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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της υπ’ αριθµ. 9/459/27.12.2007 απόφασης του Διοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των τροποποιητικών υπ’ αριθµ.  
9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011, παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικές πληροφορίες 
εποπτικής φύσεως αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της EUROTRUST 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ, καθώς και της αντιµετώπισης των κινδύνων που 
αναλαµβάνονται από την Εταιρεία.  
Τα στοιχεία της παρούσας δηµοσιοποίησης προέρχονται από τις εκάστοτε ελεγµένες από 
Ορκωτό Ελεγκτή οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και έχουν εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. 

Οι δηµοσιοποιήσεις των πληροφοριών γίνονται ετησίως, περιλαµβάνουν τα οικονοµικά 
στοιχεία της προηγούµενης περιόδου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
(www.eurotrustsec.gr). 
Η Εταιρία και ειδικότερα το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των εν 
λόγω δηµοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, 
επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούµενων πληροφοριών. Επιπλέον, το Διοικητικό 
Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της 
Εταιρίας. 
 
1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τον 
εντοπισµό κινδύνων από τη µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη 
σχετική νοµοθεσία και των κινδύνων οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις 
διαδικασίες και τα συστήµατα της και θέτει σε εφαρµογή κατάλληλα µέτρα και διαδικασίες 
προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους αυτούς. Προς αυτή την κατεύθυνση η 
εταιρεία µας έχει θεσπίσει και διατηρεί σχετικά τµήµατα/µονάδες τα οποία τα έχει 
ενσωµατώσει στο οργανόγραµµα της, στο οποίο περιγράφονται λεπτοµερώς οι σχετικές 
διαδικασίες και τα συστήµατα:  

! Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων 
Οι βασικές αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού είναι η εφαρµογή πολιτικών και διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνων οι οποίες επιτρέπουν τον εντοπισµό καθώς και την διαχείριση 
κινδύνων που συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα της 
Εταιρίας. Η µονάδα διαχείρισης Κινδύνων έχει ως αντικείµενο: 
• Τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που επιτρέπουν την 
πρόληψη, τον εντοπισµό και την µέτρηση των κινδύνων οι οποίοι συνδέονται µε τις 
δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρίας και κυρίως 
του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου. 

• Την παρακολούθηση των πολιτικών και των διαδικασιών ως προς την αξιολόγηση της 
λειτουργίας των υφιστάµενων συστηµάτων ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται µε 
την λειτουργία της Εταιρίας, 

• Τη µέριµνα ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να 
ανταποκρίνονται στους αναλαµβανόµενους κινδύνους. 

• Την υποβολή εξαµηνιαίων γραπτών εκθέσεων και προτάσεων προς το Διοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρίας και προς τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη σχετικά µε ζητήµατα 
εφαρµογής των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

 

! Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
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Το τµήµα της Κανονιστικής Συµµόρφωσης, λαµβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τη 
φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της εταιρίας, έχει ως 
αντικείµενο: 
• Τον εντοπισµό των κινδύνων από τη µη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις 

που υπέχει σύµφωνα µε το ν. 3606/2007 και των συναφών κινδύνων. 
• Την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών και τη διευκόλυνση της αποτελεσµατικής 

άσκησης των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
! Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου  

Το τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι το αρµόδιο τµήµα για τη θέσπιση και εφαρµογή 
προγράµµατος εσωτερικού ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση της καταλληλότητας 
και αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων, των διαδικασιών, των µηχανισµών εσωτερικού 
ελέγχου και των ρυθµίσεων της εταιρίας. Επιπλέον, ελέγχει την ορθή, οµοιόµορφη και 
αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας, των αποφάσεων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, 
καθώς επίσης και την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του  εσωτερικού κανονισµού.  
Βασικός στόχος της Εταιρίας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, δια µέσου της 
οποίας θα εξασφαλίζονται η ανάπτυξή και σταθερότητα της και θα διασφαλίζονται οι 
συναλλαγές της, καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που πηγάζουν από την 
αβεβαιότητα και την αστάθεια των χρηµατοοικονοµικών αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιείται και επηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της κατάσταση, τις επιδόσεις της 
και την ταµειακή ρευστότητά της. Στην περίπτωση που ο παραπάνω στόχος δεν 
επιτυγχάνεται, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνου ενηµερώνει µε γραπτή αναφορά του το 
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στην οποία καταγράφει τις πιθανές αιτίες για τις οποίες 
συµβαίνει αυτό και προτείνει µέτρα για τη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 
 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 31/12/2013 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς 
την οποία υποβάλλονται στοιχεία σε τριµηνιαία βάση, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 
απόφασης 1/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας µε το 
σταθµισµένο ενεργητικό έναντι των κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού 
κινδύνου.  
Μετά την οριστικοποίηση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µε στοιχεία 31/12/2013 ο 
δείκτης  υπολογίστηκε σε  26,34 % σε σχέση µε το ελάχιστο 8%, που απαιτείται. Ο 
υπολογισµός αυτός έγινε ως ακολούθως: 

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 1.775.988,40 

Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού 6.742.953,04 

Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας 26,34% 

Η Εταιρία υπερκαλύπτει το ελάχιστο ύψος του 8% που απαιτεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, προς τούτο θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη πρόσθετων 
κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στόχος της Εταιρίας είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου 
κεφαλαιακής επάρκειας, ώστε να καλύπτονται και οι λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι αναφέρονται 
στο Παράρτηµα Ι της απόφασης 8/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
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Ειδικότερα, η Εταιρία εκτιµά πως οι δραστηριότητες της, την εκθέτουν στους ακόλουθους 
κινδύνους, για την διαχείριση των οποίων, θεσπίζει και εφαρµόζει τις ακόλουθες 
διαδικασίες: 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
Ως πιστωτικός νοείται ο κίνδυνος που επέρχεται σε περίπτωση που το αντισυµβαλλόµενο 
µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα οφειλόµενα στην Εταιρεία ληξιπρόθεσµα ποσά.  

Στον κίνδυνο αυτό εκτίθεται η Εταιρεία στις περιπτώσεις παροχής πιστώσεων (margin 
accounts ή τριήµερη πίστωση) στους πελάτες, της εκτέλεσης και εκκαθάρισης των εντολών 
πελατών προς κατάρτιση χρηµατιστηριακών συναλλαγών, και της διαχείρισης των 
διαθεσίµων της.  

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρία διαθέτει πολιτικές και 
διαδικασίες, που αποβλέπουν στη διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρίας έναντι των 
αντισυµβαλλοµένων της, στη διαρκή παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της 
Εταιρίας, στην αξιολόγηση των αντισυµβαλλοµένων της Εταιρίας λαµβάνοντας υπόψη 
διάφορα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, µεταξύ άλλων, της πιστοληπτικής 
ικανότητας του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της 
οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται ο αντισυµβαλλόµενος. Μεταξύ άλλων 
εφαρµόζονται τα ακόλουθα γενικά µέτρα: 

α) Ελέγχονται σε καθηµερινή βάση τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα της Εταιρίας µέσω 
λογισµικού συστήµατος που διαθέτει, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη Μεγάλων 
Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων, ώστε να προβεί η Εταιρία σε κατάλληλες κινήσεις. 
β) Το τµήµα Παροχής Πιστώσεων της Εταιρίας ακολουθεί συγκεκριµένες διαδικασίες για 
την έγκριση, τροποποίηση, ανανέωση και αναχρηµατοδότηση των χορηγούµενων πιστώσεων 
οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας. Επίσης το 
Τµήµα Πιστώσεων σε συνεργασία µε το Τµήµα Συναλλαγών είναι υπεύθυνα για τη συνεχή 
παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της Εταιρίας. Σε κάθε 
περίπτωση η Εταιρία ακολουθεί την νοµοθεσία όσον αφορά την χορήγηση πιστώσεων για 
την διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών, που µεταξύ άλλων προβλέπουν και τις 
σχετικές εξασφαλίσεις από τους πελάτες (χαρτοφυλάκια ασφαλείας). 
γ) Κάθε φορά που πελάτης της Εταιρίας εµπίπτει στην διαδικασία του margin call, η Εταιρία 
τον ενηµερώνει άµεσα, - το αργότερο µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, - σχετικά µε την 
υποχρέωση αποκατάστασης συνθήκης περιθωρίου του, και σύµφωνα πάντα µε τα όσα ορίζει 
η τριµερής Σύµβαση Παροχής Πίστωσης Ανοικτού Λογαριασµού (margin account) που έχει 
συνυπογράψει ο πελάτης µε την Τράπεζα Αττικής και την Εταιρία µας. 
δ) Στην περίπτωση της βραχυπρόθεσµης πίστωσης, ο πελάτης εξοφλεί το τίµηµα της αγοράς 
του µέχρι το πέρας του Τ+3, σύµφωνα µε το Ν.2843/2000 και τις εκτελεστικές αποφάσεις 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν. Σε διαφορετική περίπτωση η Εταιρία 
προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό της κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστική 
εκποίηση µετοχών την Τ+4 ηµέρα. 
ε) Τήρηση διαδικασιών εξασφάλισης επαρκών υπολοίπων σε χρήµατα και 
χρηµατοπιστωτικά µέσα πριν την εκτέλεση εντολών των πελατών, καθώς και παροχή από 
τον πελάτη του απαραίτητου χαρτοφυλακίου ασφαλείας πριν από την παροχή πίστωσης, 
στ) Θέσπιση διαδικασιών αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε σχέση µε τις 
χορηγηθείσες πιστώσεις (άµεση αντίδραση των υπευθύνων παροχής πίστωσης για 
περιορισµό ή παύσης παροχής, αύξηση περιθωρίων, διαφοροποίηση καταλόγου αποδεκτών 
αξιών). 
ζ) Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων ενηµερώνει και συµβουλεύει τα υπόλοιπα τµήµατα 
της Εταιρίας για τους πιστωτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, βοηθάει στην επιµόρφωση 
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του προσωπικού και εφαρµόζει κατάλληλα συστήµατα για την µέτρηση και την 
παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. 
η) Στο πλαίσιο παροχής πίστωσης σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή 
περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, η Εταιρεία εφιστά την προσοχή του ιδιώτη πελάτη 
στους κινδύνους που απορρέουν από τη σύµβαση αυτή και του επεξηγεί µε ακρίβεια τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του και τους ειδικούς όρους της σύµβασης.  
θ) Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των µεγάλων 
εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης σχετικά µε την διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου. 
ι) Η µονάδα Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τους προβληµατικούς πελάτες και 
συµµετέχει στον καθορισµό των προβλέψεων που γίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Πραγµατοποιείται ετήσια προσαρµογή του ήδη σχηµατισµένου ποσού προβλέψεων 
επισφαλών απαιτήσεων. Επίσης εξετάζονται διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών 
προκειµένου η εταιρεία να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί αποµείωση. 

