
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΕΔΑΚΕ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2008 

ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Δ.Κ. 9/459/27.12.2007 



1 

1. Σηότοι και πολιηικές διατείριζης κινδύνφν 
 
ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη θαη νη πνιηηηθέο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο. ηελ θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο 
γίλεηαη μερσξηζηή αλαθνξά γηα ηελ θάζε θαηεγνξία θηλδχλνπ πνπ 
αληηκεησπίδεη ε Δηαηξία. Όπνπ δελ ππάξρεη μερσξηζηή αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θηλδχλνπ, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ηα 
αλαθεξφκελα ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αθνξνχλ εμίζνπ ην ζχλνιν ησλ 
θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξία. 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ αλάιεςε απφ 

ηελ Δηαηξία παληφο είδνπο θηλδχλσλ θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο 

ζε ηαθηηθή βάζε. Δπηπιένλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Δηαηξίαο.  

 
1.1. Σηραηηγικές και διαδικαζίες για ηη διατείριζη ηφν κινδύνφν 
 
Η γεληθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ 
αβεβαηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη απνζθνπεί ζην λα 
ειαρηζηνπνηεί πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, 
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηακηαθή ξνή ηεο Δηαηξείαο, κέζα απφ 
ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη. 
Πξσηεχνληαο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ζε πςειά επίπεδα, ζε ζρέζε κε ην 
ειάρηζην 8% πνπ απαηηείηαη ηνπ πληειεζηή Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο πνπ 
ζπγθξίλεη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο κε ην 
ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ έλαληη ησλ θηλδχλσλ αγνξάο, ιεηηνπξγηθνχ θαη 
πηζησηηθνχ.  
Ο πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31/12/2008 
ππνινγίζηεθε ζε 43,02 % , ζε ζρέζε κε ην ειάρηζην χςνο ηνπ 8 % πνπ 
απαηηείηαη. πγθεθξηκέλα κε 31/12/2008 ππνινγίζηεθε σο εμήο : 
 

πλνιηθά Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα (ρηι. €) 1.290,97 

χλνιν ηαζκηζκέλνπ Δλεξγεηηθνχ (ρηι. €) 3.001,12 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 43,02 

 
Δηδηθφηεξα, νη αξρέο δηαρείξηζεο σο πξνο θάζε επηκέξνπο θίλδπλν, είλαη νη 
αθφινπζεο: 
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1.1.1 Πιζηφηικός κίνδσνος 
 
Η Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο επέξρεηαη φηαλ ην 
αληηζπκβαιιφκελν κέξνο αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη 
ζηελ Δηαηξία. 
Γηα ηελ κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ε πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, θαζψο θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
Η παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη ζε 
θαζεκεξηλή βάζε, ελψ πξνβιέπεηαη ε άκεζε γλσζηνπνίεζε πξνο ηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θάζε ρξεκαηνδνηηθνχ αλνίγκαηνο πνπ ππεξβαίλεη 
ην 10% ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηελ 
απφθαζε Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 7/459/27.12.2007. Δπηπιένλ, ζχκθσλα 
κε ην Ν. 2843/2000 θαη ηηο απνθάζεηο αξηζκ. 2/363/30.11.2005 θαη 
8/370/26.1.06 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, φπσο ηζρχνπλ, πξέπεη κέρξη ην 
πέξαο ηνπ Σ + 3, ν πειάηεο λα έρεη εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ 
πηζησηηθφ θίλδπλν, πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο ηελ Σ + 4. 
 
1.1.2 Κίνδσνος αγοράς 
 
Η Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν αγνξάο. Ο θίλδπλνο αγνξάο πξνθχπηεη απφ 
αλνηθηέο ζέζεηο ηεο Δηαηξίαο ζε κεηνρηθά πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 
ζηελ ειιεληθή αγνξά. Η ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα είλαη 
πεξηνξηζκέλε κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ν θίλδπλνο αγνξάο. 
 
