
 

INDEX 
 

Υ Ρ Η Μ Α Σ  Ι  Σ Η Ρ Ι Α Κ Η 
 

Α. Δ. Π. Δ. Τ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ 

 

 

ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΒΑΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 

ΣΟΤ Γ. ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΟΠΧ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΣΗΝΑΠΟΦΑΗ 26/606/22.12.2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 



Η INDEX ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ ΔΠΟΠΣΔΤΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ  (Αξηζκ.Αδείαο :) 

 
2 

1. ηόσοι και πολιηικέρ διασείπιζηρ κινδύνυν 

 

Η INDEX ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ εθεμήο Δηαηξεία, θαζνξίδεη ζηόρνπο θαη πνιηηηθέο σο 

πξνο ηηο θεθαιαηαθέο ηεο απαηηήζεηο, αλάινγνπο κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιακβάλεη θαη ην 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Tν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηελ ηειηθή επζύλε γηα ηελ αλάιεςε από ηελ Δηαηξία παληόο 

είδνπο θηλδύλσλ θαζώο θαη γηα ηελ  παξαθνινύζεζή ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

έρεη επίζεο ηελ ηειηθή επζύλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο εηαηξίαο 

  

Η Δηαηξεία έρεη νξίζεη Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ κε ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο : 

 
Α. Θέζπηζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθώλ, δηαδηθαζηώλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκό ησλ 

θηλδύλσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο 

ηεο Δηαηξείαο (ηδίσο ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν, ην θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν).   

Β. Παξαθνινύζεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πνιηηηθώλ, δηαδηθαζηώλ θαη 

ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε ησλ Κηλδύλσλ. 

Γ.  Μέξηκλα ώζηε ε Δηαηξεία λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή θαη κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε γηα 

ηελ παξαθνινύζεζε, επνπηεία θαη ηελ ηήξεζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηα ηεο θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζπλέρνληαη κε ηε ιεηηνπξγία 

ηεο.  

Γ.  Σήξεζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαδηθαζίαο Αμηνιόγεζεο ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (ΔΓΑΚΔ) ηεο 

Δηαηξείαο (Απνθάζεηο 8/459/27.12.2007 & 8/572/23.12.2010) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από ηελ 

πξόζθαηε απόθαζε 28/606/22.12.2011 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

 

ΓΔΙΚΣΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 31/12/2013 

 

Η Δηαηξεία ππνβάιεη ζε ηξίκελε βάζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζηνηρεία γηα ηελ θεθαιαηαθή 

ηεο επάξθεηα. 

Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο εηαηξίαο ζπγθξίλεη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο κε ην 

ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθό έλαληη ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

θηλδύλνπ. 

Ο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Δηαηξείαο ήηαλ 42,52 % θαηά ηελ 31/12/2013, ζε ζρέζε κε ην 

ειάρηζην 8% πνπ απαηηείηαη.  

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.) 

ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 2.568,366 

ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΜΙΜΔΝΟΤ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 2.568,366 

ΓΔΙΚΣΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 42,52 % 

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ε Δηαηξεία ππεξθαιύπηεη ην ειάρηζην ύςνο ηνπ 8% πνπ απαηηείηαη από ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ζηόρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ν δείθηεο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ν δηπιάζηνο ηνπ ειαρίζηνπ (8%), ώζηε λα θαιύπηνληαη 

θαη νη ινηπνί θίλδπλνη νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα  I ηεο απόθαζεο  E.K 8/459/27.12.2007. 

 
Δπιμέποςρ κίνδςνοι 

Πιζηυηικόρ κίνδςνορ (credit risk)  
 

Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ε Δηαηξεία λα κελ εηζπξάμεη έγθαηξα ηηο απαηηήζεηο ηεο ή αθόκα, ζε 

κεξηθέο πεξηπηώζεηο, λα κελ ηηο εηζπξάμεη πνηέ. 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ δηακνξθώλεη 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξόιεςε θαη 
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δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπό απηό δηαδηθαζηώλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:  

  
 πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Δηαηξείαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο .  

 πξνβαίλεη ζην δηαρσξηζκό ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπώλ αλνηγκάησλ ζε: α) απαηηήζεηο ππό 

θαζπζηέξεζε θαη β) επηζθαιείο απαηηήζεηο.  

 εθαξκόδεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζόδσλ ππνινγηζκνύ ηεο αμίαο ησλ 

αλνηγκάησλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θαη ησλ πξνβιέςεσλ απηώλ.  

 πξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο κείσζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ  

 πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

εμαζθαιίζεσλ θαη ην είδνο ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ απνδέρεηαη ε Δηαηξεία.  

 πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ή είδνο αληηζπκβαιινκέλνπ (π.ρ. Σξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, ηδξύκαηα θηι.)  

 πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα 

ιεθηόηεηα ηνπο.  

 αμηνινγεί ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηεο Δηαηξείαο.  

 εθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ηνλ θίλδπλν 

δηαθαλνληζκνύ.  

 

Η παξαθνινύζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλώο 

θαη γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο  θάζε άλνηγκα πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ 

επνπηηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ν πειάηεο πξέπεη ζην t+3 λα 

εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο ησλ κεηνρώλ, αιιηώο ε Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθή 

εθπνίεζε ζην t+4.  

