΕΠΕΥ. 
Το Τµήµα Πιστώσεων (Margin), σε συνεργασία µε το Τµήµα Συναλλαγών (σε µετοχές και παράγωγα) είναι υπεύθυνα για 
τη συνεχή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της Εταιρίας. Η υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
παρακολουθεί τους προβληµατικούς λογαριασµούς και λαµβάνει µέρος στον καθορισµό των προβλέψεων που γίνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία ακολουθεί τη νοµοθεσία της κεφαλαιαγοράς όσων αφορά στην 
χορήγηση πιστώσεων για την διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών (Αποφάσεις ΕΚ 2/213/28.03.2001 και 
8/370/26.1.2006) που µεταξύ άλλων προβλέπουν και τις σχετικές εξασφαλίσεις από τους πελάτες (Χαρτοφυλάκια 
Ασφαλείας). 
  Τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα της Εταιρείας και ιδίως των συνδεδεµένων µεταξύ τους πελατών παρακολουθούνται 
περαιτέρω, ούτως ώστε να τηρούνται συνεχώς οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τα Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα και 
τη Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007, ενώ ελέγχεται 
και η συνολική έκθεση της Εταιρείας σε µεµονωµένους τίτλους για λογαριασµούς πελατών πίστωσης έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η ύπαρξη κίνδυνου συγκέντρωσης επί των εξασφαλίσεων. 
   Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της 
Εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007.   
   Το συνολικό άθροισµα των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρείας δε µπορεί να υπερβαίνει το 800% των 
ιδίων εποπτικών κεφαλαίων της, ενώ κάθε µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα της Εταιρείας έναντι ενός πελάτη της ή µίας 
οµάδας συνδεδεµένων πελατών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας 
   Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν.2843/2000 και τις αποφάσεις αριθµ. 2/363/30.11.2005 και 8/370/26.1.06 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ+3, ο πελάτης να έχει ξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε 
διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α. προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε 
αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+4. 
  Σε διαρκή βάση παρακολουθούνται οι χρηµατοδοτήσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της Εταιρείας καθώς και 
τα ρευστά διαθέσιµά της, προκειµένου, µε κατάλληλο χειρισµό και αυξοµειώσεις των παρεχοµένων από την Εταιρεία και 
των παρεχοµένων σ΄ αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια ιδίων κεφαλαίων. 
  Για τη µείωση και αντιστάθµιση των κινδύνων που προκύπτουν από την παροχή πιστώσεων από την Εταιρεία, το µοντέλο 
παροχής πιστώσεων στηρίζεται στην γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης 
σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στην Εταιρεία αντίστοιχη εξασφάλιση της 
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πίστωσης, επί της οποίας συνίσταται νόµιµο ενέχυρο («Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας»). Περαιτέρω, για την παροχή πίστωσης 
αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων πελατών µε βάση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά του 
πελάτη. 
       Σε καθηµερινή βάση παρακολουθείται ο αναλαµβανόµενος πιστωτικός κίνδυνος ανά πελάτη, βάσει της κείµενης 
νοµοθεσίας και ιδίως των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/363/30.11.2005 αποτελείται µόνο από αποδεκτές 
αξίες, όπως ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις της εποπτεύουσας αρχής, αφετέρου η διασπορά των χαρτοφυλακίων να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ισχύοντος εποπτικού και ρυθµιστικού πλαισίου. 
     Η Εταιρεία υπολογίζει τα σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε την Απόφαση 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». 
  Για σκοπούς εφαρµογής της Τυποποιηµένης Μεθόδου, η εταιρεία έχει επιλέξει από τους αναγνωρισµένους από την 
Τράπεζα της Ελλάδος «Εξωτερικούς Οργανισµούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» (ΕΟΠΑ), τους οίκους Standard and 
Poor’s Rating Services και Fitch Ratings. 
 Επίσης σε συνεργασία µε το τµήµα ανάλυσης και των οικονοµικών υπηρεσιών ελέγχονται οι οικονοµικές καταστάσεις των 
τραπεζών. 
Ως προς την χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων από τους ΕΟΠΑ : 
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τους ΕΟΠΑ στην αξιολόγηση των ιδρυµάτων. 
Η χρήση των ΕΟΠΑ συµµορφώνεται προς τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως του άρθρου 4 της 
αποφάσεως υπ΄ αριθ. 3/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χρησιµοποιούνται συστηµατικά κατά τρόπο 
συνεπή, σε συνεχή βάση και διαχρονικά, για όλα τα ανοίγµατα που ανήκουν στην ίδια κλάση. 
   Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών πολιτικών 
της ΑΕΠΕΥ και παρακολούθηση της συµµόρφωσης των σχετικών υπηρεσιών και µονάδων µε τις πολιτικές αυτές. 
    Η υπηρεσία εκδίδει επίσης οδηγίες στις διάφορες υπηρεσιακές µονάδες της εταιρείας µε βάση την διάθεση για ανάληψη 
πιστωτικού κινδύνου σε συγκεκριµένους τοµείς αγοράς, δραστηριότητες αλλά και σε συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά 
προϊόντα. Όταν κριθεί αναγκαίο, υιοθετούνται περιορισµοί σχετικά µε την ανάληψη καινούργιων δραστηριοτήτων ανάλογα 
µε την εκτίµηση του κινδύνου που θα αναληφθεί και τις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες. 
     Η υπηρεσία 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 κινδύνου. 
     Το κυριότερο είδος εξασφάλισης είναι τα χαρτοφυλάκια ασφαλείας σε περιπτώσεις πελατών µε πίστωση περιθωρίου. 
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  Παραθέτουµε κατωτέρω την κατάσταση των ανοιγµάτων µε εξασφαλίσεις την 31/12/2010. 
Κατάσταση ανοιγµάτων µε εξασφαλίσεις 
 