Καθώς η Εταιρία δραστηριοποιείται µόνο στην παροχή βραχυπρόθεσµων πιστώσεων, 
δηλαδή, διάρκειας τριών εργάσιµων ηµερών, οπότε και η πίστωση εξοφλείται µε την πάροδο 
των τριών αυτών ηµερών, κρίνεται ότι ο κίνδυνος από την παροχή τέτοιων πιστώσεων είναι 
σχετικώς περιορισµένος, σε σχέση µε την παροχή πιστώσεως αορίστου χρόνου. Για τον λόγο 
αυτό η βραχυπρόθεσµη πίστωση παρέχεται για όλες τις αποδεκτές αξίες, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παρ.1 της απόφασης 6/675/27.02.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικά 
για τους πελάτες τριηµέρου που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για την καταχώριση των 
εντολών τους, η Εταιρία µε απόφαση Διοικητικού της Συµβουλίου υιοθέτησε πιο αυστηρή 
πιστωτική πολιτική απέναντι στους πελάτες αυτούς. Επίσης αποφασίστηκε το ηλεκτρονικό 
σύστηµα εντολών να απορρίπτει τις εντολές πελατών τριηµέρου που αφορούν σε τίτλους µε 
ειδικό βάρος 0 (π.χ. υπό επιτήρηση, ειδικών χαρακτηριστικών, warrants κ.α.). Για τους 
υπόλοιπους πελάτες τριηµέρου που δεν κάνουν χρήση του internet ισχύουν τα όσα 
προβλέπονται στην απόφαση 6/675/27.02.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, 
ως προς το ύψος του Αρχικού και Διατηρητέου Περιθωρίου. Σε κάθε περίπτωση το 
Διατηρητέο Περιθώριο θα είναι τουλάχιστον ίσο µε το αντίστοιχο οριζόµενο από το νόµο, 
και η Εταιρία θα λαµβάνει όλα τα µέτρα λήψης αποκατάστασης του στα εκάστοτε 
συµβατικώς ή εκ του νόµου οριζόµενα επίπεδα.  
Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος θα µπορούσε να προκύπτει από την παροχή 
µακροπρόθεσµης πίστωσης προς τους πελάτες της Εταιρίας, η πίστωση παρέχεται από 
συνεργαζόµενη για το προϊόν αυτό (margin account) Τράπεζα, µε αποτέλεσµα ο πιστωτικός 
κίνδυνος να είναι σχεδόν µηδενικός.  
Η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη τις διαρκώς µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες στην 
χώρα µας και την κρισιµότητα της τρέχουσας χρονικής περιόδου, παρακολουθεί σε 
συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων τη συνεχή συµµόρφωση των σχετικών 
µονάδων και τµηµάτων της Εταιρίας µε τις πιστωτικές πολιτικές που έχει εγκρίνει, καθώς 
και την αναθεώρηση των πολιτικών αυτών σε περίπτωση που κρίνει σκόπιµο, έχοντας σαν 
βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις της.  
Αναφορικά µε την συνεργασία της Εταιρίας µε πιστωτικά ιδρύµατα, κρίνεται ότι ο κίνδυνος 
για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα είναι πλέον µικρός, καθώς ο κίνδυνος χρεοκοπίας για 
αυτά έχει σχεδόν εκλείψει. 

Κίνδυνος Αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος πραγµατοποίησης ζηµίας από µεταβολές στη 
χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών η οποία αποτελεί τη συνάρτηση της προσφοράς και της 
ζήτησης µίας συγκεκριµένης µετοχής σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή, επηρεαζόµενη τόσο 
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από εσωτερικούς παράγοντες, όπως την οικονοµική κατάσταση της εταιρίας, τη διαχείρισή 
της, όσο και από εξωτερικούς, όπως τις γενικότερες οικονοµικές και πολιτικές συγκυρίες, 
την κερδοσκοπία, κ.α.  
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η Εταιρία διαµορφώνει διαδικασίες που 
είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του συγκεκριµένου 
κινδύνου. Συγκεκριµένα η Εταιρία µεριµνά ώστε: 
- η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της Εταιρίας να κινείται στα 
νόµιµα όρια, 

- το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της Εταιρίας να αποτελείται αποκλειστικά από µετοχές 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε άλλη οργανωµένη αγορά µε σκοπό τη 
διαπραγµάτευση. Η Εταιρία δεν επενδύει τα ίδια κεφάλαια της σε παράγωγα προϊόντα, σε 
συνάλλαγµα, σε βασικά εµπορεύµατα ή σε υψηλού κινδύνου τιτλοποιηµένα προϊόντα, 

- µέσω της διασποράς του χαρτοφυλακίου της να επιτυγχάνεται περιορισµός του κινδύνου 
αγοράς, σε περίπτωση που µια µετοχή παρουσιάσει µεγάλη διακύµανση στη 
χρηµατιστηριακή της τιµή, 

- να τηρούνται τα όρια θέσεων και διαχείρισης κινδύνου που έχει θεσπίσει η Διοίκηση στο 
πλαίσιο των επενδυτικών αποφάσεων του ιδίου λογαριασµού της Εταιρίας, 

- να διατηρούνται επαρκή κεφάλαια ως προστασία έναντι δυνητικών ζηµιών που οφείλονται 
στο κίνδυνο αγοράς. 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας παρακολουθεί καθηµερινά και αξιολογεί 
την διάρθρωση / διασπορά του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, την µεταβολή της απόδοσης 
του χαρτοφυλακίου και το ποσοστό συµµετοχής του κάθε στοιχείου στο συνολικό 
χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας. Η αποτίµηση της αξίας των θέσεων του χαρτοφυλακίου 
συναλλαγών της Εταιρίας γίνεται καθηµερινώς σε τρέχουσες τιµές αγοράς. 

Με βάση την υφιστάµενη πολιτική της Εταιρίας οποιοδήποτε νέο χρηµατοπιστωτικό µέσο 
(π.χ. παράγωγα, οµόλογα, συνάλλαγµα) που θα εισαχθεί στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, 
υπόκειται σε έγκριση από το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και θέτει ποιοτικούς 
περιορισµούς και όρια. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την 
υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων την εξέταση του χρηµατοπιστωτικού µέσου αναφορικά µε 
όλους τους κινδύνους που εµπερικλείονται σε αυτό. 

Καθώς η οικονοµική κρίση που διανύει η χώρα προκαλεί έντονες διακυµάνσεις στις 
µεταβλητές της αγοράς και ειδικότερα στις τιµές µετοχών, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Κινδύνων σε στενή συνεργασία µε την Διοίκηση παρακολουθεί καθηµερινά τους 
εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου, όπως τις γενικότερες οικονοµικές και πολιτικές 
συγκυρίες ώστε σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η Εταιρία είναι εκτεθειµένη στα 
ανωτέρω (π.χ. τυχόν τοποθέτηση ιδίων κεφαλαίων της σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που 
ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο), εντοπίζει τους κινδύνους αυτούς µε σκοπό τον συνυπολογισµό 
τους στην τελική διαµόρφωση του δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας.  

Δεδοµένου ότι η Εταιρία δεν κατέχει στο χαρτοφυλάκιο της προϊόντα που ενέχουν αυξηµένο 
κίνδυνο, ούτε κατέχει σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα, και η αβεβαιότητα για την 
ικανότητα της χώρας να αποπληρώσει τα χρέη της ολοένα και αποµακρύνεται, εκτιµάται ότι 
η Εταιρία δεν απαιτείται να υπολογίσει περαιτέρω κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο 
αγοράς. 
Λειτουργικός Κίνδυνος 
Γεννάται λόγω εφαρµογής ανεπαρκών ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών, 
προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών 
παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τροµοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός 
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λειτουργίας τα συστήµατα διακανονισµού των συναλλαγών ή µειώνουν την αξία των 
περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείµενα της συναλλαγής (π.χ. κίνδυνος 
κατάρρευσης των τεχνικών συστηµάτων µιας οργανωµένης αγοράς ή µιας  ΕΠΕΥ, κίνδυνος 
ακατάλληλης διοίκησης µίας εταιρίας µε τίτλους εισηγµένους σε χρηµατιστήριο κλπ).  

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει κατάλληλους µηχανισµούς ελέγχου και ασφαλείας 
στον τοµέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθες διαδικασίες και µέτρα που εφαρµόζονται από την Εταιρία στο πλαίσιο της 
διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου: 

- Πραγµατοποιείται καθηµερινός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Μηχανογράφησης της 
συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του µηχανογραφικού εξοπλισµού. Για την 
περίπτωση της οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή διακοπής των συστηµάτων πληροφορικής 
από διακοπή ρεύµατος, η Εταιρία διαθέτει ups και γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύµατος η οποία 
τίθεται σε λειτουργία αυτόµατα. 

- Επίσης, ο Υπεύθυνος Μηχανογράφησης µεριµνά για την διασφάλιση της συντήρησης, της 
συστηµατικής αναβάθµισης και συνεχούς προσαρµογής του µηχανογραφικού εξοπλισµού 
στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα και στις εκάστοτε διαµορφούµενες ανάγκες της Εταιρίας, 
ώστε να εξυπηρετείται σε διαρκή βάση ο σκοπός για τον οποίο αρχικά σχεδιάσθηκαν και 
επελέγησαν από την Εταιρία. Επίσης, µεριµνά ώστε η χρήση των ηλεκτρονικών 
συστηµάτων να γίνεται µε την χρήση προσωπικών κωδικών, οι οποίοι ανανεώνονται 
περιοδικά. 

- Σύνταξη από τον Υπεύθυνο Μηχανογράφησης ειδικών εντύπων µηνιαίων ελέγχων στα 
συστήµατα πληροφορικής και ασφαλείας, τα οποία κοινοποιούνται στον Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Κινδύνων και στην Διοίκηση. Στα έντυπα αυτά καταγράφονται και  γεγονότα 
που ενδέχεται να δηµιουργήσουν πρόβληµα στον µηχανογραφικό εξοπλισµό της εταιρίας ή 
στα συστήµατα της, καθώς και προτάσεις τυχόν επιδιόρθωσης ή αντικατάσταση τους.  

- Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης κινδύνου καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που 
δηµιουργούν λειτουργικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που προκαλούνται 
στα συστήµατα πληροφορικής (π.χ. κακόβουλη χρήση, µη εξουσιοδοτηµένη 
δραστηριότητα, κλοπή µηχανογραφικού εξοπλισµού, κτλ.) και ενηµερώνει τις αρµόδιες, 
Υπηρεσιακές Μονάδες Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. 