Δπηπιένλ, κεηξά ηνλ εηδηθφ θαη γεληθφ θίλδπλν ηεο ζέζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, 
γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 4/459/27.12.2007 «Τπνινγηζκφο θεθαιαηαθψλ 
απαηηήζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ 
θίλδπλν αγνξάο», κεξηκλά ψζηε ε επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε 
ηα αλνίγκαηα ηεο Δηαηξείαο λα θηλείηαη ζηα λφκηκα φξηα θαη εθαξκφδεη 
πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing). 
 
1.1.3. Σσναλλαγμαηικός κίνδσνος 
 
Σν ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη ζε Δπξψ, ελψ ε 
εηαηξεία δελ δηαζέηεη επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ. πλεπψο ν ζπλαιιαγκαηηθφο 
θίλδπλνο δελ πθίζηαηαη. 
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1.1.4 Κίνδσνος επιηοκίοσ 
 
Οη φπνηεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα 
επηηφθηα ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κπνξνχλ είηε λα 
παξακείλνπλ θπκαηλφκελα ή λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηαζεξά. 
Σα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ινηπέο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δελ επεξεάδνληαη απφ δηαθπκάλζεηο 
επηηνθίσλ. 
Δπηπξφζζεηα ζεκεηψλεηαη φηη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο εηαηξείαο είλαη 
πεξηζηαζηαθφο θαη πεξηνξηζκέλνπ χςνπο, κε απνηέιεζκα λα ειαρηζηνπνηείηαη 
ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην επηηφθην. 
 
1.1.5 Κίνδσνος ρεσζηόηηηας 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα 
εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ 
απαηηεηέο. Η δηαξθήο παξαθνινχζεζε θαη εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακηαθψλ 
δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, δηαηεξεί ηνλ θίλδπλν 
ξεπζηφηεηαο ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα. Δπηθνπξηθά ε εηαηξεία έρεη πξνβεί 
ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο πηζηνδνηηθνχ νξίνπ κε εγρψξην πηζησηηθφ ίδξπκα. 
 
2. Πεδίο εθαρμογής 
 
Οη δεκνζηνπνηνχκελεο ζην παξφλ πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηελ αλψλπκε 
Δηαηξία κε ηελ επσλπκία ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Η Δηαηξία δελ 
έρεη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο-επηρεηξήζεηο θαη δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
3. Ίδια Κεθάλαια  
 
Τπνινγηζκφο ηδίσλ θεθαιαίσλ - Βάζεη ηεο απφθ. Γ.. Σεο Δ.Κ. 
2/459/27.12.2007 
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 
Δηαηξίαο ζηηο 31/12/2008: 
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Α. Βαζικά ίδια κεθάλαια Πνζά ζε € ρηι. 

Α.1. Κχξηα ζηνηρεία Βαζηθψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  

       1.Καηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην  3.672,50 

       2.Απνζεκαηηθά  701,89 

       3.Απνηειέζκαηα (θέξδε/δεκηέο) εηο λένλ  -1.882,28 

       4.Σν ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν, πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ  
          Γ.Λ.Π. πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ ινγηζηηθή θαζαξή    
          ζέζε θαηά ηελ α’ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. 

700,00 
 

Α.3 Αθαηξεηηθά ζηνηρεία Βαζηθψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  

       1.Αυια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  -15,41 

       2.πκκεηνρή ζε πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην     
          Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ -469,55 

Γ. Αθαιρεηικά ζηοιτεία Ιδίφν Κεθαλαίφν  -1.416,18 

Σύνολο Εποπηικών Ιδίφν Κεθαλαίφν  1.290,97 
 

 
4. Κεθαλαιακές Απαιηήζεις 
 
Παξαθάησ εθηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ θεθαιαηαθψλ 
απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 
 
Σν θεθάιαην πνπ θξίζεθε αλαγθαίν απφ ηελ Δηαηξία κε εκεξνκελία αλαθνξάο 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2008 είρε σο εμήο :  
 
Ο Κίλδπλνο Αγνξάο γηα ηελ Δηαηξίαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 81.500,00 €. Ωο εθ 
ηνχηνπ θαη κε βάζε ηελ 4/459/27.12.2007 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ 
αγνξάο, αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 6.520,00 €.  
 
