
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

9/459/27.12.2007 

 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

ΘΕΜΑ: «∆ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους 

κινδύνους που αναλαµβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους» 

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

Λαµβάνοντας  υπόψη: 

 

α) την παράγραφο 3 του άρθρου 74 και το άρθρο 81 του Ν. 3601/1.8.2007 «Ανάληψη 

και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων 

των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/178/1.8.2007),  

 

β) το Παράρτηµα ΧΙΙ «Τεχνικά κριτήρια για τις δηµοσιοποιήσεις» της Οδηγίας 

2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 

ιδρυµάτων, 

 

γ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ σχετικά µε την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των 

Επιχειρήσεων Επενδύσεων και των Πιστωτικών Ιδρυµάτων,  

 

δ) το άρθρο 90 του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005), 

 

ε) την ανάγκη ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ και του Παραρτήµατος  ΧΙΙ 

της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 



 2 

Άρθρο 1 

Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 

 

1. Οι πληροφορίες του  Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται 

από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 

 

2. Η υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται:  

 

α) Σε ενοποιηµένη βάση, από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, 

οι οποίες υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε 

ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τα άρθρα 77 και 80 του Ν. 3601/2007, ή 

ελέγχονται από µητρική χρηµατοδοτική εταιρία συµµετοχών εγκατεστηµένη 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 70 του 

Ν.3601/2007 και υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

β) σε ατοµική βάση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που 

εµπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 3601/2007. 

  

3. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που αποτελούν θυγατρικές 

Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή χρηµατοδοτικών εταιρειών 

συµµετοχών που έχουν έδρα σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δηµοσιοποιούν µόνο τις πληροφορίες που αναφέρονται στις Ενότητες 3 (Ίδια 

κεφάλαια) και 4 (Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων) του Παραρτήµατος Ι της 

παρούσας Απόφασης, σε ατοµική βάση ή σε υποενοποιηµένη βάση, εφόσον 

αποτελούν και µητρικές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην 

Ελλάδα. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, εάν οι εν λόγω θυγατρικές Επιχειρήσεις 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών περιλαµβάνονται στις παρεχόµενες 

δηµοσιοποιήσεις σε ενοποιηµένη βάση στην Ελλάδα.  

 

4. Κάθε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να αξιολογεί τη 

σκοπιµότητα συχνότερης δηµοσιοποίησης πληροφοριών, ιδίως των στοιχείων που 

αναφέρονται στις παρ. 3.2 και 3.5 της Ενότητας 3 και στις παρ. 4.2 έως 4.5 της 

Ενότητας 4 του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης, καθώς και πληροφοριών 

για ανοίγµατα ή άλλα στοιχεία που υπόκεινται σε συνεχείς και σηµαντικές 

διακυµάνσεις. Η αξιολόγηση από την ίδια την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών της αναγκαιότητας συχνότερης πληροφόρησης θα βασίζεται στα ειδικά 

χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της, όπως το µέγεθος και οι κατηγορίες 

εργασιών της, η παρουσία σε άλλες χώρες ή σε άλλους τοµείς χρηµατοοικονοµικής 

δραστηριότητας και ο βαθµός συµµετοχής της σε διεθνείς αγορές κεφαλαίων ή σε 

συστήµατα διακανονισµού και εκκαθάρισης. 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει σκόπιµο οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου να δηµοσιοποιούν για κάθε 

σηµαντική, κατά την κρίση τους, θυγατρική Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών τα στοιχεία που αναφέρονται στις Ενότητες 3 και 4 του Παραρτήµατος Ι 

της παρούσας Απόφασης.  

 



 3 

 

Άρθρο 2 

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 

 

1. Οι υπόχρεες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης, Επιχειρήσεις 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι δυνατόν να µη δηµοσιοποιούν τις 

πληροφορίες εκείνες που  δεν είναι ουσιώδεις, που προορίζονται για εσωτερική 

χρήση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή που χαρακτηρίζονται ως  

εµπιστευτικές.  

 

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν τα εξής:  

 

α) Οι πληροφορίες θεωρούνται ουσιώδεις, εάν η παράλειψη ή η ανακριβής 

παρουσίασή τους στις δηµοσιοποιήσεις µπορεί να µεταβάλει ή να επηρεάσει 

την εκτίµηση ή την απόφαση ενός χρήστη, που στηρίζεται στις πληροφορίες 

αυτές για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. 

 

β) Οι πληροφορίες θεωρούνται ως προοριζόµενες για αποκλειστικά εσωτερική 

χρήση εάν η δηµοσιοποίησή τους θα έθετε σε κίνδυνο σε όρους ανταγωνισµού 

τη θέση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Σε αυτές 

περιλαµβάνονται πληροφορίες για προϊόντα ή συστήµατα, οι οποίες, εάν 

δηµοσιοποιούνταν σε ανταγωνιστές, θα µείωναν την αξία των επενδύσεων σε 

αυτά τα προϊόντα ή συστήµατα. 