- Επιπρόσθετα, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης κινδύνου ελέγχει τη συστηµατική τήρηση 
διαδικασιών back - up και µεριµνά για την επαρκή φυσική ασφάλεια για τον 
µηχανογραφικό εξοπλισµό, τα µέσα επικοινωνίας, τα µέσα αποθήκευσης των στοιχείων 
κλπ. Επίσης ελέγχει τη φύλαξη των µαγνητικών ή οπτικών αρχείων σε κατάλληλους 
χώρους προστατευόµενους από φωτιά, υγρασία, µαγνητικές παρεµβολές κλπ. 

- Τοποθέτηση κάµερας ασφαλείας για την παρακολούθηση των χώρων της έδρας της 
εταιρίας στους οποίους η πρόσβαση είναι ελεγχόµενη. 

- Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κλοπής, πυρκαγιάς, πληµµύρας, σεισµού, κακόβουλων ή 
τροµοκρατικών ενεργειών. 

- Σύνταξη Ετήσιας Μελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου από τον Υπεύθυνο 
Τεχνικό Ασφαλείας της Εταιρίας.  

- Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει τη σωστή πρόσβαση στα προγράµµατα από 
κάθε θέση εργασίας, προβαίνει σε τακτικό έλεγχο των χρηστών σε κάθε θέση εργασίας για 
τη συχνότητα των λαθών, τον αριθµό των προσβάσεων, έλεγχο και εξακρίβωση των 
ακυρωµένων εγγραφών. 

- Χρησιµοποίηση ενηµερωµένων προγραµµάτων antivirus και firewall που κάνουν δύσκολη 
αν όχι αδύνατη την κακόβουλη εξωτερική επίθεση κατά των συστηµάτων της Εταιρίας. 

- Η Εταιρία χρησιµοποιεί καθηµερινά ένα ηλεκτρονικό σύστηµα καταχώρησης εντολών, 
όπου καταχωρούνται όλες οι εντολές των πελατών της και τηρεί αρχείο εντολών 
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(µαγνητοφωνηµένες συνοµιλίες, έντυπα καταγραφής εντολών) όπου καταγράφονται όλες 
οι εντολές που δίνονται από τους πελάτες (προφορικές ή γραπτές). Επιπλέον, καθηµερινά 
ελέγχονται οι περιπτώσεις λαθών που προκύπτουν κατά την καταχώρηση των εντολών των 
πελατών, µε σκοπό την τακτοποίησή τους, ενώ τηρείται σχετικό αρχείο «Κατάσταση 
Μεταβολών Κωδικών Επενδυτών».  

- Η Εταιρία µεριµνά για την ασφάλεια και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων πελατών 
(χρηµατοπιστωτικά µέσα και κεφάλαια), µε διαδικασίες που σαφώς καθορίζονται στον 
Εσωτερικό Κανονισµό της.  

- Η Εταιρία εφαρµόζει αποτελεσµατικές διαδικασίες για την κατάλληλη και άµεση 
διερεύνηση των παραπόνων και καταγγελιών που λαµβάνονται από πελάτες της και τηρεί 
ειδικό αρχείο για κάθε περίπτωση. Έχει οριστεί από την Εταιρία ειδικό τµήµα εξέτασης 
παραπόνων και αντιµετώπισης καταγγελιών πελατών. Αρµόδιοι να εξετάζουν τυχόν 
παράπονα των πελατών της Εταιρίας, σε σχέση µε την παροχή από την Εταιρία υπηρεσιών 
προς αυτούς αλλά και, εν γένει τις διαδικασίες που εφαρµόζει η Εταιρία είναι ο Διευθύνων 
Σύµβουλος της Εταιρίας και ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης από κοινού. Οι 
διαδικασίες καταγραφής και διαχείρισης παραπόνων είναι λεπτοµερώς καταγεγραµµένες 
στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας.     
Η Εταιρία στον Εσωτερικό της Κανονισµό έχει ορίσει σχέδιο αντιµετώπισης κρίσεων και 
εκτάκτων καταστάσεων µε στόχο πρώτα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
ασφάλειας και έπειτα η προστασία της περιουσίας των πελατών και της Εταιρίας και, στο 
µέτρο που αυτό είναι δυνατό, η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών και η συνέχιση 
της λειτουργίας της Εταιρίας και της παροχής των υπηρεσιών της.  

Η Εταιρία από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης συνεργάζεται στενά µε την Οικονοµική 
Διεύθυνση µε σκοπό την µείωση των λειτουργικών της εξόδων,  έχοντας ως κύριο µέληµα 
να µην µειωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, ούτε να τεθεί σε 
κίνδυνο η οµαλή λειτουργία της.  

Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναµίας εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας. 
Προκειµένου να ελέγχεται και να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα ο κίνδυνος αδυναµίας 
ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της, η Εταιρία 
ενδεικτικά λαµβάνει τα  ακόλουθα µέτρα: 

- εξετάζει σε καθηµερινή βάση το σύνολο των χρηµάτων που είναι κατατεθειµένα σε 
τραπεζικούς λογαριασµούς πελατείας σε σχέση µε το σύνολο των χρηµάτων που οφείλει να 
κατέχει η Εταιρία, βάσει των διαθέσιµων πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασµών των 
πελατών που τηρεί η ίδια,  
- διατηρεί ικανοποιητικό ποσό σε καταθέσεις προθεσµίας και φροντίζει το χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών της να απαρτίζεται από µετοχές άµεσα ρευστοποιήσιµες, 
- καθηµερινά καταρτίζει ταµειακό προϋπολογισµό τριηµέρου, ελέγχοντας την επάρκεια των 
ταµειακών της διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών της συναλλαγών λαµβάνοντας 
υπόψη και τα στοιχεία του ενεργητικού που µπορούν να ρευστοποιηθούν εγκαίρως. Προς 
τούτο τηρείται αρχείο που ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση. 

Επιπλέον, ο κίνδυνος ρευστότητας ελέγχεται µε την συνεργασία της Οικονοµικής 
Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συµβουλίου, µέσω της ανάλυσης των περιοδικών 
οικονοµικών καταστάσεων. Εξετάζονται και αναλύονται µέσω των λογαριασµών 
Ενεργητικού και Παθητικού η ποιότητα των επενδύσεων και η παραγωγικότητά τους. Σε 
περίπτωση πιθανόν ελλειµµάτων ρευστότητας η Εταιρία προβαίνει σε διάφορα σενάρια 
προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων ώστε να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα όταν 
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χρειάζονται, αναζητώντας τρόπους χρηµατοδότησης της εταιρίας. Στους τρόπους άντλησης 
κεφαλαίων σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων περιλαµβάνεται και η έκδοση 
οµολογιακού δανείου ή/και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
Η Εταιρία λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει την συνεχή και κανονική 
εκτέλεση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και διατηρεί καθόλην την 
διάρκεια της λειτουργίας της το δείκτη ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό/ 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) τουλάχιστον ίσον µε τη µονάδα. 
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. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα και κυρίως σε 
περιόδους οικονοµικής κρίσης γίνεται µέτρηση του δείκτη γενικής ρευστότητας καθώς και 
άλλων σχετικών δεικτών. Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρίας βρίσκεται σε χαµηλά 
επίπεδα καθώς διατηρούνται συνεχώς επαρκή διαθέσιµα κεφάλαια ενώ διαπιστώνονται 
έγκαιρα τυχόν έκτακτες ανάγκες.  

Η Εταιρία υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε τρίµηνο σχετικούς πίνακες 
στοιχείων ρευστότητας. Με στοιχεία 31/12/2013 οι δείκτες ρευστότητας της Εταιρίας στις 
αντίστοιχες χρονικές ζώνες ανέρχονταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Με δεδοµένα τα ανωτέρω αλλά και λόγω του χαµηλού προφίλ κινδύνου και πολυπλοκότητας 
των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, σε συνδυασµό και µε τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής 
επάρκειας που διατηρεί διαχρονικά η Εταιρία αλλά και µε τον κίνδυνο της χώρας να 
εµφανίζεται σαφώς µειωµένος, εκλείπει προς το παρόν η ανάγκη για την δηµιουργία 
συστήµατος ορίων και αποθεµάτων ρευστότητας. Πιθανή σηµαντική επιδείνωση του δείκτη 
ρευστότητας της Εταιρίας θα επισηµανθεί εγκαίρως από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης 
Κινδύνων προκειµένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή δυσµενών 
επιπτώσεων.  
Κίνδυνος συγκέντρωσης 
Γεννάται στην περίπτωση συγκέντρωσης ανοιγµάτων έναντι µεµονωµένων 
αντισυµβαλλόµενων, οµάδα συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων ή αντισυµβαλλόµενων που 
εντάσσονται στον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή γεωγραφική περιοχή ή την ίδια δραστηριότητα ή 
από την εφαρµογή τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου. 
Η Εταιρία κατά την τοποθέτηση των διαθεσίµων των πελατών της, φροντίζει να 
συνεργάζεται µε µεγάλα Πιστωτικά Ιδρύµατα στα οποία κατανέµει τα διαθέσιµα έτσι ώστε 
να περιορίζονται οι κίνδυνοι συγκέντρωσης σε µικρό αριθµό τραπεζών. Η Εταιρία τοποθετεί 
τα κεφάλαια τόσο της ίδιας όσο και των πελατών της σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα 
θεωρώντας το τραπεζικό σύστηµα της χώρας ασφαλές, ειδικά τελευταία που το κεφαλαιακό 
προφίλ των τραπεζών έχει βελτιωθεί σηµαντικά.  
Επίσης, η Εταιρία διαθέτει διαδικασίες και µηχανογραφικά συστήµατα για τον εντοπισµό 
οµάδων συνδεδεµένων πελατών. 
Η Εταιρία δεν εφαρµόζει τεχνικές µείωσης του πιστωτικού  κινδύνου. 
Κίνδυνος κεφαλαίων 
Αφορά στον έλεγχο του ύψους, της διάρθρωσης και της σταθερότητας των ιδίων κεφαλαίων, 
όπως ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισµός 
των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την 
έδρα τους στην Ελλάδα». 

Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία της 
ως οικονοµική µονάδα και ταυτόχρονα την µέγιστη δυνατή απόδοση για τους µετόχους της 
µέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Σε περίπτωση που ο Δείκτης 
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Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας µειωθεί σε ποσοστό µικρότερο από το 15% επί των 
ιδίων εποπτικών κεφαλαίων της Εταιρίας, η Οικονοµική Διεύθυνση της Εταιρίας ενηµερώνει 
το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εξετάζει αν πρέπει να ληφθούν µέτρα ενίσχυσης της 
ρευστότητας της Εταιρίας.  

Κίνδυνος επιτοκίου 
Όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός οµολογιακού δανείου τόσο ευπαθέστερο είναι και το 
οµολογιακό δάνειο έναντι τυχόν ανόδου των επιτοκίων στην αγορά, ιδίως σε περίπτωση που 
έχει χαµηλό επιτόκιο.  

