Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ
Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή
επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους
με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2012.
(Αποφ. Ε.Κ. 9/459/2007, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Ε.Κ. 9/572/23.12.2010 και
την αποφ. Ε.Κ. 26/606/22.12.2011).
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Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων
Η Εταιρεία θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων οι οποίες επιτρέπουν
τον εντοπισμό των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα
συστήματά της και κατά περίπτωση καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.
Παρακάτω παρατίθεται το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο έχει υιοθετήσει η
Εταιρεία για κάθε κατηγορία κινδύνου.
Η Εταιρεία στο πλαίσιο της εσωτερικής της οργάνωσης έχει θεσπίσει με απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Οργανόγραμμα όπου
περιγράφονται με σαφήνεια η ιεραρχική δομή και η κατανομή λειτουργιών και
αρμοδιοτήτων.
Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας περιλαμβάνονται οι Πολιτικές που ακολουθεί η
Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο και οι διαδικασίες οι οποίες
κρίνονται επαρκείς για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι ένα δυναμικό έγγραφο το οποίο
διαμορφώνεται συνεχώς αναλόγως της αξιολόγησης των κινδύνων και της ανάγκης
θέσπισης νέων δικλείδων ασφαλείας.
Ειδικότερα, η Εταιρία στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τις διατάξεις των άρθρων 6-8 της
απόφασης Ε.Κ. 2/452/1.11.2007, έχει θεσπίσει:
o

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το οποίο
είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της
καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των
μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του
Τμήματος αποτελεί μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας. Το
ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
o Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή
των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με τις
δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα της Εταιρείας. Ο
Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος αποτελεί μέρος του Εσωτερικού
Κανονισμού. Οι διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης των
κινδύνων έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
Οι υπεύθυνοι των παραπάνω τμημάτων τουλάχιστον ετησίως υποβάλλουν στο Δ.Σ.
εκθέσεις με τις παρατηρήσεις τους και σε περίπτωση αδυναμιών, προτάσεις για τη
λήψη διορθωτικών μέτρων.
i)