 

γ) Οι πληροφορίες θεωρούνται εµπιστευτικές, εάν υπάρχουν υποχρεώσεις 

εµπιστευτικότητας έναντι πελατών ή άλλων αντισυµβαλλοµένων, οι οποίες 

δεσµεύουν την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 

3. Στις περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Επιχείρηση 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αναφέρει ρητά το γεγονός της µη δηµοσιοποίησης 

πληροφοριών κατά τα ανωτέρω και τους λόγους της παράλειψης αυτής. Στη θέση των 

πληροφοριών που δεν δηµοσιεύονται, θα πρέπει να αναφέρονται γενικότερου τύπου 

πληροφορίες σχετικά µε το θέµα στο οποίο αφορά η µη δηµοσιοποίηση, εκτός εάν 

και αυτές ακόµη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικής χρήσης ή 

εµπιστευτικές κατά τα προηγούµενα.  

 

 

Άρθρο 3 

Χρόνος και τόπος δηµοσιοποίησης πληροφοριών 

 

1.  Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα Απόφαση 

δηµοσιοποιούνται το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ετήσιων και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών ή, εφόσον πρόκειται για συχνότερες των ετήσιων δηµοσιοποιήσεις, εντός 
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της προβλεπόµενης από το νόµο προθεσµίας δηµοσιοποίησης ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων.  

 

2. Η δηµοσιοποίηση λαµβάνει χώρα µέσω του ιστοχώρου κάθε Επιχείρησης Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών στο διαδίκτυο.  Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να γίνει χρήση 

και άλλων µέσων (όπως διάθεση στο κοινό εντύπων, σχετική πληροφόρηση στους 

χώρους άσκησης των δραστηριοτήτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών, κλπ). Οι δηµοσιοποιήσεις, στο µέτρο του δυνατού, πραγµατοποιούνται 

µε παρεµφερή τρόπο µε αυτόν µε τον οποίο δηµοσιοποιούνται µέσω του ιστοχώρου 

της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι ετήσιες Οικονοµικές 

Καταστάσεις της, αλλά διακεκριµένα από αυτές. Στις Οικονοµικές Καταστάσεις θα 

πρέπει να γίνεται µνεία στη διαθεσιµότητα των δηµοσιοποιήσεων που προβλέπονται 

στην παρούσα Απόφαση.  

 

3. Οι δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες, ανεξάρτητα από το µέσο ενηµέρωσης που 

χρησιµοποιείται, πρέπει να διατυπώνονται µε τρόπο σαφή και κατανοητό, να είναι 

αληθείς και όχι παραπλανητικές. Κατά την κρίση της Επιχείρησης Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών, είναι δυνατόν να ανατίθεται σε εξωτερικούς ελεγκτές ο 

έλεγχος ή η επισκόπηση, σύµφωνα µε τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, του συνόλου ή 

µέρους των δηµοσιοποιούµενων στοιχείων και πληροφοριών της παρούσας 

Απόφασης.  

 

 

Άρθρο 4 

Πολιτική συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης και ευθύνη 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 

1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υιοθετούν πολιτική 

συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης που ορίζονται στην παρούσα 

Απόφαση και διαθέτουν πολιτικές αξιολόγησης της καταλληλότητας των 

δηµοσιοποιήσεών τους, περιλαµβανοµένης της επαλήθευσης και της συχνότητάς 

τους.  

 

Η πολιτική συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης γνωστοποιείται στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των εν λόγω δηµοσιοποιήσεων καθώς και για την 

πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούµενων 

πληροφοριών. Η ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξοµοιώνεται µε την 

αντίστοιχη ευθύνη και αρµοδιότητά του, για την ακρίβεια και για τις διαδικασίες 

κατάρτισης των δηµοσιευόµενων οικονοµικών καταστάσεων της Επιχείρησης 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
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Άρθρο 5 

Τελικές διατάξεις 

1. Το επισυναπτόµενο Παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

Απόφασης. 

 

2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 1/1/2008. 

 

3. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού. 

 

4. Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄). 

 

 

Ο Γραµµατέας 

   

   

Ο Πρόεδρος  Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

   

   

   

Αλέξιος Α. Πιλάβιος  Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 

   

   

   

Τα Μέλη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Γενικές υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης 

 

1.  Στόχοι και   πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

 

Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Επιχείρησης Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών δηµοσιοποιούνται για κάθε χωριστή κατηγορία  κινδύνου, 

περιλαµβανοµένων των κινδύνων που αναφέρονται στο παρόν Παράρτηµα. Οι 

δηµοσιοποιήσεις αυτές περιλαµβάνουν: 

 

1.1  τις στρατηγικές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων, 

 

1.2 τη διάρθρωση και την οργάνωση του τµήµατος διαχείρισης του σχετικού 

κινδύνου ή κάθε άλλο σχετικό µηχανισµό, σύµφωνα µε την Απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη 

λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», 

 

1.3 την έκταση και τη φύση των συστηµάτων αναφοράς και µέτρησης των 

κινδύνων και 

 

1.4 τις πολιτικές αντιστάθµισης και µείωσης των κινδύνων και τις στρατηγικές και 

διαδικασίες για την παρακολούθηση της διαρκούς αποτελεσµατικότητας των 

αντισταθµίσεων και µέσων µείωσης του κινδύνου. 