 

Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο δειώλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθώλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Οη θπξηόηεξεο αλάγθεο ζε ξεπζηόηεηα εληνπίδνληαη:  

 

 ηελ θαζεκεξηλή ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζέζεσλ πειαηώλ ηεο ζηα πιαίζηα παξνρήο πηζηώζεσλ 

πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ από απηνύο. 

 

 ηελ θαζεκεξηλή ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζέζεσλ πνπ «αλνίγεη» ή δηαηεξεί ε εηαηξεία ζην 

Υαξηνθπιάθην πλαιιαγώλ ηεο. 

 

 ηηο θαηά θαηξνύο έθηαθηεο ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ιάζε θαηά ηελ 

εθηέιεζε εληνιώλ πειαηώλ ή ηελ αηειή εθθαζάξηζε ησλ αλνηθηώλ ζέζεσλ ησλ ζεζκηθώλ 

πειαηώλ ηεο. 

 

 ην ζύλνιν ησλ θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηθώλ ηεο εμόδσλ (Μηζζνδνζίεο, αγνξέο πάγησλ, 

ζπλδξνκέο θ.α.). 

 
Κίνδςνορ αγοπάρ (market risk)  
Ο Κίλδπλνο Αγνξάο αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλή δεκία πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη από ηηο κεηαβνιέο ησλ 

κεηαβιεηώλ ηεο αγνξάο (επηηόθηα, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηκέο κεηνρώλ, ηηκέο 

πξντόλησλ/εκπνξεπκάησλ) θαη κεηαβιεηόηεηεο απηώλ ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ. 
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ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ δηακνξθώλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξόιεςε θαη δηαρείξηζε 

ηνπ πξνθείκελνπ θηλδύλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

γηα ην ζθνπό απηό δηαδηθαζηώλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:  

  

 • κεξηκλά ώζηε ε επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα αλνίγκαηα ηεο Δηαηξείαο λα 

θηλείηαη ζηα λόκηκα όξηα.  

 

ςναλλαγμαηικόρ Κίνδςνορ 

 

Η εηαηξεία δελ αλαιακβάλεη επί ηνπ παξόληνο ηνλ θίλδπλν απηό δηόηη ην λόκηζκα αλαθνξάο ησλ 

παξερόκελσλ επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ είλαη ην Δπξώ θαη δελ πξνβαίλεη ζε ζπλαιιαγέο κε λνκίζκαηα 

πιελ ηνπ Δπξώ. 

 

Κίνδςνορ Φήμηρ 

 

Η εηαηξεία κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρνπλ 

αξλεηηθά δεκνζηεύκαηα ζην ηύπν ή ζην δηαδίθηπν θαη θαηαγγειίεο/παξάπνλα από πειάηεο ή θαη από 

ηελ επνπηηθή αξρή.  

 

Κίνδςνορ ςγκένηπυζηρ 

 

Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο είλαη απηόο πνπ απνξξέεη από :  

i) αλνίγκαηα έλαληη κεκνλσκέλσλ αληηζπκβαιιόκελσλ, νκάδσλ ζπλδεδεκέλσλ αληηζπκβαιινκέλσλ ή 

αληηζπκβαιιόκελσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ίδην νηθνλνκηθό ηνκέα  ή γεσγξαθηθή πεξηνρή ή 

ii) ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα ή 

iii) ην ίδην βαζηθό εκπόξεπκα  ή 

iv) ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ κείσζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, θαη ηδίσο ν θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο 

πνπ ζπλδέεηαη κε κεγάια έκκεζα πηζησηηθά αλνίγκαηα  

Η Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθό πξόγξακκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ειέγρεη ελδερόκελεο ηεο άλσ 

πεξηπηώζεηο. Δπηπιένλ ειέγρεηαη δηεμνδηθά ην πειαηνιόγην γηα πεξηπηώζεηο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ νη 

νπνίεο θαηαρσξνύληαη ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηόο ν ππνινγηζκόο ηνπ 

θηλδύλνπ ζπγθέληξσζεο. 

 

Κίνδςνορ Κεπδοθοπίαρ 

 

Ωο Κίλδπλνο Κεξδνθνξίαο νξίδεηαη ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ, ηεο δνκήο θαη ηεο 

ζηαζεξόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εζόδσλ θαη θεξδώλ ηεο ΑΥΔΠΔΤ.  

Σν Σκήκα Λνγηζηεξίνπ θαη Γηνηθεηηθήο  ηήξημεο   , ζε κεληαία βάζε ζπληάζζεη ζπλνπηηθή ινγηζηηθή 

θαηάζηαζε.  

Η Δηαηξεία εθαξκόδεη πνιηηηθή κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηεο εμόδσλ ιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα. 