Πιστωτικός Κίνδυνος & Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
Ανοίγματα που είναι εκτεθειμένα σε πιστωτικό κίνδυνο:
Η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, οι οποίες
καλύπτουν πάγια και μεταβλητά έξοδα. Οι καταθέσεις έχουν υπολογιστεί στον
πίνακα της κεφαλαιακής επάρκειας ο οποίος έχει υποβληθεί στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
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Η Εταιρεία δεν έχει λάβει άδεια για παροχή πιστώσεων. Κατά συνέπεια δεν
εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Ως προς τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων πελατών ο πιστωτικός
κίνδυνος/κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων εκ μέρους ενός εκδότη κινητών αξιών ή ενός
αντισυμβαλλομένου κατά τη διενέργεια συναλλαγών.
α. Οι αντισυμβαλλόμενοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εποπτευόμενοι φορείς,
χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες, επιλέγονται εκτός από την τιμή, βάσει
κριτηρίων όπως η φερεγγυότητα, η φήμη, η πιστοληπτική αξιολόγηση, η ικανότητα
έγκαιρης και ορθής διεκπεραίωσης των συναλλαγών.
β. Ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο εκδότη, επιλέγονται ομόλογα καθορισμένης
ελάχιστης πιστοληπτικής αξιολόγησης .
ii) Υπολειπόμενος Κίνδυνος
Όπως αναφέρθηκε η Εταιρεία δεν παρέχει πιστώσεις ώστε να εξετάζεται η ύπαρξη
αυστηρότερων κριτηρίων διασποράς και τεχνικών μείωσης του πιστωτικού
κινδύνου.
iii) Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Κίνδυνος συγκέντρωσης από ανοίγματα έναντι μεμονωμένων αντισυμβαλλομένων
ή ομάδων συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων:
Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα:
Δεδομένου ότι Εταιρεία δεν παρέχει πιστώσεις, δεν διατηρεί χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών και παρέχει μόνον υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, παροχής
επενδυτικών συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών, δε δημιουργούνται
Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα.
Καταθέσεις.
Η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα με σκοπό την
κάλυψη των πάγιων και μεταβλητών εξόδων. Οι καταθέσεις έχουν υπολογιστεί
στον πίνακα της κεφαλαιακής επάρκειας.
iv) Κίνδυνος Αγοράς
Η Εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει για ίδιο λογαριασμό επενδύσεις σε κινητές
αξίες. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κίνδυνος αγοράς.
Χρήση Εσωτερικών Υποδειγμάτων: Η Εταιρεία δεν έχει αιτηθεί και κατά συνέπεια
δεν έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χρήση εσωτερικών
υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Ως προς τα χαρτοφυλάκια των πελατών, κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που
προκύπτει από τις μεταβολές των τιμών των χρηματοπιστωτικών μέσων, λόγω
διακυμάνσεων της αγοράς.
Για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς, εφαρμόζεται η προσέγγιση βάσει της
μέγιστης δυνητικής ζημιάς (VaR) στα πρότυπα χφ.
Γενικά, ως προς τα χαρτοφυλάκια πελατών, το τμήμα διαχείρισης κινδύνων
υπολογίζει μηνιαίως μετρήσεις τα αποτελέσματα των οποίων, αξιολογούνται,
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λαμβάνονται υπόψη από τους διαχειριστές και τους επενδυτικούς συμβούλους της
Εταιρείας και ενημερώνεται σχετικά η Επενδυτική Επιτροπή.
v) Λειτουργικός κίνδυνος
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, όπως αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας έχει ως αρμοδιότητα μεταξύ άλλων και τον εντοπισμό των αιτιών
λειτουργικού κινδύνου και την υποβολή προτάσεων για τη διαχείρισή τους.
Βασικές μορφές του λειτουργικού κινδύνου:
α. Απάτη
β. Πλημμελής συμπεριφορά του προσωπικού
Το Οργανόγραμμα και ο Εσωτερικός Κανονισμός, είναι αναπόσπαστο μέρος των
διαδικασιών για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου.
Το Δ.Σ. αποτελείται από στελέχη με μακρά εμπειρία στο χώρο όπου
δραστηριοποιείται η Εταιρεία και έχει καθημερινή ενασχόληση με τις εργασίες της
Εταιρείας.
Οι συνεργάτες της Εταιρείας είναι εποπτευόμενοι φορείς με αποτέλεσμα την
ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων απάτης.
Επιπλέον στο πλαίσιο διερεύνησης και επίλυσης των παραπόνων/καταγγελιών που
λαμβάνονται από υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες έχει θεσπιστεί διαδικασία
αντιμετώπισης καταγγελιών . Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παγιωμένη λάθος
πρακτική, λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες.
γ. Ανεπάρκεια πληροφοριακών συστημάτων
Ως προς την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών
συστημάτων:
Ο σχεδιασμός του εσωτερικού δικτύου της Εταιρίας στηρίζεται στην ασφάλεια,
τόσο των δεδομένων της Εταιρίας, όσο και των ασφαλών συναλλαγών των πελατών
της.
Παράλληλα, έχουν μελετηθεί όλοι εκείνοι οι τρόποι που προστατεύουν την Εταιρία
από εξωτερικές απειλές, και διασφαλίζουν την αρτιότητα των δεδομένων. Το
configuration των Servers έχει σχεδιαστεί με σκοπό την παροχή αδιάλειπτης
λειτουργίας και ασφάλειας των δεδομένων.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία backup και τη διασφάλιση των δεδομένων της Εταιρίας
και των πελατών της, έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί διαδικασία για τη μεταφορά
των δεδομένων σε ασφαλή προδιαγεγραμμένο χώρο εκτός των εγκαταστάσεων της
Εταιρίας.
Ως προς την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και τη συνέχεια των
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Εταιρεία διαθέτει εναλλακτικό χώρο
εργασίας στον οποίο θα ανακτηθούν οι κρίσιμες λειτουργίες και οι πληροφορίες
μέσω της διαδικασίας back up που εφαρμόζεται.
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Επιπλέον έχει θεσπιστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτική Ασφαλείας
των πληροφοριακών συστημάτων η οποία εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες
πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας και ισχύει για όλα τα συστήματα
πληροφορικής, το hardware, το λογισμικό, τις βάσεις δεδομένων, τα τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα, καθώς και τα δεδομένα που δημιουργούνται, επεξεργάζονται και διανέμονται
σε χρήστες.
vi) Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρία καταρτίζει προϋπολογισμό έτους και παρακολουθεί ταμειακό
προγραμματισμό.
Τα κεφάλαια της Εταιρείας δεν έχουν τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επένδυση αλλά
υπάρχουν σε μορφή διαθεσίμων για την κάλυψη πάγιων και μεταβλητών εξόδων.
vii) Κίνδυνος Κεφαλαίων
Η Εταιρεία θεσπίζει και εφαρμόζει την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης
Κεφαλαιακής Επάρκειας στην οποία περιλαμβάνονται και παρακολουθούνται οι
κατηγορίες κινδύνων σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ. 8/459/27.12.2007.
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΕΔΑΚΕ, κατά τη διάρκεια του 2012, η Εταιρεία έλαβε
μέτρα γα την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα
ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό, έγκριση,
εφαρμογή και περιοδική επαναξιολόγηση της ΕΔΑΚΕ, λαμβάνοντας τουλάχιστον
ετησίως έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή της.
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του είναι
αρμόδιο για την επισκόπηση της πορείας του συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας.
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνει το Δ.Σ. για τυχόν περιπτώσεις που ο
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από
αυτά που ορίζει το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνει το Δ.Σ. για το ύψος των ιδίων κεφαλαίων .
Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια μειωθούν κάτω από το επίπεδο που ορίζεται στο
άρθρο 10 του ν. 3606/2007 όπως ισχύει, η Εταιρεία προβαίνει στις απαραίτητες
διορθωτικές ενέργειες μετά από την ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει καινοτόμους τίτλους και δεν έχει υβριδικά κεφάλαια. Ως εκ
τούτου, δεν απαιτείται ανάλυση της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων.
viii) Κίνδυνος Κερδοφορίας
Η Εταιρία καταρτίζει προϋπολογισμό και σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογείται η
δομή των αποτελεσμάτων της. Η πραγματοποίηση τυχόν ζημιών δεν εμποδίζει τη
λειτουργία της Εταιρείας, δεδομένου των διορθωτικών μέτρων που εφαρμόζονται.
ix) Κίνδυνος Τιτλοποίησης
Ο κίνδυνος για την Εταιρεία είναι μηδενικός διότι δεν επενδύει, δεν μεταβιβάζει,
συναλλαγές τιτλοποίησης.
x) Κίνδυνος Φήμης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
H Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου τις οποίες εφαρμόζει με
συνέπεια, έτσι ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις
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που προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο, ούτε κίνδυνος αρνητικών δημοσιευμάτων
σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
xi) Πολιτική Αποδοχών
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Πολιτική Αποδοχών,
σε συμμόρφωση με την απόφαση της Ε.Κ. 28/606/2011 και την υπ. αρ. 48 εγκύκλιο της
Ε.Κ.
Οι πρακτικές αποδοχών της Εταιρείας είναι σύμφωνες προς την επιχειρηματική
στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της και
αποθαρρύνουν τις συγκρούσεις συμφερόντων.
Δεν παρέχονται κίνητρα για την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων, ούτε ανταμείβεται η
ανάληψη κινδύνων καθ΄ υπέρβαση της στρατηγικής της Εταιρείας, για τα
απασχολούμενα πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο
στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας.
Τα απασχολούμενα πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο
στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας είναι τα εξής:
o Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
o