 

 

2.  Πεδίο εφαρµογής 

∆ηµοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής των 

απαιτήσεων της παρούσας Απόφασης: 

 

2.1 Επωνυµία της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην  οποία 

εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της παρούσας Απόφασης. 

 

2.2 Συνοπτική παρουσίαση των διαφορών της βάσης υπαγωγής στην ενοποίηση, 

αφενός για λογιστικούς και αφετέρου για εποπτικούς σκοπούς, µε σύντοµη 

περιγραφή των επιχειρήσεων οι οποίες: 

 

i) ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, 

 

ii) ενοποιούνται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, 

 

iii) δεν ενοποιούνται αλλά και η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων 

δεν αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια,  

 

καθώς επίσης και σύντοµη περιγραφή των επιχειρήσεων, η συµµετοχή στο 

µετοχικό κεφάλαιο των οποίων αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. 
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2.3 Κάθε υφιστάµενο ή προβλεπόµενο ουσιαστικό, πρακτικό ή νοµικό κώλυµα 

στην άµεση µεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή στην εξόφληση υποχρεώσεων µεταξύ 

της µητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών της. 

 

2.4 Για τις θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην εποπτεία 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ενοποιηµένη βάση αλλά η συµµετοχή της 

Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε αυτές αφαιρείται από τα ίδια 

κεφάλαια της υπόχρεης Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, 

σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 της Απόφασης της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των 

Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην 

Ελλάδα», το ποσό κατά το οποίο τα ίδια κεφάλαιά τους υπολείπονται των 

ελάχιστων απαιτούµενων (για κάθε µία από τις επιχειρήσεις αυτές και 

συνολικά), καθώς και τις επωνυµίες των εν λόγω θυγατρικών.  

 

2.5 Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που είναι θυγατρικές της 

υπόχρεης Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και εξαιρούνται από 

την εποπτεία σε ατοµική βάση, δυνάµει του άρθρου 76 του Ν. 3601/2007.   

 

2.6 Οι θυγατρικές της υπόχρεης Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

που έχουν συµπεριληφθεί στα ίδια κεφάλαια και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

της σε ατοµική βάση, δυνάµει του άρθρου 79 του Ν. 3601/2007 (solo 

consolidation).  

 

 

3.   Ίδια κεφάλαια 

∆ηµοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε τα ίδια κεφάλαια των 

Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών: 

 

3.1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων 

των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς και των επιµέρους συστατικών 

στοιχείων κάθε κατηγορίας που αναφέρονται 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». 

 

3.2 Το ποσό των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, µε χωριστή παράθεση των θετικών 

και των αφαιρετικών στοιχείων τους. 

 

3.3 Το συνολικό ποσό των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και των 

συνολικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται 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». 

 

3.4 Τα ποσά, τα οποία σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 της Απόφασης της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων 

των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους 

στην Ελλάδα», αφαιρούνται κατά το ήµισυ από τα βασικά και κατά το έτερο 
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ήµισυ από τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, περιλαµβανοµένων των ποσών 

που θα αφαιρούνται κατά τον τρόπο αυτό µετά τη λήξη της σχετικής 

µεταβατικής περιόδου (31.12.2012). Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στο στοιχείο 

του εδαφίου (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 της προαναφεροµένης Απόφασης 

(υστέρηση µεταξύ των λογιστικών προβλέψεων αποµείωσης απαιτήσεων και 

λοιπών ανοιγµάτων και της αναµενόµενης ζηµίας αυτών, όπως υπολογίζεται µε 

την εφαρµογή της Προσέγγισης των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων σύµφωνα µε 

την Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι 

του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών 

∆ιαβαθµίσεων» ). 

 

3.5 Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, µετά την εφαρµογή των ορίων του άρθρου 7 

της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισµός των 

Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που 

έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα». 

 

 

4.  Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων 

∆ηµοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών: 

 

4.1  Περίληψη της µεθόδου που εφαρµόζει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών για την εκτίµηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων, που θεωρεί 

κατάλληλα για την κάλυψη των κινδύνων από τις τρέχουσες και µελλοντικές 

δραστηριότητές της κατά το άρθρο 73 του Ν. 3601/2007 και την Απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 «Εσωτερική ∆ιαδικασία 

Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης  και 

Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». 

 

4.2 Το 8% του σταθµισµένου ποσού για καθεµία από τις κατηγορίες ανοιγµάτων, 

που προβλέπονται στο άρθρο 3  της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

3/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση». 

 

4.3 Το 8% του σταθµισµένου ποσού για καθεµία από τις κατηγορίες ανοιγµάτων, 

που προβλέπονται στο Τµήµα Β της Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισµός 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την 

Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων».  

