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Εισαγωγή  
 
Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρία) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού (ΕE) με αριθμό 575/2013 (άρθρα 431-451) καθώς και του νόμου με αριθμό 
4261/2014 (άρθρα 80-88), δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση (άρθρο 433) στην ιστοσελίδα της 
(www.pantelakis.gr) πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή της επάρκεια, καθώς και τις 
πολιτικές – διαδικασίες που έχει θεσπίσει για την διαχείριση και αντιμετώπιση των 
αναλαμβανόμενων κινδύνων. 
 
Οι δημοσιοποιήσεις που ακολουθούν έχουν ως σημείο αναφοράς την 31.12.2020. 
 
 

• 1 Στόχοι και Πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων (Άρθρο 435) 
 

Η Εταιρία καθορίζει τους στόχους και τις πολιτικές ως προς τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις 
σύμφωνα με τους κινδύνους που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της και με σκοπό την 
πρόβλεψη, αποφυγή και διαχείριση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία εντοπίζει και 
διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη, καλύπτοντάς τους με τα 
κεφάλαια που διαθέτει.  
 
Οι κίνδυνοι παρακολουθούνται και μετρώνται ώστε να συμβαδίζουν με το κανονιστικό 
πλαίσιο, να συνάδουν με την συνολική στρατηγική της Εταιρίας και σε τριμηνιαία βάση 
αναφέρονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
 
Αναλυτικά γίνεται αναφορά για τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και την αξιολόγηση των 
κινδύνων στην Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (πρώην ΕΔΑΚΕ) η 
οποία υπόκειται σε ετήσια επανεξέταση, εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρίας και εν συνεχεία 
υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  
 
Ακολουθεί περιγραφή των μέσων παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας: 
 
 

1.1. Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου & Πιστώσεων 
 
Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι: 
 
o Η διαμόρφωση πολιτικών και διαδικασιών όσον αφορά τα όρια και τους όρους ανάληψης 

κινδύνων της Εταιρίας. 

o Η παρακολούθηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των 

διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί με λήψη διορθωτικών μέτρων ή και διακοπή 

ζημιογόνων δραστηριοτήτων εάν κριθεί απαραίτητο. 

o Η διασφάλιση του επιπέδου συμμόρφωσης της Εταιρίας και των καλυπτόμενων 

προσώπων σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες. 

o Να μεριμνά ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να 

ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. 

o Η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας αντισυμβαλλομένων για παροχή πιστώσεων-

δανείων.  

o Η αξιολόγηση Θεσμικών Πελατών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διαδικασίες 

της Εταιρίας και προτάσεις προς έγκριση για χρηματικά όρια συναλλαγών.  

o Ο έλεγχος ύπαρξης Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (συνοπτική αναφορά από 

αρμόδιο στέλεχος). 

o Ο έλεγχος Πιστώσεων (Margin & 2D) και θέσεων πελατών σε Παράγωγα Προϊόντα. 

o Ο έλεγχος Χρεωστικών Υπολοίπων. 



 

 

Σελίδα 4 από 30 
 
“© Copyright. Παντελάκης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2021. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.” Απαγορεύεται η 
αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να 
ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, 
μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας Παντελάκης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.   
 

o Ο έλεγχος Ορίων Συναλλαγών Θεσμικών Πελατών. 

o Ο έλεγχος εξέλιξης Ιδίων Κεφαλαίων και Κεφαλαιακής Επάρκειας. 

o Ο έλεγχος ρευστότητας της Εταιρίας και πρόβλεψη αναγκών για Επικουρικό & 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 

Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου & Πιστώσεων, υποβάλει γραπτές εκθέσεις στα ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως αναφορικά με την Δ.Α.Ε.Ε.Κ. Επίσης υποβάλλονται εκθέσεις μηνιαία, στα μέλη της 
Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου και Πιστώσεων αναφορικά με τυχόν συμβάντα που ενέχουν 
Λειτουργικό Κίνδυνο καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση 
αυτών. 