Η Εταιρία έχει εκδώσει οµολογιακό δάνειο µέσω της Τραπέζης Αττικής ύψους €1.000.000 
και διάρκειας 15 έτη. Το επιτόκιο προσδιορίζεται µε βάση το euribor που προσφέρει η 
διατραπεζική αγορά για καταθέσεις σε ευρώ δύο ηµέρες πριν την περίοδο εκτοκισµού για 
περίοδο ίση µε την περίοδο των δόσεων. Οι δόσεις αποπληρωµής έχουν ορισθεί ανά 
τρίµηνο. Το οµολογιακό δάνειο δεν είναι µετατρέψιµο σε µετοχές της Εταιρίας. Η Εταιρία 
από την ίδια Τράπεζα µέσα στη χρήση 2013 άντλησε βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση ύψους 
€500.000.    
Αναφορικά µε τον κίνδυνο επιτοκίου ο οποίος θα µπορούσε να προκύπτει από τον δανεισµό 
της Εταιρίας, θεωρείται ότι καθώς το επιτόκιο για τις δανειακές υποχρεώσεις του 
οµολογιακού δανείου της Εταιρίας είναι κυµαινόµενο, η Εταιρία την 31/12/2013 είναι 
εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου για τον τραπεζικό δανεισµό της, ο 
οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου ανά τρίµηνο. Όµως λόγω του µικρού 
ύψους των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας και δεδοµένου ότι τα λοιπά 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
δεν επηρεάζονται από τιµές κυµαινόµενων επιτοκίων θεωρείται ότι ο κίνδυνος επιτοκίου για 
την Εταιρία είναι µικρός. Επίσης, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι κατά πολύ 
ανώτερος από το ελάχιστο ποσοστό του 8%. 
Κίνδυνος κερδοφορίας  
Ο κίνδυνος κερδοφορίας απορρέει όταν ο κύκλος εργασιών της εταιρίας εξαρτάται από 
µικρό αριθµό πελατών και συνεπώς δύναται να επηρεασθεί σηµαντικά σε περίπτωση 
αποχώρησης των πελατών της ή µείωση των συναλλαγών που πραγµατοποιούν. 
Με σκοπό η Εταιρία να ξεχωρίσει µε ποιο τρόπο συνεισφέρει η κάθε υπηρεσία και το κάθε 
προϊόν στην κερδοφορία της πραγµατοποιεί ξεκάθαρη κατανοµή εσόδων – εξόδων για κάθε 
υπηρεσία ή προϊόν. Ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διέρχεται η χώρα, η Εταιρία 
λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα ώστε να µειώσει τα λειτουργικά της έξοδα χωρίς να 
επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία της. Επιπρόσθετα, η Εταιρία µε σκοπό να περιορίσει τον 
κίνδυνο κερδοφορίας καθηµερινά παρακολουθεί τις συναλλαγές ανά πελάτη ως προς το 
ύψος της προµήθειας τους και το ποσοστό συµµετοχής τους στο σύνολο των προµηθειών 
που εισπράττεται από τους πελάτες, καθώς και τις τυχόν µεταφορές χαρτοφυλακίων των 
πελατών.  

Η Εταιρία διαθέτει µεγάλη διασπορά πελατών και σταθερό κύκλο εργασιών γεγονός που 
µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο κερδοφορίας ακόµα και µετά την ενδεχόµενη απώλεια 
κάποιων από τους πελάτες της. Επίσης, στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει την µέγιστη 
ικανοποίηση του πελάτη κατά την παροχή όλων των υπηρεσιών της εφαρµόζει 
αποτελεσµατικές και διαφανείς διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας τον ανωτέρω κίνδυνο. 
Υπολειπόµενος κίνδυνος 
Γεννάται στην περίπτωση που οι τεχνικές µείωσης κινδύνου αποδειχτούν λιγότερο 
αποτελεσµατικές απ’ ότι αναµενόταν. 
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Η Εταιρία δεν εκτίθεται στο συγκεκριµένο κίνδυνο, δεδοµένου ότι δεν εφαρµόζει τεχνικές 
µείωσης κινδύνου. 

Κίνδυνος κανονιστικής συµµόρφωσης 
Ο κίνδυνος κανονιστικής συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας (π.χ. 
πρόστιµα και άλλες ποινές), που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το Ν.3606/2007.  

Η Εταιρία στο πλαίσιο διαχείρισης του ανωτέρω κινδύνου έχει ορίσει µονάδα Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης, οι αρµοδιότητες της οποίας είναι λεπτοµερώς καταγεγραµµένες στον 
Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας, και η οποία έχει ως αντικείµενο: 
α) τον εντοπισµό των κινδύνων µη συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις που 
υπέχει σύµφωνα µε το Ν.3606/2007 και των συναφών κινδύνων, 
β) την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών και τη διευκόλυνση της αποτελεσµατικής 
άσκησης των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και 
γ) την υποβολή εξαµηνιαίων γραπτών εκθέσεων προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας 
και προς τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη σχετικά µε ζητήµατα εφαρµογής των µέτρων και 
διαδικασιών της Εταιρίας και την υποβολή προτάσεων. 

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης οφείλει να ενηµερώνει τα υπόχρεα πρόσωπα για 
τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και την ορθή άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, 
προκειµένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις που υπέχει η Εταιρία σύµφωνα µε το 
Ν.3606/2007 και τις κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού κανονιστικές αποφάσεις. 

Λόγω της συχνής µεταβολής του θεσµικού πλαισίου που παρατηρείται κατά περιόδους 
οικονοµικής κρίσης, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία µε τον νοµικό και φοροτεχνικό σύµβουλο της Εταιρίας, µε σκοπό την άµεση 
συµµόρφωση της Εταιρίας σε κάθε νέο πλαίσιο και την πλήρη ενσωµάτωση των εξελίξεων 
στο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της Εταιρίας. Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρίας 
µεριµνά ώστε η µονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης να αποτελείται από στέλεχος µε 
εµπειρία στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και άµεµπτη φήµη.   
Κίνδυνος στρατηγικής 
Ο κίνδυνος στρατηγικής είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από την µη εµπέδωση από τα 
στελέχη της εταιρείας των στρατηγικών στόχων όπως αυτοί καθορίζονται από την Διοίκηση 
ή η ανάληψη από τα στελέχη πρωτοβουλιών που θέτουν τους στόχους αυτούς σε κίνδυνο.  
Η Εταιρία και ειδικότερα το Διοικητικό της Συµβούλιο, χαράσσει τη στρατηγική και υιοθετεί 
τις πολιτικές που εφαρµόζονται για την οµαλή λειτουργία της Εταιρίας. Η Διοίκηση της 
Εταιρίας, µεριµνά ώστε τα στελέχη της και το προσωπικό της να ενηµερώνονται και να 
επιµορφώνονται σε συνεχή βάση, εφαρµόζοντας την ανωτέρω στρατηγική και πολιτική 
ελαχιστοποιώντας έτσι την έκθεση της Εταιρίας στον ανωτέρω κίνδυνο, ειδικά σε περιόδους 
οικονοµικών αναταραχών-κρίσεων.  
Κίνδυνος φήµης 
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις δραστηριότητες της 
ΕΠΕΥ, που είτε αληθινή είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής βάσης, 
µείωση των εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές εναντίων της ΕΠΕΥ. 
Η Εταιρία µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του ανωτέρω κινδύνου υιοθετεί και εφαρµόζει 
αποτελεσµατικές και διαφανείς διαδικασίες σε όλες τις υπηρεσίες στις οποίες  
δραστηριοποιείται,  µε σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της. 

Η Εταιρία στα τόσα χρόνια που δραστηριοποιείται στο χρηµατιστηριακό χώρο, δεν 
προέκυψε κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα στις σχέσεις της µε τους πελάτες αλλά και γενικότερα 
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µε τους αντισυµβαλλόµενους της, γεγονός που καθιστά την έκθεση της στο συγκεκριµένο 
κίνδυνο πολύ χαµηλή. 

Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα µας, υπήρξαν αρνητικά 
δηµοσιεύµατα για κίνδυνο χρεοκοπίας της χώρας και κατά συνέπεια δηµιουργήθηκε η 
εικόνα στους επενδυτές ότι οι ελληνικές ΕΠΕΥ και τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα δεν 
είναι ασφαλές συστήµατα. Η Εταιρία µέσω των αρµοδίων υπαλλήλων της προσπαθεί να 
πληροφορεί τους πελάτες της για τις πραγµατικές διαστάσεις της οικονοµικής κρίσης και για 
την ασφάλεια των ανωτέρω συστηµάτων. 

Νοµικός κίνδυνος 
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής 
κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα µη εφαρµογής ή παράβασης νοµικών 
συµβάσεων και συνέπεια νοµικών αγωγών. 

Στο πλαίσιο διαχείρισης του νοµικού κινδύνου, η Εταιρία προκειµένου να τηρεί τις 
υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα µε το Νόµο και πριν τον σχεδιασµό για την ανάπτυξη και 
παροχή νέων υπηρεσιών συνεργάζεται άµεσα µε το νοµικό και φοροτεχνικό της σύµβουλο. 
Επίσης, το σύνολο των συµβάσεων µε πελάτες και µε άλλα πρόσωπα, καθώς και των 
εγγράφων των οποίων γίνεται χρήση κατά την παροχή των υπηρεσιών (π.χ. βεβαιώσεις, 
υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις), ελέγχονται και εγκρίνονται από τον νοµικό 
σύµβουλο της Εταιρίας.  
Κίνδυνος διακανονισµού – παράδοσης 
Ο κίνδυνος διακανονισµού – παράδοσης είναι µηδενικός, καθώς η Εταιρία δεν έχει προβεί 
σε συναλλαγές σε χρεωστικούς τίτλους, µετοχές, ξένα νοµίσµατα ή εµπορεύµατα τα οποία 
να µην έχουν διακανονισθεί µετά τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες παράδοσής τους.  
Κίνδυνος Συναλλάγµατος  
Γεννάται όταν οι µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες επηρεάζουν την αξία µιας 
επένδυσης που γίνεται σε νόµισµα διαφορετικό από το βασικό νόµισµα του επενδυτή αλλά 
και τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων. 
Δεδοµένου ότι οι εµπορικές συναλλαγές της Εταιρίας γίνονται σε ευρώ, το χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών της απαρτίζεται από µετοχές σε νόµισµα ευρώ, δεν διαθέτει επενδύσεις στο 
εξωτερικό ενώ τα τραπεζικά διαθέσιµα που διατηρεί για ίδιο λογαριασµό της σε ξένο 
νόµισµα είναι ελάχιστα, κρίνεται ότι η έκθεση της στον ανωτέρω κίνδυνο είναι ασήµαντη. 
Λοιποί κίνδυνοι  
Η Εταιρία τους κινδύνους που είναι δυσχερές να αξιολογηθούν µε ποσοτικές µεθόδους 
(συγκέντρωσης, κερδοφορίας, σύγκρουσης συµφερόντων, νοµικός, φήµης, κανονιστικής 
συµµόρφωσης, στρατηγικής κ.α.), τους αντιµετωπίζει µε στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης και 
κρίσης  µέσω των αρµοδίων διοικητικών της στελεχών.  