Είδος ανοίγματος πελατώνΕίδος ανοίγματος πελατώνΕίδος ανοίγματος πελατώνΕίδος ανοίγματος πελατών    Αξία ανοιγμάτων που καλύπτονται Αξία ανοιγμάτων που καλύπτονται Αξία ανοιγμάτων που καλύπτονται Αξία ανοιγμάτων που καλύπτονται 

από εξασφαλίσειςαπό εξασφαλίσειςαπό εξασφαλίσειςαπό εξασφαλίσεις    

ΑποτίμησηΑποτίμησηΑποτίμησηΑποτίμηση    

σταθμισμένων χαρτοφυλακίων σταθμισμένων χαρτοφυλακίων σταθμισμένων χαρτοφυλακίων σταθμισμένων χαρτοφυλακίων 

ασφάλειαςασφάλειαςασφάλειαςασφάλειας    

Πιστώσεις βραχυπΠιστώσεις βραχυπΠιστώσεις βραχυπΠιστώσεις βραχυπρόθεσμης ρόθεσμης ρόθεσμης ρόθεσμης 

διάρκειας (3D)διάρκειας (3D)διάρκειας (3D)διάρκειας (3D)    

   306.274,71   306.274,71   306.274,71   306.274,71             7.042.013,13         7.042.013,13         7.042.013,13         7.042.013,13    

Πιστώσεις αορίστου χρόνου Πιστώσεις αορίστου χρόνου Πιστώσεις αορίστου χρόνου Πιστώσεις αορίστου χρόνου 

(margin)(margin)(margin)(margin)    

  1.194.211,85  1.194.211,85  1.194.211,85  1.194.211,85            2.847.568,43        2.847.568,43        2.847.568,43        2.847.568,43    

 
Συνολικό ποσό των ανοιγµάτων, µετά από τους λογιστικούς συµψηφισµούς (µη λαµβανοµένων υπόψη των τεχνικών 
µείωσης του πιστωτικού κινδύνου) και µέσο ποσό κάθε κατηγορίας ανοίγµατος. Την 31-12-2010 : 
 