Με ζηνηρεία 31εο Γεθεκβξίνπ 2008 ε Δηαηξία παξνπζίαζε Πηζησηηθφ Κίλδπλν 
χςνπο  1.281.120,00 €. Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο 5/459/27.12.2007 αλεξρφληνπζαλ ζε  102.490,00 €.  
 
Με ζηνηρεία 31εο Γεθεκβξίνπ 2008 ε Δηαηξία παξνπζίαζε Λεηηνπξγηθφ 
Κίλδπλν χςνπο 1.638.500,00 €. Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη 
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο 6/459/27.12.2007 αλεξρφληνπζαλ ζε   131.080,00 €.  
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ην ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελν θεθαιαίνπ αλήιζε ζε 

240.090,00 € . 
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5. Πιζηφηικός κίνδσνος 
 
Η ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ ηεο Δηαηξίαο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ 
εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, έρνληαο 
ζαλ βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο Δηαηξίαο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη 
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο. 
Η Δηαηξία ρξεζηκνπνηεί εθηηκήζεηο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία 
δεκηψλ απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ 
θηλδχλνπ, θαη παξφκνηα αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο κε απηά ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ, φηαλ πξνζδηνξίδεη ηηο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο. 
Η ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ παξαθνινπζεί ηνπο ηπρφλ πξνβιεκαηηθνχο 
ινγαξηαζκνχο θαη ιακβάλεη κέξνο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ 
γίλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη θιάζεηο αλνηγκάησλ θαη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά 
ηεο Δηαηξίαο κε βάζε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν ζηηο 31.12.2008 : 

 
 

Kαηηγορία Ανοίγμαηος  
Σσνηελεζηής 
Σηάθμιζης 

Άνοιγμα € 
τιλ. 

Σηαθμιζμένο 
ανοιγμα € τιλ. 

Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο 
απαηηήζεηο θαηά θεληξηθψλ 
θπβεξλήζεσλ ή θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 0% 133,22 0,00 

Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο 
απαηηήζεηο θαηά πνιπκεξψλ 
ηξαπεδψλ αλάπηπμεο  20% 1.346,72 269,34 

Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο 
απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ ιηαληθήο  75% 319,19 239,39 

ηνηρεία ζε θαζπζηέξεζε  100% 77,53 77,53 

Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 100% 320,10 320,10 

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 0% 15,78  

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 100% 374,75 374,75 

Σύνολα    2.587,29 1.281,11 
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5.1 Ανάλσζη ηφν διαθόρφν καηηγοριών ανοιγμάηφν, με βάζη ηην 
εναπομένοσζα ληκηόηηηά ηοσς. 
 

 
 
6. Κίνδσνος αγοράς 
 
Η Δηαηξία ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Απφθαζεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 4/459/27.12.2007 «Τπνινγηζκφο 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο». 

 
Κεθαλαιακές απαιηήζεις με ημερομηνία 31/12/2008 

Κεθαλαιακές απαιηήζεις για ηην κάλσυη 
κινδύνοσ αγοράς 

ποζά ζε τιλ. Εσρώ 

1.Έλαληη Κηλδχλνπ Θέζεο 6,52 

2.Έλαληη Κηλδχλνπ απφ κεηαβνιέο ηζνηηκηψλ 0,00 

3.Έλαληη Κηλδχλνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ 0,00 

4.Έλαληη Κηλδχλνπ Γηαθαλνληζκνχ / Παξάδνζεο 0,00 

5.Έλαληη Κηλδχλνπ Μ.Υ.Α. 0,00 
 
 
 

σνοπτική λογιστική κατάσταση της31/12/2008 σύμυωνα με τα ΔΠΧΠ 
    

  Έως 1 μήνα  1-3 μήνες 3-12 μήνες 1-5 έτη Πάνω από 5 έτη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ             

Μη Κσκλουορούν Ενεργητικό              

Ενζώμαηερ Ακινηηοποιήζειρ       320,10   320,10 

Άύλα πεπιοςζιακά ζηοισεία       15,41   15,41 

Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ απαιηήζειρ       12,59   12,59 

