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του ιοικητικού Συµβουλίου
της ΑΧΕΠΕΥ µε τον διακριτικό τίτλο
« ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Αθήνα, 28/02/2015

Κύριοι,
Σύµφωνα µε την απόφαση 8/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνηµµένα
υποβάλλω εγγράφως τις διαδικασίες βάσει των οποίων η εταιρία θα εκτιµά και θα
υπολογίζει την Κεφαλαιακή Επάρκειά της και τον είκτη Φερεγγυότητας

O Υπεύθυνος
Κανονιστικής Συµµόρφωσης
& ιαχείρισης Κινδύνων

ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
(Ε ΑΚΕ)
σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007
1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ
Το ιοικητικό Συµβούλιο ( .Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία
παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση.
Επιπλέον το

ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της

κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας.
H

ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ σύµφωνα µε την δυνατότητα που τις παρέχει η

παρ.5 του άρθρου 7 της Απόφασης 2/452/1-11-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν
διαθέτει ανεξάρτητη µονάδα διαχείρισης κινδύνου και την παρακολούθηση των σχετικών
διαδικασιών έχει αναλάβει ο Εσωτερικός έλεγχος ο οποίος σε συνεργασία µε το
ιοικητικό Συµβούλιο είναι επιφορτισµένος µε :
α) τη διαµόρφωση της πολιτικής της Εταιρίας όσον αφορά τα όρια και τους όρους
(pricing) ανάληψης κινδύνων της εταιρίας,
β) τη µέριµνα ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας 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.
O Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας µε το
σταθµισµένο Ενεργητικό έναντι των κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Για την σύνταξη της παρούσας Έκθεσης λάβαµε υπόψη τους συγκεκριµένους κινδύνους
στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία , όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό και την άδεια
λειτουργίας της και όπως απορρέουν από τα πεδία δραστηριοποίησης της . Ειδικότερα ,
γίνεται ανάλυση των κινδύνων που προβλέπονται στον ΠΥΛΩΝΑ Ι , δηλαδή του :

Α) πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αντισυµβαλλοµένου,
Β) του κινδύνου αγοράς ,
Γ) του λειτουργικού κινδύνου ,
Επιπλέον στην παρούσα έκθεση καλύπτονται και µορφές κινδύνων που δεν αναφέρονται
στον ΠΥΛΩΝΑ Ι αλλά ενδέχεται η εταιρεία να εκθέτει σε αυτούς λόγω των
δραστηριοτήτων της . Τέτοιοι κίνδυνοι είναι ο κίνδυνος κεφαλαίων , ο κίνδυνος
ρευστότητας και κίνδυνος κερδοφορίας.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ
Η πολιτική της εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση των κινδύνων δίδει επιπλέον έµφαση
και εστιάζει στο γεγονός της αβεβαιότητας και της αστάθειας των αγορών στις οποίες οι
πελάτες της ή η ίδια δραστηριοποιείται και αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου
δυσµενών επιπτώσεων εκ της αβεβαιότητας αυτής στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ,
τις χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις και την ταµειακή ρευστότητα της εταιρείας.
Προς το σκοπό αυτό επιδίωξη της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζει η
εταιρεία είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης , ούτως ώστε να εξασφαλίζεται
στο µέγιστο δυνατό βαθµό η σταθερότητα , η προστασία των συµφερόντων και των
περιουσιακών στοιχείων πελατών και ιδίων και εν τέλει η εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ
1.Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου
1.1.1 Ορισµός Πιστωτικού Κινδύνου
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί η ΑΕΠΕΥ ζηµιές εξ΄ αιτίας της
αθέτησης των συµβατικών υποχρεώσεων των πελατών ή και των αντισυµβαλλόµενων. Ο
κίνδυνος αυτός δηµιουργείται κυρίως από την παροχή πιστώσεων Τ+3, τις συναλλαγές
πελατών και τη διαχείριση διαθεσίµων. Μπορεί επίσης να δηµιουργηθεί όταν