 

 
Λειηοςπγικόρ κίνδςνορ (operational risk)  

 

Ο ιεηηνπξγηθόο θίλδπλνο γελλάηαη ιόγσ εθαξκνγήο αλεπαξθώλ ή απνηπρεκέλσλ εζσηεξηθώλ 

δηαδηθαζηώλ, πξνζσπηθνύ θαη πιεξνθνξηθώλ ή επηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ, θαζώο θαη ιόγσ 

εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ, όπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, πνπ ζέηνπλ εθηόο 

ιεηηνπξγίαο ηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνύ ησλ ζπλαιιαγώλ ή κεηώλνπλ ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνηεινύλ αληηθείκελα ηεο ζπλαιιαγήο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ησλ ηερληθώλ 
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ζπζηεκάησλ κηαο νξγαλσκέλεο αγνξάο ή κηαο ΔΠΔΤ, θίλδπλνο αθαηάιιειεο δηνίθεζεο κίαο 

εηαηξείαο κε ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε ρξεκαηηζηήξην θιπ).  

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ηεο 

Δηαηξείαο νθείιεη λα δηακνξθώζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξόιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ. Δπίζεο, νθείιεη ηδίσο λα:  

  

 • πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Δηαηξείαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ.  

 • αλαπηύζζεη θαη λα εθαξκόδεη εμειηγκέλεο κεζόδνπο κέηξεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ θαη 

λα πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ εζσηεξηθώλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ πνπ ιακβάλνληαη 

ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ.  

 • λα θαηαγξάθεη θαη λα θαηεγνξηνπνηεί ηα γεγνλόηα πνπ δεκηνπξγνύλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο (π.ρ. κε 

εμνπζηνδνηεκέλε δξαζηεξηόηεηαο, θινπή κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ, θαθόβνπιή ρξήζε 

θηι.).  

 • λα ελεκεξώλεη ηηο αξκόδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο (θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο θαη 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ) γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαγξαθή θαη αληηκεηώπηζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ.  

 • λα πξνβαίλεη ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο ηνκείο κε 

βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο Απόθαζεο 6/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο (ζε πεξίπησζε επηινγήο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο ηεο ηππνπνηεκέλεο 

κεζόδνπ).  

 • λα δηακνξθώλεη πνιηηηθή αζθαιείαο σο πξνο ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη πξνβιέπνληαη 

ζπγθεθξηκέλα πξόηππα θαη δηαδηθαζίεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγνύληαη έιεγρνη ηνπ 

ηεξνύκελνπ επηπέδνπ αζθαιείαο. Σν πεξηερόκελν ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο ζα θνηλνπνηείηαη 

ζην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο θαη ζα ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηνπ από απηό.  

 
2. Πεδίο Δθαπμογήρ 

 

Οη πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο αθνξνύλ ηελ INDEX ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ. Η Δηαηξεία 

δελ έρεη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο. 

 

3. Ίδια Κεθάλαια 

ηελ παξνύζα παξάγξαθν αλαθέξνληαη ην είδνο θαη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ 

θαηεγνξηώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζώο θαη ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ θάζε θαηεγνξίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 2/459/27.12.2007. Ο βαζηθόο 

δηαρσξηζκόο είλαη ζε Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα  θαη πκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα. 

 

Παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηελ δηάξζξσζε ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο INDEX ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ 

ΑΔΠΔΤ ζηηο 31/12/2013 

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.) 

Α.   Βαζικά Ίδια Κεθάλαια   

Α.1 Κύρια ζηοιτεία ηφν βαζικών Ιδίφν κεθαλαίφν   

Α.1.α Καηαβεβιεκέλν Μεηνρηθό Κεθάιαην   1.795,200 

 Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην: 0,0 

Α.1.β Απνζεκαηηθά θαη Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο  2.283,220 

Α.1.γ Απνηειέζκαηα (Κέξδε/Εεκίεο)εηο λένλ   -1.510,050 

 
Σν ηπρόλ ζρεκαηηζκέλν, πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θεθάιαην γηα Γεληθνύο 
Κηλδύλνπο  πνπ  

 κεηαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε  θαηά ηελ α΄εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ  

 ρεηηθέο παξαηεξήζεηο -εκ. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή      

Α.1.δ Δλδηάκεζα απνηειέζκαηα πεξηόδνπ(θέξδε ππό όξνπο/δεκίεο) 0,000 
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Α.1.ε 
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ζηελ πεξίπησζε ησλ ελνπνηεκέλσλ  ηδίσλ 
θεθαιαίσλ)  

 Σύνολο Α1   2.568,366 

Α.2 Πρόζθεηα ζηοιτεία ηφν βαζικών Ιδίφν κεθαλαίφν   

 
Τβξηδηθνί ηίηινη εθδόζεσο ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ ηεο ΔΠΔΤ πνπ θαηόπηλ 
εηδηθήο έγθξηζεο ηεο  

 
Δπηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πεξηιακβάλνληαη ζηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ζε 
ελνπνηεκέλε ή/θαη  

 αηνκηθή βάζε     

 Σύνολο Α2   0,00 

Α.3 Αθαιρεηικά ζηοιτεία Βαζικών Ιδίφν Κεθαλαίφν  

Α.3.α Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  0,00 

Α.3.β 
Ζ ζεηηθή δηαθνξά απνηίκεζεο ζηελ εύινγε αμία(ζε δηαξθή βάζε) ησλ άπισλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 0,00 

Α.3.γ 
πκκεηνρή ζε πλεγγπεηηθό Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθώλ 
Τπεξεζηώλ 0,00 