Λοιπέρ Μακποππόθεζμερ Απαιηήζειρ       624,07   624,07 

Χπημαηοοικονομικά ζηοισεία διαθέζιμα ππορ 
πώληζη 

            

Χπημαηοοικονομικά ζηοισεία ζε εύλογη αξία 
μέζω αποηελεζμάηων 

            

ύνολο μη κσκλουορούντος ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 972,17 0,00 972,17 

Κσκλουορούντα Περιοσσιακά τοιτεία             

Πελάηερ και Λοιπέρ Εμποπικέρ Απαιηήζειρ 1.272,89         1.272,89 

Λοιπέρ Απαιηήζειρ 162,81         162,81 

Λοιπά κςκλοθοπούνηα ζηοισεία ενεπγηηικού 60,32         60,32 

Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 1.362,50         1.362,50 

ύνολο κσκλουορούντος ενεργητικού 2.858,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.858,52 

ύνολο ενεργητικού 2.858,52     972,17   3.830,69 
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7. Λειηοσργικός Κίνδσνος 
 
Η εηαηξία καο έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
φπνηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη. 
 
Αλαιπηηθφηεξα, ε εηαηξία καο αλά κήλα ππνινγίδεη θαη παξαθνινπζεί ην δείθηε 
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη αλά ηξίκελν ζπληάζζεη ζρεηηθφ πίλαθα ηνλ νπνίν 
ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 
 
ε φ,ηη αθνξά ζηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο, αθνινπζείηαη 
πηζηά ε νδεγία ηεο εηαηξίαο ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη 
ινγηζκηθνχ γηα θαζεκεξηλφ back up φισλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ, 
ηνπ νπνίνπ ε θχιαμε αλαηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ππάιιειφ καο θαζεκεξηλά, 
εθηφο ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. 
 
ηελ εηαηξία πθίζηαηαη εηδηθά δηακνξθσκέλνο θαη αλάινγα αζθαιηζκέλνο 

ρψξνο Computer Room, φπνπ θπιάζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ νη servers. Όζνλ 

αθνξά ηε ρξήζε-ρεηξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ν θάζε 

ππάιιεινο/ ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο, δηαζέηεη πξνζσπηθνχο θαη απφξξεηνπο 

θσδηθνχο εηζφδνπ θαη ηαπηνπνίεζεο, ηνπ έρνπλ δνζεί ζπγθεθξηκέλα 

δηθαηψκαηα ρξήζεο απνιχησο αληίζηνηρα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ, ην δε 

ινγηζκηθφ θαη νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαζέηνπλ εηδηθφ auditing 

system θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ρεηξηζκψλ, ειαρηζηνπνηψληαο 

θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν θάζε πηζαλφ θίλδπλν ιεηηνπξγίαο θαη θαθφβνπιεο ρξήζεο 

ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 
Σέινο, ζηνλ σο άλσ ρψξν computer room, επξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα 
ιεηηνπξγίαο πεηξειαηνθίλεηε ειεθηξνγελλήηξηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
δηαθνπψλ ξεχκαηνο. 
 
Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο δεκνζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 6/459/27.12.2007 «Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο ησλ 
Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ έλαληη ηνπ Λεηηνπξγηθνχ 
Κηλδχλνπ». 
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Πίνακας ανάλσζης λειηοσργικού κινδύνοσ (ζε τιλ. €) 
 

Περιγραθή Χρήζη 2005 Χρήζη 2006 Χρήζη 2007 

χλνιν Δζφδσλ 1.056,94 1.436,37 1.497,11 

χλνιν Δμφδσλ 328,82 493,74 546,34 

Γηαθνξά Έμνδα - Έζνδα : 728,12 942,63 950,77 

        

        

Μέζος όρος ηριών εηών 
(απόλσηη ηιμή) 

873,84 

  *15%= 131,08   

Λειηοσργικός κίνδσνος 12,5 131,08 1.638,45 

 
 
8.  Ανοίγμαηα σπό ηη μορθή μεηοτών ποσ δεν περιλαμβάνονηαι ζηο 
ταρηοθσλάκιο ζσναλλαγών 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα αλνίγκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 