 

Κατηγορία ΑνοίγματοςΚατηγορία ΑνοίγματοςΚατηγορία ΑνοίγματοςΚατηγορία Ανοίγματος    ΣυντελΣυντελΣυντελΣυντελ.... Στάθμισης Στάθμισης Στάθμισης Στάθμισης    Συνολικό ποσό σε  Συνολικό ποσό σε  Συνολικό ποσό σε  Συνολικό ποσό σε  €€€€    Σταθμισμένο ποσό σε  Σταθμισμένο ποσό σε  Σταθμισμένο ποσό σε  Σταθμισμένο ποσό σε  €€€€    

Απαιτήσεις Απαιτήσεις Απαιτήσεις Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες ή ενδεχόμενες ή ενδεχόμενες ή ενδεχόμενες 

απαιτήσεις απαιτήσεις απαιτήσεις απαιτήσεις έναντι κεντρικών έναντι κεντρικών έναντι κεντρικών έναντι κεντρικών 

κυβερνήσεων ή κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών 

τραπεζώντραπεζώντραπεζώντραπεζών    

    

0 %0 %0 %0 %    111167.467.467.467.471,571,571,571,51111    ----    

Απαιτήσεις με μορφή καλυμμένων Απαιτήσεις με μορφή καλυμμένων Απαιτήσεις με μορφή καλυμμένων Απαιτήσεις με μορφή καλυμμένων 

ομολόγωνομολόγωνομολόγωνομολόγων    

20%20%20%20%    1.716.3101.716.3101.716.3101.716.310,00,00,00,00    343.262343.262343.262343.262,00,00,00,00    

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων ιδρυμάτων και επιχειρήσεων ιδρυμάτων και επιχειρήσεων ιδρυμάτων και επιχειρήσεων     

    

36,85%36,85%36,85%36,85%    1.311.405,281.311.405,281.311.405,281.311.405,28    483.252,85483.252,85483.252,85483.252,85    

    

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες 

απαιτήσεις έναντι Πελατών απαιτήσεις έναντι Πελατών απαιτήσεις έναντι Πελατών απαιτήσεις έναντι Πελατών 

Λιανικής.Λιανικής.Λιανικής.Λιανικής.    

    

75,75,75,75,54545454 % % % %    1.670.450,121.670.450,121.670.450,121.670.450,12    1.1.1.1.261.858,02261.858,02261.858,02261.858,02    

    

Στοιχεία σε καθυστέρησηΣτοιχεία σε καθυστέρησηΣτοιχεία σε καθυστέρησηΣτοιχεία σε καθυστέρηση....    

    

150 %150 %150 %150 %    11.575,4711.575,4711.575,4711.575,47    17.363,2117.363,2117.363,2117.363,21    

    

ΛοιπάΛοιπάΛοιπάΛοιπά    στοιχεία Ενεργητικούστοιχεία Ενεργητικούστοιχεία Ενεργητικούστοιχεία Ενεργητικού....    

    

100 %100 %100 %100 %    2.657.3352.657.3352.657.3352.657.335,00,00,00,00    

    

2.657.3352.657.3352.657.3352.657.335,00,00,00,00    

ΣύνολαΣύνολαΣύνολαΣύνολα    

    

    7.534.547,387.534.547,387.534.547,387.534.547,38    4.763.071,084.763.071,084.763.071,084.763.071,08    
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Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων, µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητά τους   31-12-2010 
 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έως 1  µήνα 1-3 µήνες 3-6 µήνες 6-12 µήνες
Πάνω από 5 
έτη Σύνολο