Διευθυντικά Στελέχη

o

Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου

o

Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους αναλόγως του είδους της
επενδυτικής υπηρεσίας, του βαθμού συμμετοχής τους στην παροχή της
επενδυτικής υπηρεσίας και των διαδικασιών που τηρούνται σε κάθε
στάδιο για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεσπίζει , είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της
και περιοδικά αναθεωρεί την Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο και ανάλογα με το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Κρίνεται ότι δεν προκύπτουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη
πιθανών κινδύνων από την ακολουθούμενη Πολιτική Αποδοχών.

Πεδίο εφαρμογής
Οι εποπτικής φύσεως πληροφορίες αφορούν στην Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ.
Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες και δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις.
Συνοπτική παρουσίαση της Πολιτικής συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική με σκοπό τη συμμόρφωσή της ως προς τις διατάξεις της
αποφ. Ε.Κ. 9/459/2007 όπως ισχύουν, σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης
εποπτικής φύσεως πληροφοριών για την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που
αναλαμβάνει και τη διαχείρισή τους.
Οι δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες, διατυπώνονται µε τρόπο σαφή και κατανοητό, είναι
αληθείς και όχι παραπλανητικές.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των εν λόγω
δημοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας
και παράθεσης των ζητούμενων πληροφοριών.
Συχνότητα δημοσίευσης
Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης
Ε.Κ. 9/459/2007 όπως ισχύει, σε ετήσια βάση διότι τα ειδικά χαρακτηριστικά των
δραστηριοτήτων της, το μέγεθος και οι κατηγορίες των εργασιών της δεν απαιτούν προς το
παρόν συχνότερη δημοσίευση.
Χρόνος δημοσιοποίησης
Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Τόπος δημοσιοποίησης
Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες στον ιστοχώρο της (site) στο διαδίκτυο,
(www.iolcus.gr) διακεκριμένα από τις οικονομικές της καταστάσεις. Στις οικονομικές
καταστάσεις αναφέρεται το site της Εταιρείας από όπου το κοινό μπορεί να αντλεί τις
σχετικές πληροφορίες.