 Σύνολο Α3   0,00 

 ύνολο Βαζικών Ιδίφν Κεθαλαίφν (Α1+Α2-Α3)  2.568,366 

Β. 
σμπληρφμαηικά Ίδια 
Κεθάλαια   

Β.1 Κύρια ζηοιτεία Σσμπληρφμαηικών Ιδίφν Κεθαλαίφν  

Β.1.α. 
Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο θαηά ηελ α΄ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηελ 
εύινγε αμία ελζώκαησλ παγίσλ   

 πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ    

Β.1.β. 
45% θαζαξώλ θεξδώλ από αλαπξνζαξκνγή ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ 
παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   

 ζε κόληκε βάζε, ζηελ εύινγε αμία    

Β.1.γ. 
45% θαζαξώλ θεξδώλ από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία δηαζεζίκσλ πξνο 
πώιεζε κεηνρηθώλ ηίηισλ   

Β.1.δ 
Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο κε δηθαίσκα 
ζσξεπηηθνύ κεξίζκαηνο,  

 αόξηζηεο δηάξθεηαο    

Β.1.ε. 
Ζ ζεηηθή δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθώλ πξνβιέςεσλ επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 
θαη αληίζηνηρεο   

 αλακελόκελεο δεκίαο γηα  ΔΠΔΤ πνπ εθαξκόδνπλ ηελ ΠΔΓ   

 Σύνολο Β1   0,00 

Β.2  Πρόζθεηα ζηοιτεία Σσμπληρφμαηικών Ιδίφν Κεθαλαίφν  

 Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο κε   

 δηθαίσκα ζσξεπηηθνύ κεξίζκαηνο, νξηζκέλεο δηάξθεηαο   

 Σύνολο Β2   0,00 

 Σύνολο Σσμπληρφμαηικών Ι.Κ.(Β1+Β2)  0,00 

Γ. 
ηοιτεία ποσ αθαιρούνηαι καηά 50% από ηα βαζικά 
Ίδια   

 
Κεθάλαια και καηά 50% από ηα ζσμπληρφμαηικά Ίδια 
Κεθάλαια  

Γ.1 
Σνπνζεηήζεηο ζε ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ άιισλ ηδξπκάησλ 
θαηρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ   

 
ζηα νπνία ε ΔΠΔΤ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό άλσ ηνπ 10% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 
ηδξπκάησλ απηώλ   

Γ.2 
Σνπνζεηήζεηο ζε ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ άιισλ ηδξπκάησλ ή 
ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ,  

 
πνζνζηνύ θάησ ηνπ 10% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ απηώλ, πνπ 
ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην   

 10% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΔΠΔΤ.     

Γ.3 
Σνπνζεηήζεηο ζε ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ  θαη 
αζθαιηζηηθώλ  
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 εηαηξηώλ ραξηνθπιαθίνπ, κε πνζνζηό άλσ ηνπ 20% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο   

Γ.4 
Αξλεηηθή δηαθνξά κεηαμύ  ινγηζηηθώλ πξνβιέςεσλ (αθνξά ηηο ΔΠΔΤ πνπ 
εθαξκόδνπλ ηελ ΠΔΓ),  

 
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΠΓ/ΣΔ 2589/20.8.2007 "Τπνινγηζκόο 
Κεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ  

 
έλαληη ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηελ "Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ 
Γηαβαζκίζεσλ"   

Γ.5 
Υξεσζηηθά ππόινηπα πειαηώλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ζπλαιιαγέο γηα ηηο 
νπνίεο έρεη παξέιζεη   

 
δηάζηεκα 12 κελώλ από ηελ εθθαζάξηζή ηνπο, θαηά ην κέξνο πνπ δελ 
θαιύπηεηαη από ηελ  

 ηξέρνπζα αμία ηίηισλ ηνπο.   

 Σύνολο αθαιρεηικών ζηοιτείφν    

Γ 
σμπληρφμαηικά Ιδια Κεθάλαια για κάλσυη κινδύνοσ 
αγοράς  

 Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο βξαρππξόζεζκεο δηάξθεηαο    

 Σύνολο Σσμπληρφμαηικών Ι.Κ για κάλσυη κινδύνοσ αγοράς  

Δ 
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ [Α1+Α2-Α3-(50%*Γ)]+ 
[Β1+Β2-(50%*Γ)] +Γ 2.568,366 

 

 
4. Ύτορ Κεθαλαιακών απαιηήζευν 

 

Η Δηαηξεία ππνινγίδεη ηα αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδύλσλ ηεο ίδηα θεθάιαηα σο εμήο : 

α) γηα ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν έρεη επηιέμεη ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 

Δ.Κ 3/459/27.12.2007 

β) γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε Δ.Κ 4/459/27.12.2007 

γ) γηα ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε Δ.Κ 

5/459/27.12.2007 

δ) γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν έρεη επηιέμεη ηελ κέζνδν ηνπ βαζηθνύ δείθηε ζύκθσλα κε ηελ 

απόθαζε Δ.Κ 6/459/27.12.2007.  

Όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί από ηιρ αποθάζειρ 27 & 29/606/22.12.2011 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ. 

 

Σν θεθάιαην πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν κε εκεξνκελία αλαθνξάο 31/12/2013 είλαη: 

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.) 