Τους πρόσθετους κινδύνους (εξωτερικοί σε σχέση µε την Εταιρία παράγοντες κινδύνου) που 
είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν καθώς εκπορεύονται από το εξωτερικό περιβάλλον 
(θεσµικό, οικονοµικό, επιχειρηµατικό), ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης, η Εταιρία 
φροντίζει µέσω των αρµοδίων στελεχών της να ενηµερώνεται άµεσα για οποιαδήποτε 
αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον. Ειδικότερα η Εταιρία φροντίζει: 
- να προσαρµόζεται άµεσα στις µεταβολές του θεσµικού πλαισίου, ενσωµατώνοντας τις 
αλλαγές αυτές στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της, 

- να εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τυχόν θετική πορεία του 
οικονοµικού περιβάλλοντος και να θωρακίζεται κατά το δυνατό σε τυχόν αρνητική πορεία 

- να εφαρµόζει αποτελεσµατικές και διαφανείς διαδικασίες σε όλες τις υπηρεσίες στις οποίες 
δραστηριοποιείται και παρέχει στους πελάτες της.  
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Δραστηριότητες της Εταιρίας που επηρεάζονται από την τρέχουσα οικονοµική κρίση 
και διαχείριση κινδύνου 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, και λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, η 
Εταιρία παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
Εξαιτίας των πρόσφατων βελτιωµένων οικονοµικών µεγεθών που έχουν ανακοινωθεί για τη 
χώρα µας, σε συνδυασµό µε τα ευνοϊκά δηµοσιεύµατα του ξένου τύπου, οι κίνδυνοι για την 
Εταιρία µειώνονται. Τα κυριότερα σηµεία δραστηριότητας της διαχειριστικής χρήσης 2013 
είναι τα εξής: 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσίασε αύξηση κατά 30,65% ενώ το µικτό 
αποτέλεσµα αυξήθηκε κατά 125,70%, τόσο εξαιτίας της αύξησης του κύκλου εργασιών της 
όσο και της µείωσης του κόστους λειτουργίας της. Μετά την αφαίρεση των εξόδων 
διάθεσης, διοίκησης, χρηµατοπιστωτικών αποτελεσµάτων, αποσβέσεων και εκτάκτων 
αποτελεσµάτων η Εταιρία είχε ως αποτέλεσµα ζηµιά έναντι κέρδη της προηγούµενης 
χρήσης. Η ζηµιά αυτή προκύπτει λόγω των αρνητικών επενδυτικών αποτελεσµάτων της.    
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας µειώθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση ενώ ο 
δανεισµός της Εταιρίας σε σχέση µε το µέγεθος της παραµένει σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. 
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας εµφανίζεται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε 
το ελάχιστο 8% που απαιτείται. Συγκεκριµένα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της 
Εταιρίας µέσα στη διαχειριστική χρήση 2013 κυµαίνεται µεταξύ 26% - 42%,  που σηµαίνει 
ότι ακόµα και αν το οικονοµικό κλίµα της χώρας χειροτερέψει, γεγονός που θεωρείται 
απίθανο καθώς µετά τις τελευταίες εξελίξεις ο κίνδυνος χρεοκοπίας για τη χώρα µας έχει 
σχεδόν εκλείψει, η Εταιρία εξασφαλίζει την βιωσιµότητα της.  
Καθώς η γενική ρευστότητα της Εταιρίας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και οι επενδύσεις της 
Εταιρίας είναι σε άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία θεωρούµε ότι δεν υπάρχει 
για την Εταιρία κίνδυνος ταµειακών ροών. 

Η Εταιρία έχει φροντίσει να ενηµερώνεται άµεσα από αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, για 
οποιαδήποτε αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον.  

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προσδοκίες στην αγορά έχουν 
βελτιωθεί σηµαντικά, ο κίνδυνος της χώρας εµφανίζεται σαφώς µειωµένος και λόγω του ότι 
η Εταιρία διατηρεί έναν πολύ υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, αφού κάθε τρίµηνο 
βρίσκεται τουλάχιστον στο τριπλάσιο των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 
Ι, εκτιµάται ότι η Εταιρεία αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις επιπτώσεις της τρέχουσας 
οικονοµικής ύφεσης. 
 
2.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι πληροφορίες του παρόντος δηµοσιοποιούνται µε βάση την παράγραφο 2 του 
Παραρτήµατος Ι της υπ’ αριθµόν 9/459/27.12.2007 απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει και αφορούν την ανώνυµη εταιρία «EUROTRUST 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» η οποία συστάθηκε στην Αθήνα. Η Εταιρία δεν έχει 
θυγατρικές εταιρίες ούτε συνδεδεµένες εταιρίες και ως εκ τούτου δεν ενοποιεί καµία άλλη 
εταιρία κατά την σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων.  
Παρατίθεται η Πολιτική Συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης, που 
εφαρµόζει η EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σύµφωνα µε την παράγραφα 
2.7 της ενότητας 2 του παραρτήµατος Ι της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Εισαγωγή 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, οι ΕΠΕΥ έχουν υποχρέωση να υιοθετούν Πολιτική 
συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης που ορίζονται στην ανωτέρω 
απόφαση. 
 
Ι. Γενικές αρχές της πολιτικής 
 
Α. Στόχος – Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα πολιτική συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης εποπτικών 
πληροφοριών (στο εξής η «Πολιτική») περιλαµβάνει τις εσωτερικές διαδικασίες και 
ρυθµίσεις που ακολουθεί η Εταιρία προκειµένου να τελεί σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
δηµοσιοποίησης εποπτικών πληροφοριών της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
2.  Αντικείµενο της παρούσας Πολιτικής αποτελούν: 
- ο καθορισµός των απαραίτητων µέτρων και διαδικασιών για την επίτευξη της έγκαιρης και 
προσήκουσας δηµοσιοποίησης των στοιχείων που προβλέπονται από το Παράρτηµα Ι της 
απόφασης 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

- ο καθορισµός των απαραίτητων µέτρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας της επαλήθευσης και της συχνότητας των ως άνω δηµοσιοποιήσεων. 
Β. Ευθύνη για τη διενέργεια και για το περιεχόµενο των δηµοσιοποιήσεων 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, 
υπεύθυνο για την ακρίβεια των δηµοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των 
διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούµενων πληροφοριών. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης την αρµοδιότητα κατάρτισης, τροποποίησης και 
προσαρµογής της παρούσας πολιτικής. 

Η ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας εξοµοιώνεται µε την αντίστοιχη 
ευθύνη και αρµοδιότητα του, για την ακρίβεια και για τις διαδικασίες κατάρτισης των 
δηµοσιευόµενων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. Για το λόγο αυτό οι 
πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποβάλλονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο 
της Εταιρίας, πριν την δηµοσιοποίηση τους. 
Γ. Ειδικές αρµοδιότητες οργάνων της Εταιρίας 

1. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας είναι αρµόδιος για τον καθορισµό των 
πληροφοριών που πρέπει εκάστοτε να περιέχονται στη δηµοσιοποίηση εποπτικών 
πληροφοριών, βάσει του Παραρτήµατος Ι της απόφασης 9/549/27.12.2007. Ο Υπεύθυνος 
Διαχείρισης Κινδύνων καταρτίζει κατάλογο στον οποίο περιέχονται οι τίτλοι και τα είδη 
πληροφοριών και το κοινοποιεί στην Οικονοµική Διεύθυνση / στο Λογιστήριο, προκειµένου 
να συµπληρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. 

2. Η Οικονοµική Διεύθυνση / το Λογιστήριο είναι αρµόδια/ο για την άντληση των στοιχείων 
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, 
από τις εκάστοτε ελεγµένες από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας και από τα στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας που παράγονται και 
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κοινοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της εφαρµογής της απόφασης 
1/459/27.12.2007. 

3. Σε συνέχεια της συµπλήρωσης των απαραίτητων πληροφοριών από την Οικονοµική 
Διεύθυνση / από το Λογιστήριο, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων ελέγχει το περιεχόµενο 
των πληροφοριών και, εφόσον τις εγκρίνει, οριστικοποιεί το περιεχόµενό τους και τις 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο. Το Διοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει το περιεχόµενο 
των πληροφοριών και αποφασίζει τη δηµοσιοποίησή του. 
4. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρµόδιος για τον έλεγχο της έγκαιρης 
πραγµατοποίησης της δηµοσιοποίησης καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας του 
περιεχοµένου της. 

5. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για τον έλεγχο και εντοπισµό 
τυχόν νέων ή πρόσθετων υποχρεώσεων της Εταιρίας, ως προς τη συχνότητα, τα µέσα, το 
περιεχόµενο των δηµοσιοποιήσεων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση αναφέρει τα ευρήµατά του 
στο Διοικητικό Συµβούλιο.  

6. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιµο, την 
ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές του ελέγχου ή της επισκόπησης, σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
ελεγκτικά πρότυπα, του συνόλου ή µέρους των δηµοσιοποιούµενων στοιχείων και 
πληροφοριών. 

Δ. Ενηµέρωση των εποπτικών αρχών 
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 
παρούσα πολιτική εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά τη θέσπισή της, καθώς και σε 
κάθε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης αυτής. 
 
ΙΙ. Ειδικά θέµατα (περιεχόµενο – τόπος – χρόνος) δηµοσιοποιήσεων 

Α. Ακολουθούµενες αρχές ως προς το περιεχόµενο των δηµοσιοποιήσεων 
1. Οι δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες, ανεξάρτητα από το µέσο ενηµέρωσης που 
χρησιµοποιείται, πρέπει να διατυπώνονται µε τρόπο σαφή και κατανοητό, να είναι αληθείς 
και όχι παραπλανητικές. 

2. Η δηµοσιοποίηση περιλαµβάνει από τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα 
Ι της απόφασης 9/459/27.12.2007, όλες όσες εφαρµόζονται στην Εταιρία, αναλόγως των 
δραστηριοτήτων της και των µεθόδων που ακολουθεί για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής 
της επάρκειας. 