 

Για την κατηγορία ανοιγµάτων σε µετοχές, η υποχρέωση δηµοσιοποίησης 

αφορά: 

α. σε καθεµία από τις µεθόδους της παραγράφου 2 του Τµήµατος Ζ της Π∆/ΤΕ 

2589/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών 

∆ιαβαθµίσεων», 
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β. στα ανοίγµατα σε µετοχές διαπραγµατεύσιµες σε οργανωµένη αγορά, στα 

ανοίγµατα σε µετοχές µη διαπραγµατεύσιµες σε οργανωµένη αγορά που 

εντάσσονται σε επαρκώς διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια και στα άλλα 

ανοίγµατα, 

 

γ. στα ανοίγµατα που υπόκεινται σε µεταβατικό εποπτικό καθεστώς 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, περιλαµβανοµένων των ανοιγµάτων από µετοχές 

και συµµετοχές που υπόκεινται σε στάθµιση σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη 

Προσέγγιση, βάσει της ρύθµισης της παρ. 3 του Τµήµατος Ζ της Π∆/ΤΕ 

2589/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών 

∆ιαβαθµίσεων». 

 

4.4  Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς, σύµφωνα 

µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 

«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς». 

 

4.5  Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

αντισυµβαλλοµένου, σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος  Αντισυµβαλλοµένου». 

 

 

4.6  Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, 

σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007 

«Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου».  

 

 

5.   Πιστωτικός κίνδυνος  

5.1 Γενικές υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης πληροφοριών για τον πιστωτικό 

κίνδυνο  

∆ηµοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο: 

 

5.1.1 Οι ορισµοί, για λογιστικούς σκοπούς, α) των απαιτήσεων και λοιπών 

ανοιγµάτων σε καθυστέρηση και β) των επισφαλών απαιτήσεων.  

 

5.1.2 Περιγραφή των προσεγγίσεων και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για 

τον προσδιορισµό των προσαρµογών της αξίας των ανοιγµάτων  και των 

προβλέψεων.  

 

5.1.3 Το συνολικό ποσό των ανοιγµάτων, µετά από τους λογιστικούς 

συµψηφισµούς, αλλά χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές µείωσης του 

πιστωτικού κινδύνου, καθώς και το µέσο ποσό, κατά την περίοδο αναφοράς, 

κάθε κατηγορίας ανοίγµατος. 

 



 10 

5.1.4 Γεωγραφική κατανοµή των σηµαντικότερων κατηγοριών ανοιγµάτων (κατά 

την κρίση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών). 

 

5.1.5 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλόµενου. 

 

5.1.6 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων, µε βάση την 

εναποµένουσα ληκτότητά τους. 

 

5.1.7 Για κάθε σηµαντικό (κατά την κρίση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών) κλάδο δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλοµένου: 

 

α. το ποσό τέλους περιόδου (πριν από τις προσαρµογές της αξίας και τις 

προβλέψεις) των επισφαλών ανοιγµάτων και των ανοιγµάτων σε 

καθυστέρηση, χωριστά, 

 

β. τα σύνολα τέλους περιόδου των προσαρµογών της αξίας των ανοιγµάτων και 

των προβλέψεων, 

 

γ. τα ποσά προσαρµογών της αξίας και προβλέψεων, που επιβάρυναν τα 

αποτελέσµατα της περιόδου. 

 

5.1.8 Τα ποσά των επισφαλών ανοιγµάτων και των ανοιγµάτων σε καθυστέρηση, 

κατανεµηµένων κατά σηµαντικές, κατά την κρίση της Επιχείρησης Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών, γεωγραφικές περιοχές και, εφόσον είναι εφικτό, τα 

ποσά των προσαρµογών αξίας και των προβλέψεων κατά περιοχή. 

 

5.1.9 Την ετήσια συµφωνία της κίνησης των προσαρµογών της αξίας απαιτήσεων 

και των προβλέψεων, χωριστά. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν: 

 

α) περιγραφή της µορφής των προσαρµογών αξίας και των προβλέψεων 

(εξατοµικευµένων ή συλλογικών), 

 

β) τα αρχικά υπόλοιπα, 

 

γ) τα ποσά των προβλέψεων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την περίοδο 

αναφοράς για τη διενέργεια διαγραφών και αποµειώσεων, 

 

δ) τα ποσά των νέων προβλέψεων, που σχηµατίστηκαν σε βάρος των 

αποτελεσµάτων, αλλά και τα έσοδα από αντιστροφή (µείωση) προβλέψεων, 

που ωφέλησαν τα αποτελέσµατα και κάθε άλλη προσαρµογή της αξίας, 

περιλαµβανοµένων των προσαρµογών που οφείλονται σε συναλλαγµατικές 

διαφορές, συνδυασµό επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, εξαγορές και 

πωλήσεις θυγατρικών, καθώς και τις µεταφορές µεταξύ ποσών προβλέψεων, 

και 

 

ε) τα τελικά υπόλοιπα της περιόδου. 
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5.1.10 Οι προσαρµογές αξίας και τα έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων, που είχαν 

διαγραφεί και καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα, παρατίθενται 

χωριστά.  