Κίνδςνορ Κεθάλαιο Κεθαλαιακέρ απαιηήζειρ 

Αγνξάο 1.545,372   123,63 

Πηζησηηθόο 3.678,082 294,25 

Λεηηνπξγηθόο 816,789 65,343 

 ύνολο  483,22  

 
5. Πιζηυηικόρ κίνδςνορ 

 

5.1.1 Οπιζμόρ 

 

Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ε Δηαηξεία λα κελ εηζπξάμεη έγθαηξα ηηο απαηηήζεηο ηεο ή αθόκα, ζε 

κεξηθέο πεξηπηώζεηο, λα κελ ηηο εηζπξάμεη πνηέ. 

 

5.1.2 Πεπιγπαθή ηυν πποζεγγίζευν και ηυν μεθόδυν πος σπηζιμοποιούνηαι 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ δηακνξθώλεη 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξόιεςε θαη 
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δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπό απηό δηαδηθαζηώλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:  

  

- πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Δηαηξείαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο .  

- αμηνινγεί ζε θαζεκεξηλή βάζε ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ Δηαηξεία από ηηο 

παξαζρεζείζεο απ' απηήλ πηζηώζεηο. Οη θίλδπλνη ππνινγίδνληαη, από ηελ άπνςε απηή, ζπλνιηθά 

θαη όρη επηκεξηζηηθά γηα θάζε πειάηε, δεδνκέλνπ όηη ην ζεζκνζεηεκέλν ζύζηεκα ηνπ πεξηζσξίνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ Δηαηξεία γηα ηνλ αλά πειάηε αλαιακβαλόκελν θίλδπλν. ρεηηθά ιακβάλνληαη 

ππόςε αθελόο ην ελδερόκελν ζύκπησζεο όισλ ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν θαη αθεηέξνπ ε δπλαηόηεηα αληηζηάζκηζεο ησλ θηλδύλσλ, πνπ αληηκεησπίδνληαη ζε κηα 

ζέζε από ηηο ζεηηθέο θηλήζεηο ζε κηα άιιε ζέζε ή αγνξά.  

- παξαθνινπζεί θαζεκεξηλώο ηηο εληνιέο πνπ δίδνληαη από πειάηεο ηεο Δηαηξείαο γηα αγνξά 

θηλεηώλ αμηώλ ρσξίο λα έρεη πξνθαηαβιεζεί ην ηίκεκα ή ρσξίο λα πθίζηαηαη επαξθέο ρξεκαηηθό 

ππόινηπν ζην ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε ηόζν ζε ζρέζε κε ηνπο ηίηινπο πνπ θπιάζζνληαη από ηελ 

Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε όζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο γξακκέο πηζηώζεσο πνπ έρεη ε 

Δηαηξεία έλαληη ηξαπεδώλ, νύησο ώζηε λα κελ ηίζεηαη πνηέ ζε θίλδπλν ε εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο έλαληη ηνπ ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγώλ, π.ρ. ζε πεξίπησζε 

πνπ ν πειάηεο δελ θαηαβάιιεη κέρξη ηελ εκέξα ρξεκαηηζηεξηαθήο εθθαζάξηζεο ην αληίηηκν ησλ 

αγνξαζζέλησλ ηίηισλ. ρεηηθώο, αλαιόγσο ηεο εκπνξεπζηκόηεηαο ηεο κεηνρήο, δύλαηαη λα 

δεηήζεη ηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ από ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο.  

 

5.1.3 ςνολικό ποζό ανοιγμάηυν 

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.) 

Καηηγορία 
σνηελεζηής 
ζηάθμιζης Άνοιγμα 

ηαθμιζμένο 
άνοιγμα 

Δλάτιζηη 
Κεθαλαιακή 
απαίηηζη 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ ή θεληξηθώλ 
ηξαπεδώλ  100,00% 

441,601 441,601 35,33 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
Δπηρεηξήζεσλ 100,00% 

148,323 148,323 11,87 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
πειαηώλ ιηαληθήο 75,00% 

251,799 188,850 15,108 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
πειαηώλ ιηαληθήο 150,00% 

0 0 0 

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 
ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ 100,00% 

517,598 517,598 41,408 

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 
ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ 150,00% 

609,173 913,760 73,10 

Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 100,00% 975,115 975,115 78,01 

Λνηπά αλνίγκαηα 0,00% 1,242 0 0 

Μεηξεηά ζηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο 20,00% 0 0 0 

Λνηπά αλνίγκαηα 100,00% 284,048 284,048 22,723 

Λνηπά αλνίγκαηα 100,00% 208,785 208,785 16,703 

ΤΝΟΛΑ  3.437,688 3.678,082 294,246 

 
5.1.4 Γευγπαθικά καηανομή ανοιγμάηυν 

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.) 

Καηηγορία 

ύνολο 
ηαθμιζμένοσ 
ανοίγμαηος Δλλάδα Δσρώπη 

Δκηός 
Δσρώπης 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ ή θεληξηθώλ 
ηξαπεδώλ  

441,601 441,601 0 0 
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Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
επηρεηξήζεσλ 

148,323 148,323 0 0 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
πειαηώλ ιηαληθήο 

188,850 188,850 0 0 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
πειαηώλ ιηαληθήο 

0 0     

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 
ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ 

517,598 517,598 0 0 

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 
ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ 

913,760 913,760     

Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 975,115 975,115 0 0 

Λνηπά αλνίγκαηα 0 0 0 0 

Μεηξεηά ζηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο 0 0     

Λνηπά αλνίγκαηα 284,048 284,048 0 0 

Λνηπά αλνίγκαηα 208,785 208,785 0 0 

ΤΝΟΛΑ 3.678,082 3.678,082 0 0 

 
5.1.5 Ανάλςζη ανοιγμάηυν ανά κλάδο 

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.) 