3. Το κείµενο της δηµοσιοποίησης ακολουθεί, κατά κανόνα, τη διάρθρωση και την αρίθµηση 
του Παραρτήµατος Ι της απόφασης 9/459/27.12.2007, ωστόσο µπορεί να ακολουθηθεί 
διαφορετικός τρόπος παρουσίασης εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιµο για την πληρότητα και 
ακρίβεια των πληροφοριών. 

4. Η Εταιρία δύναται να µη δηµοσιοποιεί τα ακόλουθα είδη πληροφοριών: 
α) πληροφορίες των οποίων η παράλειψη ή η ανακριβής παρουσίαση δεν µεταβάλει ούτε 
επηρεάζει την εκτίµηση ή την απόφαση ενός χρήστη, που στηρίζεται στις πληροφορίες 
αυτές για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων (µη ουσιώδεις πληροφορίες), 

β) πληροφορίες των οποίων η δηµοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη θέση της Εταιρίας 
σε όρους ανταγωνισµού, όπως π.χ. πληροφορίες για προϊόντα ή συστήµατα, οι οποίες, 
εάν δηµοσιοποιούνταν σε ανταγωνιστές, θα µείωναν την αξία των επενδύσεων σε αυτά 
(πληροφορίες προοριζόµενες αποκλειστικά για εσωτερική χρήση), 
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γ) πληροφορίες ως προς τις οποίες υπάρχουν υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας έναντι 
πελατών ή άλλων αντισυµβαλλοµένων, οι οποίες δεσµεύουν την Εταιρία 
(εµπιστευτικές πληροφορίες). 

5. Ως προς την εξαίρεση πληροφοριών για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα µη 
δηµοσιοποίησης κατά τα ανωτέρω αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο. 
Στις περιπτώσεις εξαίρεσης πληροφοριών οι οποίες προορίζονται για εσωτερική χρήση ή 
εµπιστευτικών πληροφοριών, το Διοικητικό Συµβούλιο µεριµνά ώστε το γεγονός αυτό 
καθώς και οι λόγοι της παράλειψης να αναφέρονται ρητά στο δηµοσιοποιούµενο κείµενο. 
Στη θέση των πληροφοριών που δεν δηµοσιεύονται, θα πρέπει να αναφέρονται γενικότερου 
τύπου πληροφορίες σχετικά µε το θέµα στο οποίο αφορά η πληροφορία που δεν 
δηµοσιοποιείται, εκτός εάν και αυτές ακόµη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως 
εσωτερικής χρήσης ή εµπιστευτικές κατά τα προηγούµενα. 

Β. Προσδιορισµός τόπου, συχνότητας και χρόνου δηµοσιοποιήσεων 
1. Συχνότητα 
Η κατάρτιση και δηµοσιοποίηση των εποπτικών πληροφοριών γίνεται κάθε χρόνο, 
ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 

Συχνότερη δηµοσιοποίηση µπορεί να γίνεται: 
- εφόσον υπάρξει υποχρέωση της Εταιρίας να δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις 
συχνότερα από µία φορά το χρόνο 

- εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιµο από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας 
- σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία τροποποιήσεων του κανονιστικού 
πλαισίου, εντοπισθεί από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης σχετική υποχρέωση 
της Εταιρίας. 
Τα αρµόδια όργανα της Εταιρίας µεριµνούν ώστε να εκπληρώνουν εγκαίρως τις 
υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής. Προς το 
σκοπό αυτό, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου ενηµερώνει όλα τα αρµόδια πρόσωπα που 
ορίζονται στο σηµείο Ι/Γ της παρούσας για την εκτιµώµενη ηµεροµηνία ανάρτησης των 
οικονοµικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον ένα µήνα πριν την 
ηµεροµηνία αυτή. 
2. Προθεσµία 
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία δηµοσιοποιούνται το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας ή, εφόσον πρόκειται για 
συχνότερες των ετήσιων δηµοσιοποιήσεις, εντός της προβλεπόµενης από το νόµο 
προθεσµίας δηµοσιοποίησης ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 

3. Τόπος 
Η δηµοσιοποίηση πραγµατοποιείται δια της ανάρτησης του σχετικού αρχείου στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο (www.eurotrustsec.gr). Το εν λόγω αρχείο 
περιλαµβάνεται σε σύνδεσµο που βρίσκεται δίπλα σε αυτόν που παραπέµπει στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να γίνει χρήση και άλλων µέσων (όπως διάθεση στο κοινό 
εντύπων, σχετική πληροφόρηση στα γραφεία της Εταιρίας κ.λπ) εφόσον το Διοικητικό 
Συµβούλιο κρίνει σκόπιµη τη λήψη τέτοιων µέτρων.  

4. Λοιπές διατυπώσεις 
Στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας γίνεται µνεία του γεγονότος ότι οι 
δηµοσιοποιήσεις που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική είναι διαθέσιµες στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας, καθώς και στα λοιπά µέσα στα οποία έχουν τυχόν δηµοσιευθεί. 
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ΙΙΙ. Αξιολόγηση δηµοσιοποιήσεων 
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αξιολογεί κάθε χρόνο την καταλληλότητα του 
περιεχοµένου, την εφαρµοζόµενη συχνότητα δηµοσίευσης και τις διαδικασίες επαλήθευσης 
των δηµοσιοποιήσεων της Εταιρίας. 
Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να γίνεται για τις πληροφορίες του προηγούµενου έτους, κατά 
την ίδια συνεδρίαση που αποφασίζει τη δηµοσίευση των πληροφοριών του τρέχοντος έτους. 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής λαµβάνονται υπόψη οι γνώµες του Υπεύθυνου 
Διαχείρισης Κινδύνων.  
Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται κυρίως υπόψη : 
- ο βαθµός ανταπόκρισης των δηµοσιοποιήσεων µε την παρούσα πολιτική και µε την 
απόφαση 9/459/2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η ύπαρξη τυχόν 
παραλείψεων, 

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

 
3. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Τα κεφάλαια της Εταιρίας για εποπτικούς σκοπούς µε βάση την απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», 
αναλύονται ως ακολούθως: 
• Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν α) το καταβληµένο µετοχικό 
κεφάλαιο, β) το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, γ) τα αποθεµατικά  
και τις διαφορές αναπροσαρµογής, δ) ελεγµένα κέρδη/ζηµιές περιόδου, ε) τα 
ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η 
λογιστική αξία των άυλων στοιχείων ενεργητικού και άλλες εποπτικές προσαρµογές.  
• Συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν δανειακό κεφάλαιο 
µειωµένης εξασφάλισης και αποθεµατικά επανεκτίµησης. 
Η κατάσταση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, µετά την οριστικοποίηση των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων, µε στοιχεία 31/12/2013, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
Βασικά Ίδια Κεφάλαια   
Κύρια  στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων   
- Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 2.500.000,00 
- Αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής    264.524,16 
- Ελεγµένες ζηµιές περιόδου    -402.112,98 
-Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου ( κέρδη υπό όρους/ζηµιές)  
Σύνολο  2.362.411,18 
Αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων κεφαλαίων   
-Αυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία         5.005,75 
-Συµµετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών 
Υπηρεσιών  

 

Σύνολο         5.005,75 
Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων  2.357.405,43 
Στοιχεία που αφαιρούνται από Βασικά Ίδια Κεφάλαια   
-Χρεωστικά υπόλοιπα  πελατών, που προκύπτουν από συναλλαγές για τις 
οποίες έχει παρέλθει διάστηµα 12 µηνών από την εκκαθάριση τους, κατά το  
το µέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους 

   581.417,03 

Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων  1.775.988,40 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Η Εταιρία χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη µέθοδο για τον υπολογισµό του κεφαλαίου για 
σκοπούς πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς και τη µέθοδο του Βασικού Δείκτη για 
σκοπούς λειτουργικού κινδύνου.  

Το σύνολο των απαραιτήτων κεφαλαίων της Εταιρείας µε στοιχεία 31/12/2013, έναντι των 
κινδύνων αγοράς πιστωτικού και λειτουργικού ανήλθε στο ποσό των 539.436,24 ευρώ όπως 
παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Κίνδυνος Κεφάλαιο Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

Αγοράς 871.045,79 139.367,32 

Πιστωτικός 4.142.985,91 331.438,87 

Λειτουργικός 457.533,64 68.630,05 

Σύνολο 5.471.565,34 539.436,24 

 
5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
5.1 Δηµοσιοποιήσεις πληροφοριών για τον πιστωτικό κίνδυνο 

5.1.1 Ορισµός πιστωτικού κινδύνου 
Ως πιστωτικός νοείται ο κίνδυνος που επέρχεται σε περίπτωση που το αντισυµβαλλόµενο 
µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα οφειλόµενα στην Εταιρεία ληξιπρόθεσµα ποσά. Ο 
κίνδυνος αυτός δηµιουργείται κυρίως από την παροχή πιστώσεων (margin & τριήµερης 
διάρκειας), τις συναλλαγές πελατών και τη διαχείριση των διαθεσίµων της.  
5.1.2 Προσεγγίσεις και Μέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των 
προσαρµογών της αξίας των ανοιγµάτων και των προβλέψεων. 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων 
εφαρµόζει διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για τον εντοπισµό, την 
αξιολόγηση και τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Ειδικότερα, µεριµνά για τα ακόλουθα: 
- προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρίας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση 
του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, 

- προβαίνει στο διαχωρισµό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε: α) απαιτήσεις υπό 
καθυστέρηση και β) επισφαλείς απαιτήσεις, 

- εφαρµόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των 
ανοιγµάτων και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών, 

- προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλοµένου (π.χ. Τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύµατα κτλ), 

- προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα 
ληκτότητα τους, 

- παρακολουθεί καθηµερινά τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα της Εταιρίας, 
- παρακολουθεί στενά τις αξιολογήσεις των µεγάλων εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής 
αξιολόγησης καθώς και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών,  

- εκτιµά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου και τον κίνδυνο 
διακανονισµού. 
Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων ακολουθεί τις ισχύουσες σχετικές 
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε την χορήγηση πιστώσεων για την 
διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών  που µεταξύ άλλων προβλέπουν και τις σχετικές 
εξασφαλίσεις από τους πελάτες (χαρτοφυλάκια ασφαλείας). 
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5.1.3 Συνολικό ποσό ανοιγµάτων 
Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 1 υπολογίζονται ανά άνοιγµα µε 
Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 8% όπως ορίζεται και στις σχετικές 
Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κλάσεις ανοιγµάτων και τα σταθµισµένα ποσά της  Εταιρίας 
µε βάση την Τυποποιηµένη µέθοδο, µε στοιχεία 31/12/2013: 
Κατηγορία Ανοίγµατος Συντελ. 