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 486.280,24 486.280,24
Άσωµατες ακινητοποιήσεις 22.666,68 22.666,68
Αυλα στοιχεία ενεργητικού 119.168,44 119.168,44
Λοιπές απαιτήσεις 871.950,15 871.950,15
Συµµετοχές σε εγγυητικά ταµεία-
Επενδύσεις σε Συγγενείς 
εταιρίες 0,00
Κυκλοφορούν  Ενεργητικό 0,00
Πελάτες-Χρηµατιστήριο 672.049,13 453.029,79 356.150,11 189.321,72 11.474,84 1.682.025,59
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 2.028.503,97 2.028.503,97
Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 156,00 156,00
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα1.313.389,34 1.313.389,34
Απαιτήσεις από πράξεις 
πώλησης χρεογράφων µε 
συµφωνία επαναγοράς 1.716.312,14 1.716.312,14
Σύνολο Ενεργητικου 5.730.410,58 453.029,79 356.150,11 189.321,72 1.511.540,35 8.240.452,55

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ

 
 
 
Τυποποιηµένη Μέθοδος 
  Η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τις αποφάσειςαποφάσειςαποφάσειςαποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη Βασιλεία ΙΙ, 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 ∆ιαβαθµίσεων. 
 
Η Απλή και Αναβαθµισµένη Μέθοδος Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων 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- Εxternal Credit Assessment Institutions/ECAI) που έχουν αναγνωριστεί είναι οι Fitch Ratings, 
Standard and Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service. 
 
Για τον προσδιορισµό των συντελεστών στάθµισης για ανοίγµατα έναντι Ιδρυµάτων, χρησιµοποιείται η πιστοληπτική 
διαβάθµιση της έκδοσης και εν απουσία αυτής του εκδότη. 
 
  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 την κλάση και θα χρησιµοποιούνται σε συνεχή βάση και µε διαχρονική 
συνέπεια. Τέλος, αφού βρεθεί η αξιολόγηση των επιλέξιµων ΕΟΠΑ γίνεται αντιστοίχηση σε βαθµίδα πιστοληπτικής 
ικανότητας σύµφωνα µε την Απόφαση 250/4/25.9.2007 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων. 
 
   Η Εταιρεία υπολογίζει τα σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε τη Απόφαση 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». 



 10 

Τεχνικές Μείωσης Κινδύνου 
 
Η πολιτική της ΑΕΠΕΥ είναι όπως το ύψος των παρεχόµενων πιστώσεων δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησης 
των πελατών. Για το λόγο αυτό εφαρµόζονται πολιτικές για την αντιστάθµιση και µείωση των πιστωτικών κινδύνων µέσω 
της λήψης εξασφαλίσεων. 
 
Τα είδη εξασφαλίσεων για τον τοµέα ιδιωτών επενδυτών αφορούν τα χαρτοφυλάκια ασφαλείας τους. Η αποτίµηση των 
χαρτοφυλακίων ασφαλείας καθώς και η διασπορά τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποφάσεων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (και ειδικά 8/370/26.1.2006). Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται αποκλειστικά από τις αποδεκτές 
αξίες που ορίζονται στην 8/370/26.1.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Οι πολιτικές για τη λήψη εξασφαλίσεων αναθεωρούνται συχνά για να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες των εποπτικών αρχών 
και της Βασιλείας ΙΙ ενώ παράλληλα παρακολουθείται η διασπορά των χαρτοφυλακίων ασφαλείας µε σκοπό την µείωση 
του κινδύνου αποτίµησης. 
 
 

6. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ REPO, REVERSE REPO. 
 Για  την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυµβαλλοµένου  η εταιρεία δίδει  µεγάλη σηµασία στην αξιολόγηση 
της ποιότητας των χαρτοφυλακίων περιθωρίου των πελατών για να διαπιστωθεί κατά  πόσο οι πιστωτικοί κίνδυνοι 
αναγνωρίζονται και αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά. 
   Η εταιρεία  επίσης για την σύναψη συµφωνιών επαναγοράς( ρέπος ) επιλέγει την overnight δέσµευση των χρηµατικών 
ποσών προκειµένω να διατηρεί σε χαµηλά επίπεδα τον κίνδυνο του  αντισυµβαλλοµένου .Επιπλέον προβαίνει σε 
προσεκτική επιλογή των πιστωτικών ιδρυµάτων µε βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα . 