Καηηγορία 

ύνολο 
ηαθμιζμένοσ 
ανοίγμαηος Ιδρύμαηα Ιδιώηες 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ ή θεληξηθώλ 
ηξαπεδώλ  

441,601 441,601 0 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
επηρεηξήζεσλ 

148,323 148,323 0 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
πειαηώλ ιηαληθήο 

188,850 0 188,850 

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαηά 
πειαηώλ ιηαληθήο 

0   0 

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ 
θαη επηρεηξήζεσλ 

517,598 517,598 0 

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ 
θαη επηρεηξήζεσλ 

913,760 913,760   

Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 975,115 0 975,115 

Λνηπά αλνίγκαηα 0 0 0 

Μεηξεηά ζηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο 0 0 0 

Λνηπά αλνίγκαηα 284,048 284,048 0 

Λνηπά αλνίγκαηα 208,785 0 208,785 

ΤΝΟΛΑ 3.678,082 2.305,33 1.372,75 

 
5.1.6 Ανάλςζη ανοιγμάηυν με βάζη ηη ληκηόηηηα ηοςρ  

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.) 
  31/12/2013         

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   Έσο 1 κήλα 1-3 κήλεο 3-12 κήλεο 1-5 έηε 
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα 
πάγηα ζηνηρεία 

975,116       975,116 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0       0 

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

836,468   0 420,383 416,085 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 769,398 626,885 142,513 0,000 0,000 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

1.020,180 0 0 36,725 983,453 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 609,173         578,698 0   30,475 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 4.210,335 1.205,58 142,513 457,108 2.405,13 
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5.2 Σςποποιημένη μέθοδορ 

 

Η Δηαηξεία ππνινγίδεη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε Δ.Κ 3/459/27.12.2007 

«Τπνινγηζκόο Κεθαιαηαθώλ Απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ ησλ ΔΠΔΤ ζύκθσλα κε 

ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε» όπυρ ηποποποιήθηκε από ηο άπθπο 3 ηηρ απόθαζηρ 

29/606/22.12.2011 εθ΄όζον και εάν ςθίζηαηαι λόγορ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζόδνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νη πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο 

αλαγλσξηζκέλσλ Δ.Ο.Π.Α (Δμσηεξηθνί Οξγαληζκνί Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιόγεζεο πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί είλαη νη : fitch Ratings, Standard & Poors και  Moodys ). 

Καηεγνξίεο αλνηγκάησλ γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη Δ.Ο.Π.Α είλαη ηα αλνίγκαηα θαηά ηδξπκάησλ 

θαη επηρεηξήζεσλ.  

 

6. Σεσνικέρ μείυζηρ κινδύνος 

 

Καηά ηελ επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο θαη ησλ δηαζεζίκσλ ησλ πειαηώλ ηεο ε Δηαηξεία θαηά θαλόλα 

πξνηηκά ηελ overnight δέζκεπζε ώζηε λα δηαηεξεί ζε ρακειά επίπεδα ηνλ θίλδπλν 

αληηζπκβαιιόκελνπ. 

Φξνληίδεη λα ζπλεξγάδεηαη κε κεγάια θαη αμηόπηζηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ζηα νπνία θαηαλέκεη ηα 

δηαζέζηκα έηζη ώζηε λα πεξηνξίδνληαη νη θίλδπλνη ζπγθέληξσζεο ζε νιηγάξηζκεο ηξάπεδεο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο πειάηεο ηεο, ν κεγάινο αξηζκόο ηδησηώλ πειαηώλ εμαζθαιίδεη ηελ δηαζπνξά ησλ 

αλνηγκάησλ ηεο. 

 

ύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ν πειάηεο πξέπεη ζην t+3 λα εμνθιήζεη ην 

ηίκεκα ηεο αγνξάο ησλ κεηνρώλ, αιιηώο ε Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ πηζησηηθό 

θίλδπλν, πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθή εθπνίεζε ζην t+4.  

 

Η Δηαηξεία παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο πίζησζε, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμόθιεζε θαηά ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή δηαδηθαζία ηνπ ηηκήκαηνο θαη θάζε ζρεηηθήο λόκηκεο επηβάξπλζεο, 

ρξεκαηηζηεξηαθώλ αγνξώλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ε Δηαηξεία 

γηα ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε κεηά από εληνιή ηνπ. 

Η Δηαηξεία κεξηκλά ώζηε ην ύςνο ησλ παξερόκελσλ πηζηώζεσλ λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηθαλόηεηα 

εμόθιεζεο ησλ πειαηώλ. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρνξεγνύκελεο πίζησζεο ν Πειάηεο παξέρεη ζηελ Δηαηξεία «Υαξηνθπιάθην 

Αζθαιείαο», ηθαλό λα εμππεξεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πειάηε. Σν «Υαξηνθπιάθην Αζθαιείαο» 

απνηειείηαη από αμίεο απνδεθηέο ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ε 

απνηίκεζε ηνπο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

 

Ανοίγμαηα και εξαζθαλίζειρ καηά ηην 31/12/13 

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.) 