υποβαθµίζονται οι πιστοληπτικές διαβαθµίσεις των εκδοτών των οµολογιακών δανείων,
που έχουν ως αποτέλεσµα, τη µείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού της ΑEΠΕΥ σε
περίπτωση που η τελευταία κατέχει οµολογιακά δάνεια.
1.1.2 Προσεγγίσεις και Μέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των
προσαρµογών της αξίας των ανοιγµάτων και των προβλέψεων.
Το

ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εφαρµόζει διαδικασίες για τον εντοπισµό, την

αξιολόγηση και τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, έχοντας σαν βάση τις στρατηγικές
επιδιώξεις της ΑΕΠΕΥ όπως αυτές καθορίζονται από το

ιοικητικό Συµβούλιο της. Η

µεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού και
της χρονικής στιγµής των µελλοντικών ταµιακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε
να µειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων για ζηµίες και της
πραγµατικής εµπειρίας ζηµιών.
Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο και στο
Χαρτοφυλάκιο

ιαθεσίµων γίνεται µε κεντρική παρακολούθηση από Το

ιοικητικό

Συµβούλιο.
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. 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.
Το

ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνει και συµβουλεύει τις διάφορες επιχειρησιακές

µονάδες της ΑΕΠΕΥ για τους πιστωτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, βοηθάει στην
επιµόρφωση του προσωπικού και εφαρµόζει κατάλληλα συστήµατα για µέτρηση και
παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, το ιοικητικό Συµβούλιο διατηρεί
συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές για θέµατα που αφορούν την διαχείριση του
πιστωτικού κίνδυνου.

Παράλληλα το Τµήµα Πιστώσεων Τ+3, σε συνεργασία µε το Τµήµα Συναλλαγών (σε
µετοχές ) είναι υπεύθυνα για τη συνεχή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας
των πελατών της Εταιρίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί τους προβληµατικούς
λογαριασµούς και λαµβάνει µέρος στον καθορισµό των προβλέψεων που γίνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση το

ιοικητικό Συµβούλιο ακολουθεί την

νοµοθεσία της κεφαλαιαγοράς όσον αφορά την 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).
Για την αντιµετώπιση 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.
Επιδεικνύεται δέουσα επιµέλεια ως προς την χορήγηση πιστώσεων σε πελάτες ,
λαµβάνοντας ιδιαίτερη µέριµνα στην αξιολόγηση της συµβατότητας ή και καταλληλότητας
αυτών ως προς την παροχή της συγκεκριµένης παρεπόµενης υπηρεσίας.
Λαµβάνονται αυξηµένα µέτρα πρόληψης ως προς τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου που
δύναται να επέλθει , σε περιπτώσεις όπου το αντισυµβαλλόµενο µέρος καθυστερεί να
τακτοποιήσει υποχρεώσεις του προς την εταιρεία και γεννάται πιθανότητα δηµιουργίας
ανοίγµατος σε καθυστέρηση ή επισφαλές άνοιγµα.
Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή
βάση, µε την συνδροµή και συνεργασία του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ
γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που
υπερβαίνει το 10 % των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, 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.

Η εταιρεία τηρεί τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της αποκλειστικά σε χωριστούς
τραπεζικούς

λογαριασµούς

πελατείας

,

αξιόπιστων

και

φερέγγυων

πιστωτικών

ιδρυµάτων .
Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλονται. Προβλέψεις αποµείωσης
αναγνωρίζονται ως ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.
1. 1. 3. Τεχνικές µείωσης κινδύνου
Το ύψος των πιστώσεων που παρέχει η εταιρεία σε πελάτες της δεν ξεπερνά την
ικανότητα εξόφλησης κάθε ενός εκάστου πελάτη. 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 οποίων καθώς και η
διασπορά τους , ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Του ελέγχου της συµβατότητας και καταλληλότητας των πελατών. Παροχή πίστωσης
διενεργείται εφόσον το αποτέλεσµα του ελέγχου είναι θετικό ως προς την παροχή
πίστωσης.
Της κατηγοριοποίησης των πελατών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επενδυτή
αξιολογούνται και συνεκτιµώνται για την αποτίµηση της σκοπούµενης συνεργασίας, τόσο
σε επίπεδο ποσοτικών δεδοµένων όσο και σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών, πέραν
και ανεξάρτητα των κατηγοριοποιήσεων που ο νόµος ορίζει.
2.Κίνδυνος αγοράς
Οι επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασµό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειµένες στον
κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Η Εταιρία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς των θέσεων
που κατέχονται για ίδιο λογαριασµό εφαρµόζοντας την µέθοδο του βασικού είκτη όπου