 
 
1.2. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
 
Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση σε τακτά διαστήματα 
της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των διαδικασιών που έχουν 
θεσπιστεί για τον εντοπισμό των κινδύνων και τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
υπέχει η Εταιρία, σύμφωνα με το Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών καθώς και στην παροχή συμβουλών στα 
καλυπτόμενα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την 
άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις της 
Εταιρίας. 
 
Επιπροσθέτως, το Τμήμα παρακολουθεί την εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών 
εσωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
αποφάσεις και τις διαδικασίες της Εταιρίας. Εξετάζει και αξιολογεί την καταλληλότητα και 
αποτελεσματικότητα των παραπάνω συστημάτων – μηχανισμών ελέγχου και στα πλαίσια των 
περιοδικών ελέγχων, διατυπώνει συστάσεις για βελτιώσεις ή διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση 
αδυναμιών και εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τις συστάσεις αυτές. 
 
Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υποβάλει γραπτές εκθέσεις 
στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως, αναφορικά με ζητήματα που εντοπίστηκαν/ελέγχθηκαν, καθώς και τα 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση αυτών.  
 
Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του το Τμήμα διαθέτει την απαραίτητη εξουσία, 
πόρους και εξειδίκευση. Επίσης το οργανόγραμμα της Εταιρίας ορίζει σαφώς τον υπεύθυνο 
του Τμήματος, ο οποίος δεν συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών ή στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων των οποίων παρακολουθεί ενώ ο προσδιορισμός της αμοιβής του γίνεται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μη θέτει υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητά του. 
 
Σύγκρουση Συμφερόντων 
 
Η Εταιρία, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4514/2018 «Αγορές Χρηματοπιστωτικών 
Μέσων και άλλες διατάξεις» σε συνέχεια της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15/05/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, 
έχει υιοθετήσει πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων, που μπορεί να ανακύψουν κατά 
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και οι οποίες μπορεί να ζημιώσουν τα συμφέροντα ενός 
πελάτη. Η πολιτική γνωστοποιείται στους πελάτες μέσω σταθερού μέσου.  
 
Βασική αρχή της Πολιτικής είναι ότι το προσωπικό και τα Τμήματα, οι δραστηριότητες των 
οποίων θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να 
διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 
 
Σε συμμόρφωση με την Ελληνική νομοθεσία, η Εταιρία προέβη στη θέσπιση Εσωτερικής 
Οδηγίας, η οποία καθορίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και 
διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ: 
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o Της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της και των πελατών της Εταιρίας. 

o Δύο ή/και περισσοτέρων πελατών της Εταιρίας. 

 
Οι κυριότερες διαδικασίες της Εσωτερικής Οδηγίας αναφέρονται στα εξής: 
 
o Σύγκρουση Συμφερόντων και Επενδυτικές Εργασίες 

o Σύγκρουση Συμφερόντων και Πιστωτικές Αποφάσεις 

o Εσωτερική Πληροφόρηση (Insider Dealing) 

o Σινικά Τείχη (Chinese Walls) για επενδυτικές εργασίες και μεταξύ Τμημάτων 

o Αντιπαροχές / Προμήθειες της Εταιρίας από / τρίτα μέρη 

 
Επιπλέον η Εταιρία τηρεί αρχείο για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία ή 
δραστηριότητα, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα και στο οποίο πρέπει 
να καταγράφονται: 
 
o Οι περιπτώσεις συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας της Εταιρίας, ως προς την 

οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων 

o Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν προκύψει και που συνεπάγονται 

ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων πελατών. 

 
 
 

1.3. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου και Πιστώσεων 
 
H Εταιρία έχει συγκροτήσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου και Πιστώσεων η οποία 
συνεδριάζει τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 
 

• Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο 

• Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου 

• Διευθυντή Πωλήσεων Ιδιωτών Πελατών 

• Διευθυντή Παραγώγων  

• Διευθυντή Εργασιών / Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων 

• Προϊστάμενο Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης  
 
Αντικείμενο συζήτησης της Επιτροπής είναι οι αναφορές που συντάσσονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα από τα Τμήματα Διαχείρισης Κινδύνου και Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης. Εξετάζεται η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών σε πολιτικές, διαδικασίες, μηχανισμούς, 
κινδύνους και λαμβάνει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, όπου κριθεί αναγκαίο, θεσπίζοντας νέες 
πολιτικές και διαδικασίες ή τροποποιώντας τις ήδη υφιστάμενες. Κατά την διάρκεια του έτους 
η Επιτροπή συγκλήθηκε δύο φορές. 
 