Δίδορ  Αξία ανοίγμαηορ Αποηίμηζη σαπηοθςλακίος 

αζθαλείαρ 

Πελάηερ  margin - - 

Πελάηερ  3dc 474,725 5.596,534 

 

 

7. Πιζηυηικόρ κίνδςνορ ανηιζςμβαλλόμενος 

 

Η Δηαηξεία ππνινγίδεη ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε Δ.Κ 

5/459/27.12.2007 όπυρ ηποποποιήθηκε από ηο άπθπο 4 ηηρ απόθαζηρ 29/606/22.12.2011 εάν και 

εθ’όζον παπαζηεί ανάγκη.  
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8. Κίνδςνορ αγοπάρ 

 

Η Δηαηξεία ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε Δ.Κ 4/459/27.12.2007 όπυρ 

ηποποποιήθηκε από ηο άπθπο 1 ηηρ απόθαζηρ 27/606/22.12.2011 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

ηηρ ιδίαρ ςπηπεζίαρ . 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ 31/12/13 

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.) 

1. ΔΝΑΝΣΙ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΘΔΗ 123,630 

2. ΔΝΑΝΣΙ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΤΝ/ΚΧΝ 

ΙΟΣΙΜΙΧΝ 

0 

3. ΔΝΑΝΣΙ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ 

0,00 

4. ΔΝΑΝΣΙ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ/ΠΑΡΑΓΟΗ 

0 

5. ΔΝΑΝΣΙ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Μ.Υ.Α 0 

             ΤΝΟΛΟ 123,630 

 
9. Λειηοςπγικόρ κίνδςνορ 

 

Ο ππνινγηζκόο ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ γίλεηαη κε ηε κέζνδν 

ηνπ βαζηθνύ δείθηε κε βάζε ηελ Απόθαζε 6/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.   
ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 31/12/13     

(ΜΔΘΟΓΟ ΒΑΙΚΟΤ ΓΔΙΚΣΗ)     

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.)     

  ΔΣΟ 2011 ΔΣΟ 2012 ΔΣΟ 2013 
ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

  1 2 3 
AVG (1+2+3) X 

15% 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 0,00 349,022 522,220 65,343 

          
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 65,343Υ 
12,5       816,789 

ΔΛΑΥΗΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΑΠΑΗΣΖΖ         65,343 

 

 
10. Ανοίγμαηα ςπό ηη μοπθή μεηοσών πος δεν πεπιλαμβάνονηαι ζηο σαπηοθςλάκιο ζςναλλαγών 

 

Γελ ππάξρνπλ. 

 
11. Πολιηική Αποδοσών  

 
Γημοζιοποίηζη πληποθοπιών Πολιηικήρ Αποδοσών (Παπάπηημα I Απόθαζηρ 9/459/27.12.2007 

ηος Γ. ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ) όπυρ πποζηέθηκε με ηο άπθπο 2 ηηρ απόθαζηρ 

26/606/22.12.2011  2007 ηος Γ. ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ  
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Η INDEX Υξεκαηηζηεξηαθή Α.Δ.Π.Δ.Τ (εθεμήο «Δηαηξεία») δεκνζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ πνιηηηθή θαη πξαθηηθή απνδνρώλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηαθηηθήο, 

ηνπιάρηζηνλ εηήζηαο επηθαηξνπνίεζήο ηεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο εθείλεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ νπνίσλ νη 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ νπζηώδε αληίθηππν ζην πξνθίι θηλδύλνπ ηεο.  

 

Η δεκνζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο :  

 

α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ εθαξκόδεηαη γηα:  

 

i) ηνλ θαζνξηζκό ηεο πνιηηηθήο απνδνρώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε ζύλζεζε θαη ηα θαζήθνληα ηεο επηηξνπήο απνδνρώλ,  

ii) ηελ επσλπκία ηπρόλ εμσηεξηθνύ ζπκβνύινπ, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο 

απνδνρώλ ηεο Δηαηξείαο, θαζώο θαη  

iii) ηνλ ξόιν ησλ ινηπώλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ, 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εηαηξείαο είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε, εθαξκνγή θαη αλαζεώξεζε 

ηεο παξνύζαο πνιηηηθήο. Η Εηαηξεία ζεσξεί όηη ην κέγεζνο, ε εζσηεξηθή νξγάλσζε, ε θύζε, ην πεδίν 

θαη ε πνιππινθόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δελ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 

απνδνρώλ ηνπ άξζξνπ  1 παξ. 11.6 ηεο απόθαζεο 28/606/22.12.2011 ηνπ Δ.Σ ηεο Επηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. Επίζεο δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2 ηνπ Ν.3606/2007. Δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε εμσηεξηθόο ζύκβνπινο, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο απνδνρώλ 

ηεο Εηαηξείαο.  