 

5.2 Τυποποιηµένη Μέθοδος  

Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που υπολογίζουν τα 

σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

3/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού 

Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την 

Τυποποιηµένη Προσέγγιση», δηµοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε 

κατηγορία ανοιγµάτων του άρθρου 3 της εν λόγω Απόφασης: 

 

5.2.1 Οι επωνυµίες των επιλεγµένων εξωτερικών οργανισµών πιστοληπτικής 

αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α) και οργανισµών εξαγωγικών πιστώσεων (Ο.Ε.Π) και οι 

λόγοι τυχόν αλλαγής στις επιλογές αυτές. 

 

5.2.2 Οι κατηγορίες ανοιγµάτων, για τις οποίες χρησιµοποιούνται οι αξιολογήσεις 

καθενός από τους Ε.Ο.Π.Α. ή τους Ο.Ε.Π. 

 

5.2.3 Περιγραφή της διαδικασίας για τη µεταφορά των αξιολογήσεων των εκδοτών 

τίτλων και των πιστοληπτικών αξιολογήσεων σε στοιχεία που δεν 

περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 

 

5.2.4 Οι αξίες ανοίγµατος, πριν και µετά την επίδραση των τεχνικών µείωσης του 

πιστωτικού κινδύνου, που αντιστοιχούν στις βαθµίδες πιστωτικής ποιότητας της 

Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισµός 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη 

Προσέγγιση», καθώς και εκείνες που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. 

 

 

5. 3 Μέθοδος Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων  

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υπολογίζουν τα σταθµισµένα 

ποσά σύµφωνα µε την Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση 

Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων», δηµοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

5.3.1 Την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρµόδιας αρχής για τη 

συγκεκριµένη προσέγγιση ή για τη µετάβαση σ’ αυτήν. 

 

5.3.2 Επεξηγήσεις και συνοπτική παρουσίαση σχετικά µε: 

 

α. τη διάρθρωση των συστηµάτων εσωτερικής διαβάθµισης και της σχέσης 

µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών διαβαθµίσεων, 
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β. τη χρήση των εσωτερικών εκτιµήσεων για άλλους σκοπούς, εκτός από τον 

υπολογισµό των σταθµισµένων ποσών σύµφωνα µε την Π∆/ΤΕ 

2589/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών 

∆ιαβαθµίσεων», 

 

γ. τη διαδικασία διαχείρισης και αναγνώρισης της µείωσης του πιστωτικού 

κινδύνου, 

 

δ. τους µηχανισµούς ελέγχου και αναθεώρησης των συστηµάτων διαβάθµισης, 

ιδίως από την άποψη της ανεξαρτησίας, καθώς και των σχετικών 

αρµοδιοτήτων και ευθυνών. 

 

5.3.3 Περιγραφή της διαδικασίας εσωτερικής διαβάθµισης (βλ. κατωτέρω στοιχείο 

10), χωριστά για καθεµία από τις ακόλουθες κατηγορίες ανοιγµάτων: 

 

α. κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, 

 

β. ιδρύµατα, 

 

γ. επιχειρήσεις, 

 

δ. πελάτες λιανικής, 

 

ε. µετοχές. 

 

5.3.4 Τις αξίες ανοίγµατος για κάθε µία από τις κατηγορίες ανοιγµάτων του 

Τµήµατος Β της Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση 

Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων». Εάν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών χρησιµοποιούν εσωτερικές εκτιµήσεις της ποσοστιαίας ζηµίας στην 

περίπτωση αθέτησης (LGD) και των συντελεστών µετατροπής για τον 

υπολογισµό των σταθµισµένων ποσών, τα ανοίγµατα έναντι των κεντρικών 

κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών, των πιστωτικών ιδρυµάτων και των 

επιχειρήσεων πρέπει να δηµοσιοποιούνται χωριστά από τα ανοίγµατα, για τα 

οποία οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν χρησιµοποιούν 

παρόµοιες εκτιµήσεις. 

 

5.3.5 Για να καθίσταται δυνατή µια εύλογη διαφοροποίηση του πιστωτικού 

κινδύνου για καθεµία από τις κατηγορίες «κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές 

τράπεζες», «ιδρύµατα», «επιχειρήσεις» και «µετοχές» και για επαρκή αριθµό 

πιστοληπτικών βαθµίδων οφειλετών (περιλαµβανόµενης της βαθµίδας των 

οφειλετών σε αθέτηση), οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

δηµοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

α. το σύνολο των ανοιγµάτων (για τις κατηγορίες ανοιγµάτων «κεντρικές 

κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες», «ιδρύµατα» και «επιχειρήσεις» 

δηµοσιοποιείται το άθροισµα των ανεξόφλητων υπολοίπων δανείων και των 

ποσών ανοιγµάτων από µη εκταµιευθείσες πιστωτικές ευχέρειες, ενώ για τα 

ανοίγµατα σε µετοχές τα υπόλοιπα ισολογισµού), 
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β. για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που χρησιµοποιούν 

εσωτερικές εκτιµήσεις του LGD για τον υπολογισµό των σταθµισµένων 

ποσών, το σταθµισµένο, ως προς το άνοιγµα, µέσο LGD ως ποσοστό, 

 

γ. το σταθµισµένο, ως προς το άνοιγµα, µέσο συντελεστή στάθµισης, 

 

δ. για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που χρησιµοποιούν 

εσωτερικές εκτιµήσεις των συντελεστών µετατροπής για τον υπολογισµό 

των σταθµισµένων ποσών, το ποσό των µη εκταµιευθεισών πιστωτικών 

ευχερειών και τη σταθµισµένη ως προς το άνοιγµα µέση αξία ανοίγµατος για 

κάθε κατηγορία ανοιγµάτων. 