 

 
1.4. Δήλωση Επάρκειας Μηχανισμών Διαχείρισης Κινδύνου  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο να επανεξετάζει και να εγκρίνει 
περιοδικά τις στρατηγικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται από το τμήμα Διαχείρισης 
Κινδύνου, όσον αφορά την παρακολούθηση, ανάληψη, διαχείριση και μείωση κινδύνων στους 
οποίους εκτίθεται. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να διασφαλίσει  
επαρκείς πόρους για τη διαχείριση όλων των σημαντικών κινδύνων  που αντιμετωπίζει ή 
δύναται να αντιμετωπίσει η Εταιρία στο μέλλον. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θεωρεί ότι οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί διαχείρισης 
κινδύνου είναι επαρκείς και αποτελεσματικοί, καθώς επίσης τα συστήματα διαχείρισης 
κινδύνου είναι κατάλληλα και ανταποκρίνονται στο προφίλ και τη στρατηγική της Εταιρίας. 
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1.5. Συνοπτική Δήλωση Προφίλ Κινδύνου Εταιρείας  
 

Το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας που σχετίζεται με την επιχειρηματική της στρατηγική, 

διαμορφώνεται και αξιολογείται κατά την ετήσια Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας 

Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) η οποία εξετάζεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας.  

Κατά την παραπάνω διαδικασία αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις υπηρεσίες  

που προσφέρει η Εταιρεία, μετρώνται, προσδιορίζονται οι μέθοδοι παρακολούθησης, ελέγχου 

και αναφοράς αυτών. Η αξιολόγηση είναι ποσοτική αλλά και ποιοτική ανάλογα με το είδος 

κινδύνου και σύμφωνα με κριτήρια όπως ο βαθμός σημαντικότητας, οι επιπτώσεις, οι 

διαδικασίες ελέγχου και αναφοράς κλπ. 

Ενδεικτικά, δείκτες που παρακολουθούνται και κρίνονται ως σημαντικοί είναι ο Πιστωτικός 

Κίνδυνος, ο Λειτουργικός Κίνδυνος και ο Κίνδυνος Ρευστότητας και αναλύονται παρακάτω.  

Πλέον αυτών, τίθενται όρια, παρακολουθούνται και αναφέρονται τυχόν υπερβάσεις για  

επιμέρους δείκτες που σχετίζονται με θέματα όπως φορολογικά, υποβολής αναφορών στα 

αρμόδια εποπτικά όργανα, νομικά, κανονιστικής συμμόρφωσης, ασφάλειας πληροφοριών, 

συστημικά, ενημέρωσης πελατών, προσωπικού κλπ.  

Η παρακολούθηση και αναφορά των παραπάνω δεικτών γίνεται σε μηνιαία βάση ενώ μέσω 

της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου ενημερώνεται αντίστοιχα και το Διοικητικό Συμβούλιο.   

Λαμβανομένων υπόψη των  παραπάνω καθώς και παραμέτρων όπως το επίπεδο, η φύση 

και πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και πάντα μέσα στα πλαίσια του 

υφιστάμενου Νομικού και Κανονιστικού πλαισίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα ανεκτά 

επίπεδα κινδύνου, θεσπίζει τις διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης αυτών και προσδιορίζει 

στόχους και πολιτικές ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι το προφίλ κινδύνου, όπως αυτό έχει 
διαμορφωθεί και αξιολογηθεί από την ΔΑΕΕΚ και η διατήρηση επαρκών αντίστοιχων 
κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των αναλαμβανόμενων ή δυνητικών κινδύνων, κινούνται 
μέσα στα όρια του οριζόμενου ανεκτού επιπέδου κινδύνου. 
    
 
 

1.6. Αντιμετώπιση Οικονομικών Κρίσεων 
 
Η Εταιρία μέσω των αρμόδιων Τμημάτων, παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στο Ελληνικό όσο 
και στο Παγκόσμιο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ώστε να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει 
έγκαιρα τυχόν κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τα συμφέροντα των πελατών της και τα 
δικά της. 
 
Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση των καθαρών 
αναγκών σε χρηματοδότηση, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες και 
μεριμνά ώστε τα κεφάλαιά της να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. 
Πέραν των δικών της κεφαλαίων έχει εγκεκριμένες γραμμές δανειοδότησης ύψους 4,000,000 
Ευρώ και της έχουν χορηγηθεί Εγγυητικές Επιστολές ύψους 1.000.000Ευρώ (31.12.2020) 
προκειμένου να καλύψει λειτουργικές ανάγκες.  
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας και της Πελατείας τοποθετούνται σε Τραπεζικούς 
οργανισμούς Ελληνικών και Ξένων συμφερόντων, φροντίζοντας να υπάρχει κατάλληλη 
διασπορά. Τυχόν επενδύσεις διαθεσίμων πελατών είναι μικρής διάρκειας (κυρίως overnight) 
ώστε να είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες.  
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Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα όπου με ημερομηνία 
31.12.2020 ανέρχεται στο 20% έναντι του απαιτούμενου 8,00%. Παρακολουθείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο η Εταιρία θα προχωρήσει σε 
κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της. 
 
 

• 2  Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 436) 
  
Οι πληροφορίες που ακολουθούν δημοσιοποιούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και αφορούν την εταιρεία «Παντελάκης 
Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.». 
 
Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές εταιρίες. Από τη χρήση 2014 η Εταιρεία συντάσσει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις λόγω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της 
«ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Η συμμετοχή στην ανωτέρω εταιρεία 
ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που κατάρτισε για πρώτη φορά η 
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 30.06.2014, με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης, ως Κοινοπραξία. 
 
 

• 3  Ίδια Κεφάλαια (Άρθρο 437) 

Τα κεφάλαια της Εταιρίας για εποπτικούς σκοπούς σύμφωνα με τον Κανονισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013, αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα 

αποτελέσματα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άυλων 

στοιχείων ενεργητικού και τα αποθεματικά εύλογης αξίας. 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας την 31η  

Δεκεμβρίου 2020:  

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της  

26ης Ιουνίου 2013 

Ημερ.: 31/12/2020 

(ποσά σε χιλ. €) 

1 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(OWN FUNDS)   5.984,47 

1.1 ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1 CAPITAL) 5.984,47 

1.1.1 
ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 

(COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL) 
5.984,47 

1.1.1.1 
ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (Capital instruments eligible as CET1 Capital) 
6.300,00 

1.1.1.1.1 Καταβεβλημένα μέσα κεφαλαίου (Paid up capital instruments)  6.300,00 

1.1.1.2 Retained earnings /Κέρδη εις νέον -4.489,39 



 

 

Σελίδα 8 από 30 
 
“© Copyright. Παντελάκης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2021. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.” Απαγορεύεται η 
αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να 
ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, 
μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας Παντελάκης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.   
 

1.1.1.2.1 Previous years retained earnings /Κέρδη εις νέον προηγούμενων ετών 0,00 

1.1.1.2.2 Profit or loss eligible / Κέρδος ή Ζημία (εποπτικά αναγνωριζόμενα) -4.489,39 

1.1.1.2.2.1 
Profit or loss attributable to owners of the parent / Κέρδος ή ζημία που 

αποδίδεται στη μητρική εταιρία 
-4.489,39 

1.1.1.3 
Accumulated other comprehensive income /Λοιπά συσωρευμένα 

εισοδήματα 
0,00 

1.1.1.4 Other reserves / Λοιπά αποθεματικά 4.274,48 

1.1.1.6 

Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments 

/Μεταβατικές προσαρμογές που οφείλονται σε προϋφιστάμενα στοιχεία 

κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 

0,00 

1.1.1.11 (-) Other intangible assets /Λοιπά αϋλα πάγια  -100,62 

1.1.1.11.1 
(-) Other intangible assets gross amount / Μικτή αξία λοιπών αϋλων 

παγίων 
 -132,39 

1.1.1.24 

 

(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has 

a significant investment / Αφαιρετικά ποσά από τοποθετήσεις σε μέσα 

κεφαλαίου κοινων μετοχών της κατηγορίας 1 σε περιπτωσεις που το 

ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού 

τομέα 

 

0 

 
 

• 4  Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Άρθρο 438) 

Η Εταιρία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη 
Μέθοδο όσον αφορά τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη για σκοπούς 
Λειτουργικού Κινδύνου. 
 