Ίδια κεφάλαια
Για τον υπολογισμό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ακολουθούνται οι
οδηγίες που αναφέρονται στην απόφαση Ε.Κ. 2/459/2007.
Με βάση τις ελεγμένες από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις της
31.12.2012, τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 308.167,74 ευρώ.
Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια προκύπτουν μετά την προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων από τα
ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τις οδηγίες της παραπάνω απόφασης.
Παρατίθεται ο πίνακας υπολογισμού των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
(μείον) Ελεγμένες ενδιάμεσες ζημιές
(μείον) Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο εποπτικών ιδίων κεφαλαίων

664,00
(355,83)
(7,80)
300,37

Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων
Η Εταιρεία υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με την παράγραφο (3ii) του
άρθρου 3 της αποφ. Ε.Κ. 1/459/27.12.2007. Συγκεκριμένα, υπολογίζει το 25% των παγίων
εξόδων της τελευταίας χρήσης.
Με βάση τις ελεγμένες από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις της
31.12.2012, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 300,37 χιλ.
ευρώ, είναι μεγαλύτερα από το 25% του ποσού των πάγιων εξόδων που είναι 90,73 χιλ.
ευρώ.
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Σύμφωνα με τους πίνακες της κεφαλαιακής επάρκειας που υποβάλλονται στην Ε.Κ., ο
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται στο 26,48%.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ανοίγματα που είναι εκτεθειμένα σε πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
Κατηγορία
ανοίγματος
Ανοίγματα
κεντρικών
κυβερνήσεων

Ποσό (σε χιλιάδες
ευρώ)

Συντελεστής
στάθμισης

Σταθμισμένο ποσό
(σε χιλιάδες ευρώ)

Εναπομένουσα
Ληκτότητα

έναντι

Ανοίγματα
έναντι
πιστωτικών
ιδρυμάτων
Ανοίγματα
έναντι
επιχειρήσεων
Ταμείο και ισοδύναμα
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Εγγυήσεις
(Συνεγγυητικό κ.α.)
Πελάτες Λιανικής
Λοιπά ανοίγματα
Σύνολο

97

0%

0,00

Άνω του έτους

82

150%

123

Άμεση λήξη

0,79

100%

0,79

0,33

0%

0,00

1-3 μήνες
Άμεση λήξη

82

100%

82

Άνω του έτους

55
68
5
390

100%
100%
100%

55
68
5
334

Άνω του έτους
1-3 μήνες
1-3 μήνες

Οι καταθέσεις της Εταιρείας τηρούνται σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα και καλύπτουν πάγια
και μεταβλητά έξοδα.
Τα ανοίγματα περιορίζονται στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας.
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για το σύνολο των ανοιγμάτων είναι 27 χιλ. ευρώ, ποσό
μικρότερο από το 25% του ποσού των παγίων εξόδων που είναι 90,73 χιλ. ευρώ.
Τεχνικές μείωσης κινδύνου
Δεν χρησιμοποιούνται τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου.
Ποσοτικές πληροφορίες επί των αποδοχών για τη χρήση (19.09.2011-31.12.2012).

Επιχειρηματικός τομέας
Ανώτερα διοικητικά στελέχη τα οποία παρέχουν
επενδυτικές υπηρεσίες, (Πρόσωπα των οποίων οι
ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ
κινδύνου) (4)

Σταθερές μικτές αποδοχές
(σε ευρώ)

Μεταβλητές
αποδοχές , οι οποίες
έχουν ουσιώδη
αντίκτυπο στο
προφίλ κινδύνου.

0
179,154.16

Λοιποί (5)

97,349.68

0

Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (1)

6,236.70

0

282,740.54

0

Γενικό άθροισμα
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