ο κίνδυνος υπολογίζεται βάσει των ακαθαρίστων εσόδων των τριών τελευταίων ετών
(πωλήσεις µόνο σε πελάτες λιανικής) .
2.1 Αντιµετώπιση Κινδύνου αγοράς
Πολιτική της εταιρείας είναι να µην έχει ανοιχτές θέσεις σε µετοχικά ή σε παράγωγα
προϊόντα , λόγω της έκθεσης αυτών σε διακυµάνσεις τιµών που µεταβάλλουν την αξία
τους.
Τα ίδια διαθέσιµα είναι κατατεθειµένα σε διάφορα πιστωτικά ιδρύµατα , µε στόχο την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
Επιπλέον, η εταιρεία υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου
χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων µε βάση την απόφαση 4/459/27.12.2007 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κρίνεται όπως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που έχουν
υπολογισθεί έναντι του κινδύνου αγοράς επαρκούν για την κάλυψη αυτού.
3.Λειτουργικός κίνδυνος
Ως λειτουργικός κίνδυνος, νοείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 3601/2007 ο
κίνδυνος επέλευσης ζηµιών που οφείλεται είτε στην ανεπάρκεια είτε στην αστοχία
εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων και συστηµάτων είτε σε εξωτερικά
γεγονότα. Ειδικότερα λειτουργικό κίνδυνο συνιστούν :
α) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρίας,
β) φυσικές καταστροφές ή τροµοκρατικές επιθέσεις που θέτουν εκτός λειτουργίας τα
συστήµατα διακανονισµού των συναλλαγών ή µειώνουν την αξία των περιουσιακών
στοιχείων που αποτελούν αντικείµενα της συναλλαγής
γ) η διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής,
δ) η µη εφαρµογή ή η λανθασµένη εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν
την οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας και
ε) ο λεγόµενος νοµικός κίνδυνος
3.1 Αντιµετώπιση Λειτουργικού κινδύνου
Ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρίας, στο πλαίσιο των τακτικών και έκτακτων ελέγχων
που πραγµατοποιεί, καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που συνιστούν
λειτουργικό κίνδυνο.

Η εταιρεία διαχειρίζεται το λειτουργικό κίνδυνο κυρίως µε ορθολογική διάρθρωση της
οργάνωσης , µε εφαρµογή διαδικασιών κωδικοποίησης και επιµερισµού των εργασιών
και µε την υιοθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων σε όλες τις λειτουργίες της.
Η πρόσβαση των χρηστών στα ηλεκτρονικά συστήµατα γίνεται σύµφωνα µε την κατά
περίπτωση παροχή εξουσιοδοτήσεων και µόνο µε την χρήση προσωπικών passwords ,
έτσι ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισµός κάθε πρόσβασης στα αρχεία της εταιρείας (
περίπτωση λειτουργικού κινδύνου από δόλο ή λάθος εργαζοµένου).Για την αντιµετώπιση
περιπτώσεων δυσλειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής που χρησιµοποιεί , η
εταιρεία ελαχιστοποιεί τους κινδύνους µε την καθηµερινή λήψη αρχείων back- up τα
οποία φυλάσσονται σε χώρο εκτός των γραφείων της ( σε θυρίδα) , για την εξασφάλιση
της συνέχειας της λειτουργίας της εταιρείας σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ( φυσική
καταστροφή , παράνοµη ενέργεια κλπ.)Όταν εκδηλωθεί περιστατικό έκτακτης ανάγκης ,
ο