           
7. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

  Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών από τις µεταβολές στην  αξία των θέσουν που κατέχει η εταιρεία στο 
χαρτοφυλάκιο της   που επέρχονται λόγω µεταβολής στο επίπεδο ή στη µεταβλητότητα των τιµών αγοράς, όπως είναι οι 
τιµές µετοχών, επιτοκίων ή συναλλαγµατικών ισοτιµιών.  
   Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από ανοικτές θέσεις της Εταιρείας σε µετοχικά ή παράγωγα προϊόντα που 
διαπραγµατεύονται στην ελληνική αγορά, και τα οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριµένες διακυµάνσεις στην αγορά.  
  Η Εταιρεία µε 31-12-2010 κατείχε µικρής αξίας - 187 ευρώ- σε µετοχές στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών που 
διαπραγµατεύονται στο ΧΑ.  
  Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόµενη διαµόρφωση χαρτοφυλακίου συναλλαγών και η συµπερίληψη οποιουδήποτε νέου 
χρηµατοπιστωτικού µέσου σε αυτό, θα υπόκειται σε έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και θα θέτει 
ποιοτικούς περιορισµούς και όρια, βάσει τεκµηριωµένης και έγγραφης στρατηγικής συναλλαγών και διαδικασιών για τη 
διαχείριση των θέσεων του χαρτοφυλακίου. 
    Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 : « Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς». 

 
8. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της 
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.  Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση 
του χρονικού  συσχετισµού των ταµειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων για την κάλυψη 
των τρεχουσών συναλλαγών. 

 
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

 Λειτουργικός κίνδυνος σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 18 του Ν. 3601/2007 είναι " ο κίνδυνος επέλευσης ζηµιών 
οφειλόµενων είτε στην ανεπάρκεια ή στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων ή συστηµάτων είτε σε 
εξωτερικά γεγονότα, ο οποίος περιλαµβάνει και τον νοµικό κίνδυνο". 
 Ειδικότερα, για την Εταιρία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο : α) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε 
βάρος της εταιρείας, β) η δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής, δ) η µη εφαρµογή ή η λανθασµένη εφαρµογή των 
εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας. 

 
   Ενδεικτικά έχει καταρτίσει σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης που διασφαλίζει τη δυνατότητά της να συνεχίζει τη 
λειτουργία της και να περιορίζει τις ζηµίες σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητάς της, έχει συνάψει 
ασφαλιστήρια συµβόλαια για ζηµίες που ενδέχεται να υποστεί λόγω φυσικών καταστροφών, τροµοκρατικών επιθέσεων, 
κακόβουλων ενεργειών κλπ, λαµβάνει µέτρα για την ασφάλεια των συστηµάτων πληροφορικής και την ασφάλεια των 
δεδοµένων, ενώ µεριµνά για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της.  
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   Επιπλέον, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας, στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
διαδικασιών και πολιτικών για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου : 

• προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του λειτουργικού 
κινδύνου. 

• αξιολογεί τα γεγονότα που δηµιουργούν λειτουργικό κίνδυνο και µεριµνά για την έγκαιρη λήψη µέτρων για την 
ελαχιστοποίησή του 

• αξιολογεί σε συνεργασία µε το τµήµα µηχανογράφησης, την πολιτική ασφαλείας ως προς τα συστήµατα 
πληροφορικής και ασφάλειας των δεδοµένων. 

   Προς το σκοπό της διαχειρίσεως του λειτουργικού κινδύνου η Εταιρεία προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους ως προς την 
τήρηση και την εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών της, καθώς επίσης και ως προς τη λειτουργία των 
Συστηµάτων Πληροφορικής της. 
   Εταιρεία προβαίνει σε τακτική βάση στη συνολική αξιολόγηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων 
πληροφορικής της καθώς και των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών, ενώ διαθέτει σχεδιασµό για την εύρυθµη και 
αδιάκοπη συνέχιση της λειτουργίας της σε κατάσταση ανάγκης. 
  Ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έγινε µε τη µέθοδο του Βασικού ∆είκτη σύµφωνα µε την απ. Της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ. 6/459/27-12-2007. 
   