στάθµισης 
Άνοιγµα Σταθµισµένο 

Άνοιγµα 
Ελάχιστη Κεφαλ. 
Απαίτηση 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις 
κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή 
κεντρικών τραπεζών 

20% 30.688,41 6.137,68 491,01 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις 
κατά πιστωτικών ιδρυµάτων (ληκτότητα 
µικρότερη των 3 µηνών) 

150% 1.255.661,86 1.883.492,79 150.679,43 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις 
κατά επιχειρήσεων 

100% 2.756,90 2.756,90 220,55 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις 
κατά Πελατών Λιανικής 

75% 266.951,89 200.213,92 16.017,11 

Στοιχεία σε καθυστέρηση 
 

150% 53.194,49 79.791,74 6.383,34 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 100% 1.970.592,89 1.970.592,89 157.647,43 
Μετρητά στο ταµείο και εξοµοιούµενα 
µε αυτά στοιχεία 

 
0% 

 
3.051,41 

 
0,00 

 
0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  3.582.897,85 4.142.985,92 331.438,87 
 
5.1.4 Γεωγραφική κατανοµή ανοιγµάτων 
Όλα τα ανωτέρω ανοίγµατα κατανέµονται γεωγραφικά εντός Ελλάδος. 

5.1.5 Ανάλυση ανοιγµάτων ανά κλάδο 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατωτέρω κλάδοι µε στοιχεία 31/12/2013: 
Κατηγορία Ανοίγµατος  Σύνολο Σταθµισµένου 

ανοίγµατος  
Ιδρύµατα Ιδιώτες 

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 

6.137,68 6.137,68  

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
πιστωτικών ιδρυµάτων (ληκτότητα µικρότερη 
των 3 µηνών) 

1.883.492,79 1.883.492,79  

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
επιχειρήσεων 

2.756,90 2.756,90  

Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά 
Πελατών Λιανικής 

200.213,92  200.213,92 

Στοιχεία σε καθυστέρηση  
 

79.791,74  79.791,74 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 1.970.592,89 1.970.592,89  
Μετρητά στο ταµείο και εξοµοιούµενα µε 
αυτά στοιχεία 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.142.985,92 3.862.980,26 280.005,66 
 
5.1.6 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα 
ληκτότητα τους 
Από τα ανωτέρω ανοίγµατα, τα στοιχεία του µη κυκλοφοριακού ενεργητικού έχουν 
ληκτότητα 1-5 έτη, εξαιρουµένων των µεταφορικών µέσων των οποίων η ληκτότητα είναι 1-
7 έτη. Τα στοιχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικού έχουν ληκτότητα έως 1 µήνα. 
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5.1.7 & 5.1.8 Ανάλυση επισφαλών ανοιγµάτων και ανοιγµάτων σε καθυστέρηση 
Κλάδος δραστηριότητας  Επισφαλή  Σε καθυστέρηση Προβλέψεις Ποσά που επιβάρυναν τα 

αποτελέσµατα της χρήσης 
2013 

Απαιτήσεις κατά πελατών 
λιανικής Ελλάδα  

581.417,03 
 

 79.791,74  80.970,53 50.000,00 

Απαιτήσεις κατά πελατών 
λιανικής εκτός Ελλάδα 

    

ΣΥΝΟΛΟ 581.417,03  79.791,74  80.970,53 50.000,00 
 
5.1.9 & 5.1.10 Δεν έχουν γίνει προσαρµογές αξίας και έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων, 
που είχαν διαγραφεί και καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποτελέσµατα. 

5.2 Τυποποιηµένη µέθοδος  
Για τον πιστωτικό κίνδυνο, η Εταιρία υιοθετεί την τυποποιηµένη προσέγγιση 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», όπως ισχύει. 
Οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται µε βασικό κριτήριο τη διαβάθµιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυµβαλλοµένου όπως αυτή έχει πραγµατοποιηθεί από 
τους αναγνωρισµένους Εξωτερικούς Οργανισµούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) 
Moody’s, Fitch και Standard & Poor’s. 
Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ για τον προσδιορισµό των 
συντελεστών στάθµισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων συµµορφώνεται µε τις οδηγίες 
των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή για όλα τα ανοίγµατα 
που ανήκουν σε αυτή τη κλάση και θα χρησιµοποιούνται σε συνεχή βάση και µε διαχρονική 
συνέπεια. 
5.3 Μέθοδος Εσωτερικών Διαβαθµίσεων 
Η Εταιρία δεν υπολογίζει τα σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε την ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την 
Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθµίσεων» και συνεπώς δεν έχει λάβει έγκριση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρµόδιας αρχής για τη συγκεκριµένη προσέγγιση ή την µετάβαση 
σε αυτήν.  
 
6.    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η Εταιρία δεν εφαρµόζει τεχνικές µείωσης του πιστωτικού  κινδύνου.  
 
7.   ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
Η Εταιρία υπολογίζει τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σύµφωνα µε την απόφαση 
της Ε.Κ. 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου», όπως ισχύει.  
Ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου της Εταιρίας είναι µηδενικός, καθώς η Εταιρία 
δεν προβαίνει σε συναλλαγές εξωχρηµατιστηριακών πράξεων επί παραγώγων µέσων, σε 
συναλλαγές επαναφοράς, δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή σε συναλλαγές µε µακρά 
προθεσµία διακανονισµού.  
 
8.   ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Η Εταιρία για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από 
θέσεις σε κινητές αξίες, υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του 
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χαρτοφυλακίου της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής  
Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις 4/572/23.12.2010 και 27/606/22.12.2011. 

Με στοιχεία 31/12/2013 το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της εταιρείας ανερχόταν σε 
871.045,79 ευρώ. Μετά το υπολογισµό  8% γενικού και 8% ειδικού κινδύνου, επί του 
ανώτερου ποσού, η κεφαλαιακή απαίτηση της εταιρείας έναντι του κινδύνου αγοράς, 
ανέρχεται στα 139.367,32 ευρώ.   
 
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Η Εταιρία για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων της έναντι του λειτουργικού 
κινδύνου έχει υιοθετήσει την Μέθοδο του Βασικού Δείκτη, όπως αυτή προβλέπεται από την 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές απαιτήσεις 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε την απόφαση 6/572/23.12.2010. 
Στη µέθοδο του Βασικού Δείκτη οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού 
κινδύνου υπολογίζονται ως το γινόµενο του Σχετικού Δείκτη επί το συντελεστή λειτουργικού 
κινδύνου µε ποσοστό 15%.  

Ως Σχετικός δείκτης ορίζεται ο µέσος όρος των Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων των 
τριών τελευταίων ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διαχειριστικών χρήσεων, όταν 
οι χρήσεις είναι κερδοφόρες. 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψη του 
λειτουργικού κινδύνου της Εταιρίας, κατά την 31/12/2013:  

Μέσος	  Όρος	  Κερδοφόρων	  Ετών	  :	  457.533,64	  X	  15%	  =	  68.630,05	  
Λειτουργικός	  Κίνδυνος	  857.875,57	  (68.630,05	  Χ	  12.5)	  

Από την ανωτέρω ανάλυση αποτυπώνεται πως ο Λειτουργικός Κίνδυνος της εταιρίας 
ανέρχεται σε 857.875,57€. Κατά συνέπεια η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση ανέρχεται σε 
68.630,05€. 
 
10. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 

Η Εταιρία δεν παρουσιάζει άνοιγµα υπό τη µορφή µετοχών που δεν 
περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της. 
 
11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

Η Πολιτική Αποδοχών περιλαµβάνει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες και πρακτικές που 
εφαρµόζει η Εταιρία µε σκοπό την συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις των αποφάσεων 

  
2013 2012 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.280.528,77 950.686,06 662.852,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.159.649,27 156.498,28 733.490,08 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  120.879,50 794.187,78 -70.637,10 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 3ΕΤΙΑΣ 457.533,64 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 68.630,05 
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26/606/22.12.2011 & 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και την προαγωγή της ορθής και αποτελεσµατικής διαχείρισης των 
κινδύνων.  
Καλυπτόµενα πρόσωπα 
Η παρούσα πολιτική εφαρµόζεται στα ακόλουθα καλυπτόµενα πρόσωπα:  
α) ανώτερα διοικητικά στελέχη,  
β) πρόσωπα τα οποία αναλαµβάνουν κινδύνους,  
γ) πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου,  
δ) κάθε εργαζόµενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο 
αµοιβών µε τα υπό (α) και (β) ανωτέρω πρόσωπα, και γενικότερα  
ε) τα πρόσωπα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο 
προφίλ κινδύνου το οποίο αναλαµβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η Εταιρία. 

Η παρούσα πολιτική δεν εφαρµόζεται: 
Σε επενδυτικούς συµβούλους, πιστοποιηµένους διαπραγµατευτές, το προσωπικό που 
απασχολείται στα τµήµατα λήψης και διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν 
τη στρατηγική της Εταιρείας και των οποίων οι αµοιβές εξαρτώνται από το ύψος των 
συναλλαγών πελατών για λογαριασµό των οποίων µεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην 
Εταιρεία. 
Η Εταιρία όταν συντρέχει περίπτωση θα αξιολογεί και θα καθορίζει µε απόφαση του 
Διοικητικού της Συµβουλίου σε ετήσια βάση τις κατηγορίες του προσωπικού της των οποίων 
η φύση των δραστηριοτήτων τους έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου της. 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού ως προς το βαθµό επίδρασης των 
δραστηριοτήτων του στο προφίλ κινδύνου της, η Εταιρεία θα λαµβάνει υπόψη της 
τουλάχιστον:  
α) το είδος και τη φύση της επενδυτικής υπηρεσίας,  
β) το βαθµό συµµετοχής του υπό αξιολόγηση προσωπικού στην παροχή της επενδυτική 
υπηρεσίας, και  
γ) τις εν γένει διαδικασίες που τηρούνται σε κάθε στάδιο για την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών.  
Με βάση τα ανωτέρω η παρούσα πολιτική εφαρµόζεται στα κάτωθι πρόσωπα: Διευθύνων 
Σύµβουλος, µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, Εσωτερικός Ελεγκτής. 
Έννοια Αποδοχών 
Ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε µορφής αµοιβές και παροχές λαµβάνουν τα 
καλυπτόµενα πρόσωπα, άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγµα 
των παρεχοµένων από αυτά επαγγελµατικών υπηρεσιών µέσω εξαρτηµένης ή µη σχέσης 
εργασίας, όπως µισθοί, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, µεταβλητές αποδοχές ή 
παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του εργαζοµένου ή από συµβατικούς όρους, 
εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές και πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία 
σύµβασης. Οι αποδοχές αυτές δύνανται να αποτελούνται από στοιχεία άµεσα εκπεφρασµένα 
σε νοµισµατική αξία, όπως µετρητά, µετοχές, δικαιώµατα προαίρεσης κλπ., καθώς επίσης 
και από λοιπά στοιχεία πρόσθετων παροχών όπως κάλυψη υγειονοµικής περίθαλψης, 
εκπτώσεις, χρήση αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων κλπ.  
Σταθερές θεωρούνται οι αποδοχές οι οποίες δεν συνδέονται µε τις επιδόσεις του 
προσωπικού.  
Μεταβλητές αποδοχές θεωρούνται οι πρόσθετες πληρωµές ή παροχές, οι οποίες εξαρτώνται 
από τις επιδόσεις του προσωπικού ή από συµβατικούς όρους.  
Επικουρικές πληρωµές ή παροχές, οι οποίες αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στο προσωπικό, 
αποτελούν µέρος της γενικής πολιτικής της Εταιρείας και δεν παρέχουν κίνητρα για την 
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ανάληψη κινδύνων, δεν εντάσσονται στον ορισµό των µεταβλητών αποδοχών της παρούσας 
πολιτικής. 