 

5.3.6 Για την κατηγορία ανοιγµάτων πελατών λιανικής και για καθεµία από τις 

κατηγορίες που ορίζονται στο σηµείο (5.3.3δ), είτε τις πληροφορίες του 

στοιχείου (5.3.5) ανωτέρω (κατά περίπτωση και σε οµαδοποιηµένη βάση), είτε 

ανάλυση των ανοιγµάτων για επαρκή αριθµό βαθµίδων αναµενόµενης ζηµίας 

(ΕL), ώστε να καθίσταται δυνατή µια εύλογη διαφοροποίηση του πιστωτικού 

κινδύνου (κατά περίπτωση και σε οµαδοποιηµένη βάση). 

 

5.3.7 Τις πραγµατικές προσαρµογές αξίας που έγιναν στην προηγούµενη περίοδο 

για κάθε κατηγορία ανοιγµάτων και στην περίπτωση των ανοιγµάτων πελατών 

λιανικής, για καθεµία από τις υποκατηγορίες που ορίζονται στο σηµείο (5.3.3δ) 

και τις διαφορές σε σχέση µε τις αντίστοιχες προσαρµογές προηγούµενων 

περιόδων.  

 

5.3.8 Περιγραφή των παραγόντων που επηρέασαν τις πραγµατικές ζηµίες στην 

προηγούµενη περίοδο (για παράδειγµα, εάν η Επιχείρηση Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών είχε ποσοστά αθέτησης υψηλότερα από το µέσο όρο ή 

LGD και συντελεστές µετατροπής υψηλότερους από το µέσο όρο). 

 

5.3.9 Σύγκριση των εκτιµήσεων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα σε µεγαλύτερη περίοδο. Η 

σύγκριση περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εκτιµήσεις ζηµιών σε σχέση µε τις 

πραγµατικές ζηµίες για κάθε κατηγορία ανοιγµάτων σε περίοδο επαρκώς 

µεγάλη, ώστε να καθίσταται δυνατή µια εύλογη αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών εσωτερικής διαβάθµισης. Κατά 

περίπτωση, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αναλύουν 

λεπτοµερέστερα τα στοιχεία αυτά και συγκρίνουν τις πιθανότητες αθέτησης 

(PD), και ειδικά οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που 

χρησιµοποιούν εσωτερικές εκτιµήσεις των ποσοστιαίων ζηµιών σε περίπτωση 

αθέτησης (LGD) ή των συντελεστών µετατροπής (σύµφωνα µε την εξελιγµένη 

µεθοδολογία της Προσέγγισης Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων), συγκρίνουν τις 

πραγµατικές τιµές του LGD και των συντελεστών µετατροπής, µε τις 

εκτιµήσεις που παρέχονται στις ανωτέρω δηµοσιοποιήσεις σχετικά µε την 

ποσοτική αξιολόγηση των κινδύνων. 

 

5.3.10 Για τους σκοπούς του σηµείου (5.3.3) ανωτέρω, η περιγραφή περιλαµβάνει 

τα διάφορα είδη ανοιγµάτων κάθε κατηγορίας, τους ορισµούς, τις µεθόδους και 

τα δεδοµένα για την εκτίµηση και την επικύρωση των πιθανοτήτων αθέτησης 
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(PD) και, κατά περίπτωση, των ποσοστιαίων ζηµιών σε περίπτωση αθέτησης 

(LGD) και των συντελεστών µετατροπής, περιλαµβανοµένων των παραδοχών 

που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό αυτών των µεταβλητών. Επίσης, 

περιγράφονται οι σηµαντικές αποκλίσεις από τον ορισµό της αθέτησης των 

παραγράφων 17 έως 28 του Τµήµατος Ε της Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 

«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου 

σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων» και των σηµαντικών 

τµηµάτων του χαρτοφυλακίου που επηρεάζονται από αυτές τις αποκλίσεις. 

 

5.3.11  Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που υπολογίζουν τα 

σταθµισµένα ποσά για ανοίγµατα υπό µορφή µετοχών, σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 7 έως 11 του Τµήµατος Ζ1 της Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 

«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου 

σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων», δηµοσιοποιούν τα 

ανοίγµατα αυτά ανά συντελεστή στάθµισης, όπως ορίζεται στις εν λόγω 

παραγράφους.  