Η κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται επί του 15% του µέσου όρου των ακαθάριστων λειτουργικών της εσόδων κατά την 
τελευταία τριετία από την ηµεροµηνία αναφοράς, όταν αυτές είναι κερδοφόρες. 

 
ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύνολο Εσόδων 2.676.310,62 3.011.814,21 2.126.581,42
Σύνολο Εξόδων 460.498,28 706.852,81 542.206,41
∆ιαφορά Εσοδων - εξόδων 2.215.812,34 2.304.961,40 1.584.375,01 

Μέσος Όρος 3ετίας 2.035.049,58 
Συντελεστής Λειτουργικού Κινδύνου 0,15 

Λειτουργικός Κίνδυνος 305.257,44 
0,1250

Κεφαλαιακή Απαίτηση 38.157,18 

 
                                                                    

10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
  Ως συναλλαγµατικός κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος που  προκύπτει από την πιθανή µετακίνηση της ισοτιµίας µεταξύ δύο 
νοµισµάτων. Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρείας, δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε 
τους πελάτες της σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένες. ∆εν υπάρχουν µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της 
Εταιρείας σε ξένο νόµισµα οπότε η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο αφορά κατά λόγο βραχυχρόνια  στοιχεία του 
Ισολογισµού . 
Οι  συναλλαγές της εταιρείας διενεργούνται κυρίως  σε Ευρώ µέσω του ΧΑΑ. Μικρό µέρος των Συναλλαγών της εταιρείας 
και πελατών διενεργείται σε ξένα  Νοµίσµατα. Η έκθεση επίσης  της εταιρείας σε Συναλλαγµατικών κίνδυνο ∆ιαθεσίµων 
είναι µικρός λαµβάνοντας υπόψη την µικρή συµµετοχή των Ίδιων Συναλλαγµατικών ∆ιαθεσίµων µας επί των  Συνολικών 
∆ιαθεσίµων της 31-12-2010.  
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Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο διακανονισµού/παράδοσης και πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλόµενο. 
    

ΚΙΝ∆ΥΝΟΚΙΝ∆ΥΝΟΚΙΝ∆ΥΝΟΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ( ΑΠ.Ε.ΕΚ Σ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ( ΑΠ.Ε.ΕΚ Σ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ( ΑΠ.Ε.ΕΚ Σ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ( ΑΠ.Ε.ΕΚ ----4/459/274/459/274/459/274/459/27----12121212----2007200720072007))))    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ    ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ    

    

Ενεργητικά Ενεργητικά Ενεργητικά Ενεργητικά     στοιχεία στοιχεία στοιχεία στοιχεία     (Θετική θέση(Θετική θέση(Θετική θέση(Θετική θέση))))    

    

    

213,280213,280213,280213,280    

Παθητικά Παθητικά Παθητικά Παθητικά     στοιχεία στοιχεία στοιχεία στοιχεία     (Αρνητική θέση)(Αρνητική θέση)(Αρνητική θέση)(Αρνητική θέση)    

    

----145,690145,690145,690145,690    

    

    

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ 

Ι∆ΙΑ Ι∆ΙΑ Ι∆ΙΑ Ι∆ΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ    

2.330.733,9 2.330.733,9 2.330.733,9 2.330.733,9 ΕΥΡΩ  ΕΥΡΩ  ΕΥΡΩ  ΕΥΡΩ      3,7293,7293,7293,729    

    

    

Κεφαλαιακή   Κεφαλαιακή   Κεφαλαιακή   Κεφαλαιακή   

ΑπαίτησηΑπαίτησηΑπαίτησηΑπαίτηση    

    

67,59067,59067,59067,590 *8% *8% *8% *8%    

    

5,405,405,405,40    

    

 
 