Βασικές Αρχές Αποδοχών 
Κατά τη διαµόρφωση των αποδοχών των καλυπτόµενων προσώπων από το Διοικητικό 
συµβούλιο ή τη Διοίκηση της Εταιρίας, η Εταιρία διασφαλίζει ότι: 
- οι συνολικές αποδοχές διακρίνονται σε σταθερές και µεταβλητές, 
- οι αποδοχές των καλυπτόµενων προσώπων προάγουν την ορθή και αποτελεσµατική 
διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ 
µέρους της Εταιρίας, 

- οι αποδοχές των καλυπτόµενων προσώπων συµµορφώνονται  προς την επιχειρηµατική 
στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της Εταιρίας 
όπως αυτά καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, 

- οι αποδοχές των καλυπτόµενων προσώπων αποθαρρύνουν τη σύγκρουση συµφερόντων, 
και 

- η Εταιρία κατά τη σύναψη κάθε σύµβασης µε καλυπτόµενο πρόσωπο διαµορφώνει  τη 
δέουσα αναλογία µεταξύ σταθερών και µεταβλητών αποδοχών. Οι σταθερές αποδοχές 
αντιπροσωπεύουν ένα αρκετά υψηλό µέρος	   των συνολικών αποδοχών, ώστε να 
καθίσταται εφικτή η εφαρµογή της παρούσας πολιτικής για τις µεταβλητές αποδοχές.  

Η ακολουθούµενη πολιτική της Εταιρίας για τις αποδοχές των στελεχών της, είναι η εξής: 
α) Η υφιστάµενη πολιτική αποδοχών της Εταιρίας είναι αποτέλεσµα κατά περίπτωση 
αποφάσεων της Διοίκησης και µόνο αυτής, 
β) Οι αποδοχές είναι γενικώς σταθερές και προσαρµόζονται µόνο µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
εργασιακές ρυθµίσεις, 
γ) δεν υπάρχει καθορισµένο σύστηµα αποδοχών, ούτε ιδιαίτερα κριτήρια για τη µέτρηση των 
επιδόσεων του προσωπικού. Οι αποδοχές του προσωπικού διαµορφώνονται µε βάση τις 
αποφάσεις της Διοίκησης και τις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, 
δ) δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κριτήρια επίδοσης του προσωπικού στα οποία βασίζονται 
δικαιώµατα απόκτησης µετοχών, δικαιώµατα προαίρεσης, ή µεταβλητές συνιστώσες των 
αποδοχών. Γενικά δεν ακολουθούνται τέτοιες µέθοδοι επιβράβευσης του προσωπικού, 
ε) Οι αµοιβές και οι µισθοί µελών Διοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. 
Η Εταιρία µε απόφαση Διοικητικού της Συµβουλίου έχει εγκρίνει τις ακόλουθες παροχές 
σε καλυπτόµενα πρόσωπα: 
- παροχή τριών µισθωµένων εταιρικών αυτοκινήτων σε διοικητικά στελέχη της Εταιρίας, 
και 

- παροχή έντεκα εταιρικών κινητών τηλεφώνων σε διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους 
της.  
Οι εν λόγω παροχές δεν εξαρτώνται από τις επιδόσεις των στελεχών ή υπαλλήλων ή από  
συµβατικούς όρους.    
Κανόνες διαµόρφωσης µεταβλητών αποδοχών καλυπτόµενων προσώπων  
Δεν παρέχεται οποιασδήποτε µορφή πρόσθετης µεταβλητής αποδοχής αλλά και γενικά 
αµοιβές, επιβραβεύσεις ή παροχές που να συνδέονται µε την απόδοση εργασίας των 
υπαλλήλων της, είτε ποιοτική είτε ποσοτική. 
Η Εταιρία δικαιούται  να αναστέλλει πλήρως ή εν µέρει την καταβολή των ανωτέρω 
πρόσθετων αποδοχών όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτούµενοι από τη νοµοθεσία δείκτες 
(κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας κλπ.) ή όταν η οικονοµική της κατάσταση 
επιδεινώνεται σηµαντικά, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αβέβαιη 
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η οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου 
της Εταιρίας.  
Οι µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένου του υπό αναστολή µέρους τους, 
καταβάλλεται ή κατοχυρώνεται µόνο εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της συνολικής 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας και δικαιολογηµένες βάσει των επιδόσεων 
της Εταιρίας, της υπόψη επιχειρησιακής µονάδας και του υπόψη Καλυπτόµενου Προσώπου. 
Οι εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται µόνο σε 
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης.  

Καταγγελία Σύµβασης  
Οι συµβάσεις µε τα στελέχη της Εταιρίας διασφαλίζουν ότι οι πληρωµές που συνδέονται µε 
την πρόωρη καταγγελία σύµβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επετεύχθησαν σε 
βάθος χρόνου και είναι σχεδιασµένες κατά τρόπο ώστε να µην ανταµείβεται η αποτυχία. Ο 
παρόν όρος δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε την υποχρεωτική αποζηµίωση που καταβάλει η 
εταιρία σε περίπτωση καταγγελίας σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου. 

Προαιρετικές Συνταξιοδοτικές αποδοχές 
Η Εταιρία δεν υιοθετεί πρόσθετες αποδοχές για τα καλυπτόµενα πρόσωπα σε περίπτωση 
συνταξιοδότησης.  
Πρακτικές Αντιστάθµισης 
Τα Καλυπτόµενα Πρόσωπα απαγορεύεται να χρησιµοποιούν προσωπικές στρατηγικές 
αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεµένη µε αµοιβή ή ευθύνη για να 
καταστρατηγούνται οι περιλαµβανόµενοι στις ρυθµίσεις περί αποδοχών µηχανισµοί 
ευθυγράµµισης µε τον κίνδυνο. 

Επαναξιολόγηση – Έλεγχος Πολιτικής Αποδοχών 
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά την άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας 
υιοθετεί και περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι 
υπεύθυνο για την εφαρµογή της.  
Η εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών και η συµµόρφωση της Εταιρίας ως προς αυτή 
ελέγχεται από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρίας, ο οποίος υποβάλει ετησίως γραπτή 
έκθεση προς  το Διοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλοντας τυχόν προτάσεις αναθεώρησης αυτής. 
Με βάση την έκθεση αυτή το Διοικητικό Συµβούλιο επαναξιολογεί την παρούσα πολιτική σε 
ετήσια βάση και προβαίνει σε αναθεώρηση αυτή όπου απαιτείται.  
Οι αποδοχές του εσωτερικού ελεγκτή διαµορφώνονται µε βάση την επίτευξη των στόχων 
που συνδέονται µε τα καθήκοντά του, ανεξαρτήτως των επιχειρηµατικών τοµέων που 
ελέγχει και εποπτεύονται απευθείας από το Διοικητικό Συµβούλιο. 
Σε περίπτωση που η Εταιρία µελλοντικά αποφασίσει να καταβάλει στο προσωπικό της, 
πρόσθετες µεταβλητές αποδοχές και επιβραβεύσεις, και εφόσον τα οικονοµικά της 
αποτελέσµατα της το επιτρέψουν, τότε µε απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου θα  
ορίσει εγγράφως  στην  πολιτική  αποδοχών της τα ανωτέρω. Η  πολιτική αυτή θα ορίζει το 
χρόνο και τις προϋποθέσεις εγκρίσεως καταβολής πρόσθετων µεταβλητών αποδοχών και 
τυχόν µακροπρόθεσµων επιβραβεύσεων καθώς και τον τρόπο υπολογισµού τους και τα 
κριτήρια απόδοσής τους, οικονοµικά ή και ποιοτικά. 
Συµπέρασµα 
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και λαµβάνοντας υπόψη τόσο το µέγεθος, την εσωτερική 
οργάνωση της Εταιρίας καθώς και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της, όσο και το γεγονός ότι η Εταιρία δεν καταβάλλει µεταβλητές αποδοχές 
οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις του προσωπικού, εκτιµάται ότι η Εταιρεία δεν είναι 
εκτεθειµένη σε κανενός είδους κίνδυνο, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αριθµόν 48 Εγκύκλιο 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συνεπώς δεν προκύπτουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις 
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για την κάλυψη πιθανών κινδύνων από την ακολουθούµενη πολιτική αποδοχών της 
Εταιρίας. 

Επιτροπή Αποδοχών  
Η Εταιρία δεν συγκροτεί Επιτροπή Αποδοχών καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3606/2007 και δεν απασχολεί πάνω από 100 άτοµα προσωπικό. 
Ποσοτικές Πληροφορίες 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 26/606/22.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχονται οι ακόλουθες συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά 
µε τις αποδοχές του προηγούµενου οικονοµικού έτους, κατανεµηµένες σε αποδοχές ανώτερων 
διοικητικών στελεχών και αποδοχές µελών του προσωπικού : 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013 
Σύνολο 
Σταθερών   Ανώτερα     Υπόλοιπο   Αριθµός 
Αποδοχών   Διοικητικά Στελέχη  Προσωπικό  Δικαιούχων 
      
112.456,37€    55.135,63€   57.320,74€   9 
 
Σύνολο 
Μεταβλητών  Ανώτερα     Υπόλοιπο   Αριθµός 
Αποδοχών   Διοικητικά Στελέχη  Προσωπικό  Δικαιούχων 
      
0,00€   0,00€  0,00€  - 
 
Νέες πληρωµές λόγω πρόσληψης και αριθµός δικαιούχων: 3.354,93€ / 1 άτοµο  
Πληρωµές λόγω αποχώρησης και αριθµός δικαιούχων: 1.634,73€ / 1 άτοµο 
Ύψος αποζηµιώσεων λόγω αποχώρησης:        0,00 €  
Υψηλότερο ποσό αποζηµίωσης σε µεµονωµένο πρόσωπο:       0,00 € 



εποπτευόμενη από την επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ελλάδος αρ. αδ. 71η/27/2/91 Δσ.επ.ΚεΦ.
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