ιευθύνων Σύµβουλος αναλαµβάνει καθήκοντα Συντονιστή των ενεργειών. Εάν δεν

είναι παρόν κατά την στιγµή εκδήλωσης του γεγονότος , χρέη Συντονιστή αναλαµβάνει ο
Αντιπρόεδρος ή το ανώτερο ιεραρχικά πρόσωπο που βρίσκεται στην εταιρεία.. Το
πρόσωπο που πρώτο αντιλαµβάνεται την εκδήλωση του γεγονότος , ειδοποιεί µε κάθε
πρόσφορο µέσο το προσωπικό προκειµένου να ληφθούν µέτρα προστασίας της
ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας .
Σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος , η εταιρεία διαθέτει σύστηµα αδιάλειπτης
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος ( UPS) που της εξασφαλίζει ηλεκτρική ενέργεια για την
τέλεση των βασικών λειτουργιών της , αλλά και µονάδα ΗΚΖ ( ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
) για την συνεχή παροχή ρεύµατος.
Στην περίπτωση διατύπωσης παραπόνων εκ µέρους πελατών σχετικά µε ενέργειες ,
πράξεις και συµπεριφορές στελεχών της εταιρείας , αυτά καταγράφονται και ελέγχονται
ως προς την διεκπεραίωση τους. Καταγράφεται µε ακρίβεια το παράπονο του πελάτη ,
συγκεντρώνεται κάθε σχετικό έγγραφο , αξιολογείται το συγκεντρωθέν υλικό και εφόσον
το παράπονο εξακολουθεί να υφίσταται χωρίς να επιλύεται στο στάδιο αυτό ,
συντάσσεται έκθεση

αναφοράς της υπόθεσης στο

.Σ. της εταιρείας το οποίο

αναλαµβάνει οριστικά τη διευθέτηση του θέµατος.
Περιπτώσεις πραγµατοποίησης λαθών κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες ,
αντιµετωπίζονται µε διαδικασίες που καθίστανται εκ των προτέρων γνωστές στα πλαίσια
της πληροφόρησης κάθε πελάτη , πριν την υπογραφή σύµβασης συνεργασίας µε την

εταιρεία. Περαιτέρω , αντίστοιχες διαδικασίες περιλαµβάνονται και συµφωνούνται
συµβατικά στα πλαίσια σύναψης συνεργασιών µε άλλες επιχειρήσεις (π.χ. ΑΧΕΠΕΥ).
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, υπολογίζονται από την
Εταιρία µε την µέθοδο του Βασικού είκτη , σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση
6/459/27.12.2007 του

ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .Κρίνεται

πως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που έχουν υπολογισθεί έναντι του λειτουργικού κινδύνου
επαρκούν για την κάλυψη αυτού.
4.Κίνδυνος Κεφαλαίων – Κεφαλαιακές Απαιτήσεις
Ως Κίνδυνος Κεφαλαίων νοείται για την εταιρεία η πιθανότητα να µην έχει πρόσβαση στα
απαραίτητα κεφάλαια για να υποστηρίξει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή τις
θεσµικές της υποχρεώσεις σχετικά µε τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα ιδίων
κεφαλαίων.
4.1 Αντιµετώπιση Κινδύνου Κεφαλαίων
Ο Συντελεστής Επάρκειας Κεφαλαίων σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
αποτελούν την αποτελεσµατικότερη και αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου του ύψους και της
σταθερότητας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Για την αντιµετώπιση και τον έλεγχο του κινδύνου κεφαλαίων , η εταιρία µεριµνά για την
ύπαρξη και τη διατήρηση αρκούντος επαρκούς ύψους κεφαλαίων , παρακολουθώντας
κατά κύριο λόγο τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Η παρακολούθηση σε τριµηνιαία βάση του Συντελεστή Επάρκειας Κεφαλαίων καθώς και
των αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης ως βασική διαδικασία µέτρησης και ελέγχου των
δαπανών και των ιδίων κεφαλαίων , εφαρµόζεται αδιάλειπτα και επιφέρει διατήρηση των
κεφαλαίων σε επίπεδα ασφαλείας.
Η εταιρεία υπολογίζει τα Εποπτικά Κεφάλαια σύµφωνα µε την Απόφαση ΕΚ
2/459/27.12.2007.
Ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας µε τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων αγοράς , πιστωτικού και λειτουργικού.