 

6. Τεχνικές µείωσης κινδύνου  

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρµόζουν τεχνικές 

µείωσης του πιστωτικού κινδύνου, δηµοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:  

 

6.1 Τις πολιτικές και τις διαδικασίες συµψηφισµού των εκτός ισολογισµού 

στοιχείων, καθώς και το βαθµό, κατά τον οποίο η Επιχείρηση Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών κάνει χρήση των συµψηφισµών αυτών. 

 

6.2 Τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίµησης και διαχείρισης των 

εξασφαλίσεων. 

 

6.3 Περιγραφή των κυριότερων ειδών εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Επιχείρηση 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 

6.4 Τα κυριότερα είδη εγγυητών και αντισυµβαλλοµένων σε πράξεις πιστωτικών 

παραγώγων, καθώς και την πιστοληπτική τους αξιολόγηση. 

 

6.5 Πληροφορίες σχετικά µε τις συγκεντρώσεις κινδύνου αγοράς ή πιστωτικού 

κινδύνου στα χρησιµοποιούµενα µέσα µείωσης κινδύνου. 

 

6.6 Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υπολογίζουν τα 

σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

3/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση» ή/και την Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 

«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου 

σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων», αλλά δεν παρέχουν 

εσωτερικές εκτιµήσεις των ποσοστιαίων ζηµιών σε περίπτωση αθέτησης (LGD) 

ή των συντελεστών µετατροπής για τις κατηγορίες ανοιγµάτων, χωριστά για 

κάθε κατηγορία ανοιγµάτων, τη συνολική αξία ανοίγµατος (κατά περίπτωση, 

µετά το συµψηφισµό εντός ή εκτός ισολογισµού), που καλύπτεται – µετά την 
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εφαρµογή των προσαρµογών µεταβλητότητας – από αποδεκτές 

χρηµατοοικονοµικές εξασφαλίσεις ή από άλλες αποδεκτές εξασφαλίσεις. 

 

6.7 Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υπολογίζουν τα 

σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

3/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση»  ή/και Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 

«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου 

σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων», χωριστά για κάθε 

κατηγορία ανοιγµάτων, το συνολικό άνοιγµα (κατά περίπτωση, µετά το 

συµψηφισµό εκτός ή εντός ισολογισµού) που καλύπτεται από εγγυήσεις ή 

πιστωτικά παράγωγα. Για την κατηγορία των ανοιγµάτων σε µετοχές 

ειδικότερα, η αναφορά γίνεται για καθεµία από τις µεθόδους του Τµήµατος Ζ1 

της Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007. 

 

 

7.  Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου  

∆ηµοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το άνοιγµα της Επιχείρησης 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, όπως 

ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 

«Πιστωτικός Κίνδυνος  Αντισυµβαλλοµένου»: 

 

7.1 Περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιείται για την κατανοµή του 

εσωτερικού κεφαλαίου και τον καθορισµό πιστωτικών ορίων για τα ανοίγµατα 

σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου. 

 

7.2 Περιγραφή της πολιτικής που εφαρµόζεται για τη λήψη εξασφαλίσεων. 

 

7.3 Περιγραφή της πολιτικής που εφαρµόζεται για τα ανοίγµατα που υπόκεινται σε 

κίνδυνο δυσµενούς συσχέτισης. 

 

7.4 Περιγραφή της επίπτωσης του ποσού εξασφαλίσεων, που θα πρέπει να 

παράσχει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε περίπτωση 

υποβάθµισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του αντισυµβαλλοµένου της. 

 

7.5 Η ακαθάριστη θετική εύλογη αξία των συµβάσεων, το όφελος από 

συµψηφισµούς, το τρέχον πιστωτικό άνοιγµα µετά το συµψηφισµό, οι 

ληφθείσες εξασφαλίσεις και το καθαρό πιστωτικό άνοιγµα σε παράγωγα µέσα. 

Καθαρό πιστωτικό άνοιγµα είναι το πιστωτικό άνοιγµα σε συναλλαγές 

παραγώγων, αφού ληφθούν υπόψη τόσο τα κέρδη από (νοµικά ισχυρές) 

συµφωνίες συµψηφισµού, καθώς και οι εξασφαλίσεις. 

 

7.6 Μέτρα για τον υπολογισµό της αξίας ανοίγµατος, βάσει των µεθόδων που 

ορίζονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 

«Πιστωτικός Κίνδυνος  Αντισυµβαλλοµένου», ανεξαρτήτως της µεθόδου. 
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7.7 Η ονοµαστική αξία αντισταθµίσεων πιστωτικών παραγώγων και η κατανοµή 

του τρέχοντος πιστωτικού ανοίγµατος ανά τύπο πιστωτικού ανοίγµατος. 

 

7.8 Συναλλαγές σε πιστωτικά παράγωγα (ονοµαστική αξία), µε διάκριση ανάµεσα 

σε εκείνες που αφορούν το χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων της ίδιας της 

Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και εκείνες που αφορούν τις 

διαµεσολαβητικές της δραστηριότητες, καθώς και την κατανοµή των 

χρησιµοποιούµενων πιστωτικών παραγώγων, µε περαιτέρω διάκριση µεταξύ 

αγορασθείσας και πωληθείσας πιστωτικής προστασίας για κάθε κατηγορία 

πιστωτικών παραγώγων. 