  

β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηεο ακνηβήο κε ηηο επηδόζεηο, 

 

ε πεξίπησζε πνπ νη ακνηβέο ζπλδένληαη κε ηηο επηδόζεηο, ην ζπλνιηθό πνζό ησλ παξνρώλ βαζίδεηαη 

ζε έλα ζπλδπαζκό αμηνιόγεζεο ησλ επηδόζεσλ ηνπ αηόκνπ, ηεο ππεξεζηαθήο κνλάδαο ζηελ νπνία 

αλήθεη θαη ησλ ζπλνιηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηνκηθώλ 

επηδόζεσλ ιακβάλνληαη ππόςε ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα. 

 

γ) ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο απνδνρώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κέηξεζε ησλ επηδόζεσλ, ηελ πξνζαξκνγή ησλ ακνηβώλ ζηνλ 

θίλδπλν θαη ηα θξηηήξηα πνιηηηθήο γηα ηελ αλαβνιή θαη θαηνρύξσζε ησλ ακνηβώλ,  

 

γ1) Καηά ηελ αμηνιόγεζε ιακβάλνληαη ππ όςηλ κεηαμύ άιισλ : 

- Πηζηή εθαξκνγή ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

- Σήξεζε εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ ηεο Δηαηξείαο (θώδηθαο ζπκπεξηθνξάο πξνζσπηθνύ, 

απνθπγή ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, θαλνληζκόο παξνρήο πηζηώζεσλ, θαλνληζκόο 

ζπλαιιαγώλ πξνζσπηθνύ, θαλνληζκόο μεπιύκαηνο, δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, ιήςεο θαη 

εθηέιεζεο εληνιώλ θ.ι.π)  

- Ιθαλνπνίεζε πειαηώλ (καθξνρξόληα ζπλεξγαζία πειάηε κε ηελ Δηαηξεία, κηθξόο αξηζκόο 

παξαπόλσλ θ.ι.π) 

- Γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 

γ2) Η πνιηηηθή απνδνρώλ ζπλάδεη θαη πξνάγεη ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

θηλδύλσλ θαη δελ ελζαξξύλεη ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθώλ θηλδύλσλ εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο.  

 

Η πνιηηηθή απνδνρώλ είλαη ζύκθσλε πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηόρνπο, ηηο αμίεο 

θαη ηα καθξνπξόζεζκα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο θαη ελζσκαηώλεη κέηξα κε ηα νπνία 

απνζαξξύλεηαη ε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 
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δ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επίδνζεο, ζηα νπνία βαζίδνληαη ην δηθαίσκα απόθηεζεο 

κεηνρώλ, δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή νη κεηαβιεηέο ζπληζηώζεο ησλ απνδνρώλ. 

 

Πξνο ην παξόλ δελ πθίζηαηαη  

  

ε) ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο θαη ην ζθεπηηθό γηα ηε ρξήζε κεηαβιεηώλ ζπληζησζώλ, θαζώο θαη θάζε 

άιιεο κε ρξεκαηηθήο παξνρήο, ζην ζύζηεκα απνδνρώλ, 

 

 

Όιεο νη κεηαβιεηέο ακνηβέο θαηαβιήζεθαλ ζε κεηξεηά. H αμηνιόγεζε ηνπο γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη 

ππνινγίδνληαη επί ηε βάζεη πξνκεζεηώλ αθνύ αθαηξεζεί ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Τέινο, 

αλεμάξηεηα από ηε ζπρλόηεηα θαηαβνιήο ηνπο, εθόζνλ γηα κηα πεξίνδν δελ επηηπγράλνληαη νη 

απαηηνύκελνη ζηόρνη, νη κεηαβιεηέο ακνηβέο θαηαβάιινληαη ζηελ επόκελε πεξίνδν κε ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη νη ζηόρνη ζα επηηεπρζνύλ ζσξεπηηθά, εθηόο αλ άιισο απνθαζίζεη ην Δ.Σ. ηεο εηαηξείαο. 

 

ζη) ην ύςνο ησλ νθεηιόκελσλ ππό αλαζηνιή ακνηβώλ, κε δηάθξηζε ζε θαηνρπξσκέλεο θαη κε 

θαηνρπξσκέλεο ακνηβέο,  

 

Δελ ππάξρνπλ νθεηιόκελεο ππό αλαζηνιή ακνηβέο 

 

δ) ην ύςνο ησλ ππό αλαζηνιή ακνηβώλ, πνπ ελώ είραλ θαηαβιεζεί θαηόπηλ απόθαζεο ζηε ζπλέρεηα 

κεηώζεθαλ ιόγσ πξνζαξκνγήο ησλ ακνηβώλ κε βάζε ηελ επίδνζε,  

 

Δελ ππάξρνπλ ππό αλαζηνιή ακνηβέο 

 

ε) Οη ζπλνιηθέο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο επί ησλ απνδνρώλ γηα ην 2013 είλαη : 

 

            (ημείυζη : Σα ποζά είναι ζε σιλ.) 

ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΟΓΟΥΧΝ 

                             (3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) 68.188,41 € 

 

ημείυζη:  

Γεληθά νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ κε ηελ απόθαζε 9/572/23.12.2010, δελ αθνξνύλ ηελ εηαηξεία καο, 

σο θαη νη πβξηδηθνί ηίηινη, ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηώλ ηεο. 

 