5.Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών
διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας.
5.1Αντιµετώπιση Κινδύνου Ρευστότητας
Προκειµένου η εταιρεία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί οποιαδήποτε στιγµή στις
τρέχουσες ή µελλοντικές υποχρεώσεις της , παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση την
ταµειακή της ρευστότητα, προϋπολογίζει τα λειτουργικά της έξοδα που βασίζονται στις
εκάστοτε τρέχουσες και µελλοντικές της ανάγκες , µεταξύ άλλων, την προσοχή της στην
τήρηση των σχετικών ορίων ρευστότητας που έχει θέσει η ίδια και η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς , σε τυχόν ασυµµετρίες ως προς τη ληκτότητα των απαιτήσεων και των
υποχρεώσεων της εταιρείας , σε ενδεχόµενες πληρωµές και µε βασική επιδίωξη την
εξασφάλιση

επαρκών

ταµειακών

διαθεσίµων

για

την

κάλυψη

των

τρεχουσών

συναλλαγών και την κατοχή άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων.
Η εταιρεία λαµβάνει υπόψη πιθανές µελλοντικές εξελίξεις του µακροοικονοµικού
περιβάλλοντος και προβλέπει ώστε το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της να είναι
πολλαπλάσιο των λειτουργικών της εξόδων , µε αποτέλεσµα η έκθεση του Κινδύνου
Ρευστότητας να είναι µηδαµινή.
6.Κίνδυνος Κερδοφορίας
Έλεγχος και αξιολόγηση του επιπέδου και της δοµής των λειτουργικών εσόδων και των
κερδών της εταιρείας , στα πλαίσια του οποίου η εταιρεία µεριµνά για την όσο το δυνατό
µεγαλύτερη διασπορά των «παραγωγικών της µονάδων» (δηλαδή την ύπαρξη µεγάλου
αριθµού συνεργατών) έτσι ώστε να αποφεύγεται η εξάρτηση της πορείας της εταιρείας
από µεµονωµένες και περιορισµένες ως προς το πλήθος τους συνεργασίες µε πελάτες.

6.1 Αντιµετώπιση κερδοφορίας
Η διαδικασία που ακολουθείται

από την εταιρεία ως προς την παρακολούθηση της

κερδοφορίας της είναι η ετήσια κατάρτιση του προϋπολογισµού µε συγκεκριµένους
στόχους που θέτει η επιχείρηση τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των
εξόδων , καθώς και η σε µηνιαία βάση παρακολούθηση του, µέσω των µηνιαίων
Λογιστικών Καταστάσεων Αποτελεσµάτων ( Έσοδα-Έξοδα) που καταρτίζει το Λογιστήριο.

Περαιτέρω , µεριµνά για την διαρκή αύξηση και διεύρυνση του πελατολογίου της µε τη
σύναψη συνεργασιών , σε όλο το εύρος της επικράτειας.
Συµπεράσµατα:
Η ιοίκηση έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη παντός είδους κινδύνων , καθώς και
για τον σχεδιασµό , την έγκριση την εφαρµογή και την περιοδική επαναξιολόγηση της
Ε ΑΚΕ , κατ΄ αναλογία µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της
Απόφασης ΕΚ 2/452/1.11.2007.
Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι οι συγκεκριµένες διαδικασίες και τα συστήµατα Εσωτερικού
Ελέγχου , κρίνονται επαρκή για την διασφάλιση της έναντι των κινδύνων.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που εξετάστηκαν ως προς την αξιολόγηση του βαθµού
συµµόρφωσης µε τις οργανωτικές υποχρεώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 71 και 72 του
Νόµου 3601/1.8.2007 όπως εξειδικεύονται µε την Απόφαση ΕΚ 8/459/27.12.2007 και της
αποτελεσµατικότητας των σχετικών διαδικασιών , κατά την διάρκεια του έτους 2014 η
εταιρεία βρίσκεται σε εναρµόνιση µε τα οριζόµενα από τον Νόµο και τις αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για το ιοικητικό Συµβούλιο

Στεφ. Τσεκούρας