 

7.9 Εκτίµηση του συντελεστή «άλφα», σύµφωνα µε τα σχετικά οριζόµενα στο –

Παράρτηµα IV της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 

«Πιστωτικός Κίνδυνος  Αντισυµβαλλοµένου».  

 

8.  Κίνδυνος αγοράς  

8.1.  Τυποποιηµένη µέθοδος  

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υπολογίζουν τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις τους µέσω της τυποποιηµένης µεθόδου σύµφωνα µε την 

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για 

τον κίνδυνο αγοράς», δηµοσιοποιούν τις απαιτήσεις αυτές χωριστά για κάθε κίνδυνο 

που αναφέρεται στις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης.  

 

8.2. Εσωτερικά υποδείγµατα  

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υπολογίζουν τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις τους µέσω εσωτερικών υποδειγµάτων σύµφωνα µε την 

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για 

τον κίνδυνο αγοράς», δηµοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

8.2.1. Για κάθε επιµέρους χαρτοφυλάκιο: 

 

α. περιγραφή της µεθοδολογίας εσωτερικών υποδειγµάτων, που 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των παραµέτρων και της δυνητικής 

ζηµιάς, 

 

β. περιγραφή του προγράµµατος προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, που 

εφαρµόζεται σε κάθε χαρτοφυλάκιο, 

 

γ. περιγραφή των διαδικασιών, που χρησιµοποιούνται για το δοκιµαστικό εκ 

των υστέρων έλεγχο και την επικύρωση της ακρίβειας και της συνέπειας της 

εν λόγω µεθοδολογίας. 
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8.2.2. Αναφορά της έγκρισης της ακολουθούµενης µεθοδολογίας από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και περιγραφή των διαδικασιών, µε τις οποίες 

επιτυγχάνεται η εφαρµογή των οριζόµενων στο Παράρτηµα VII, Τµήµα ∆ της 

Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς».  

 

9. Λειτουργικός κίνδυνος  

∆ηµοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το λειτουργικό κίνδυνο, 

σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007 

«Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου»: 

 

9.1 Οι προσεγγίσεις εκτίµησης των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια για λειτουργικό 

κίνδυνο, τις οποίες ακολουθεί η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 

9.2 Περιγραφή των Εξελιγµένων Μεθόδων Μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου, 

εφόσον αυτές χρησιµοποιούνται από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης της ανάλυσης των κατάλληλων εσωτερικών και 

εξωτερικών παραγόντων που λαµβάνονται υπόψη σε αυτές. Σε περίπτωση 

µερικής χρήσης, αναφέρεται το πεδίο εφαρµογής των διαφόρων προσεγγίσεων 

που χρησιµοποιούνται. 

 

9.3 Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που χρησιµοποιούν τις 

Εξελιγµένες Μεθόδους Μέτρησης για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο, δηµοσιοποιούν περιγραφή του τρόπου 

µε τον οποίο χρησιµοποιούν «ασφάλιση» για σκοπούς µείωσης του πιστωτικού 

κινδύνου.   

 

10. Ανοίγµατα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών  

∆ηµοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες για τα ανοίγµατα σε µετοχές, τα οποία 

δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών: 

 

10.1 Κατάταξη των ανοιγµάτων αυτών µε βάση το σκοπό κατοχής τους, όπως, για 

παράδειγµα, η επιδίωξη υπεραξιών ή η στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση και 

περιγραφή των λογιστικών τεχνικών αρχικής αναγνώρισης και µεταγενέστερης 

αποτίµησης των ανοιγµάτων αυτών, µε ειδικότερη αναφορά των παραδοχών 

στις οποίες βασίζεται η αποτίµηση και την επίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων 

στις παραδοχές αυτές. 

 

10.2 Η αξία ισολογισµού και η εύλογη αξία των ανοιγµάτων και, προκειµένου περί 

µετοχών που είναι διαπραγµατεύσιµες σε χρηµατιστήριο, η διαφορά, αν αυτή 

είναι σηµαντική, µεταξύ αγοραίας τιµής και εύλογης αξίας. 
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10.3 Τα είδη, τη φύση και τα ποσά των ανοιγµάτων σε µετοχές διαπραγµατεύσιµες 

σε χρηµατιστήριο, των ανοιγµάτων σε µετοχές µη διαπραγµατεύσιµες σε 

χρηµατιστήριο, σε επαρκώς διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια και των λοιπών 

ανοιγµάτων. 

 

10.4 Το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων κερδών ή ζηµιών από πωλήσεις και τις 

ρευστοποιήσεις της περιόδου αναφοράς. 

 

10.5 Το συνολικό καθαρό ποσό των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών ή ζηµιών και 

των κερδών ή ζηµιών από αναπροσαρµογές αξίας, καθώς και κάθε παρόµοιο 

ποσό που περιλαµβάνεται στα βασικά ή τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια της 

Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.  