Στην Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό του ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων  
έναντι του πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε κλάσεις 
ανοιγμάτων, και προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης, που 
διαφοροποιούνται αναλόγως με την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης 
και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. 
 
Το κεφάλαιο που κρίθηκε αναγκαίο από την Εταιρία με ημερομηνία αναφοράς την 31η  
Δεκεμβρίου 2020 είχε ως εξής: 
 
o Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου την 

26.06.2013, ανέρχονται σε  1.418.414,40€ ( 17.730.180,00 * 8,00%). 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος (Τυποποιημένη Μέθοδος) 

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της  

26ης Ιουνίου 2013 

Ημερ.: 31/12/2020 

(ποσά σε χιλ. €) 



 

 

Σελίδα 9 από 30 
 
“© Copyright. Παντελάκης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2021. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.” Απαγορεύεται η 
αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να 
ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, 
μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας Παντελάκης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.   
 

1.1 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

17.730,18 

1.1.1 Τυποποιημένη Προσέγγιση 17.730,18 

1.1.1.1 
Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση 

εξαιρουμένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων 
17.730,18 

1.1.1.1.01 Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες  

1.1.1.1.02 Περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές   

1.1.1.1.03 Public Sector Entities / Οντότητες του Δημοσίου τομέα   

1.1.1.1.04 Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης   

1.1.1.1.05 Διεθνείς οργανισμοί   

1.1.1.1.06 Ιδρύματα (institutions)  2.976,62 

1.1.1.1.07 Επιχειρήσεις  50,70 

1.1.1.1.08 Λιανική Τραπεζική 1.158,26 

1.1.1.1.09 Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία   

1.1.1.1.10 Ανοίγματα Σε καθυστέρηση 84,47 

1.1.1.1.11 Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου   

1.1.1.1.12 Ομόλογα που καλύπτονται με εξασφαλίσεις   

1.1.1.1.13 
Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη 

πιστοληπτική αξιολόγηση 
 10.412,74 

1.1.1.1.14 Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ)   

1.1.1.1.15 Ανοίγματα σε Μετοχές 1.422,92 

1.1.1.1.16 Λοιπά ανοίγματα 1.624,47 

1.1.1.2 Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την Τυποποιημένη Μέθοδο   

1.1.3 

Σταθμισμένο ποσό ανοίγματος για συνεισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης 

κεντρικού αντισυμβαλλομένου (Risk exposure amount for contributions to 

the default fund of a CCP) 
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o Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Κινδύνου Αγοράς λόγω θέσης, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου την 26.06.2013, ανέρχονται σε   566.142,40€ (7.076.780,00* 8,00%). 

 

Κίνδυνος Αγοράς (Ειδικός & Γενικός Κίνδυνος - Μετοχές) 

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της  
26ης Ιουνίου2013 

Ημερ.: 31/12/2020 

(ποσά σε χιλ. €) 

  

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ
Σ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩ
Ν  

TOTAL RISK 
EXPOSURE 

AMOUNT 
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝ
Ο ΠΟΣΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜ
ΕΝΕΣ ΣΕ 
ΚΕΦΑΛΑΙ

ΑΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕ

ΙΣ ΘΕΤΙΚΗ 
(LONG) 

ΑΡΝΗΤΙΚ
Η 

(SHORT) 

ΘΕΤΙΚΗ 
(LONG) 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
(SHORT) 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

          566,14 7.076,78 

Γενικός κίνδυνος 3.538,41 2.730,25 808,16 0,00 808,16 64,65   

Παράγωγα  2.730,25      

 
Διαπραγματεύσιμα 
στο χρηματιστήριο 
συμβόλαια 
μελλοντικής 
εκπλήρωσης επί  
δείκτη μετοχών 
που 
αντιπροσωπεύουν 
ευρέως 
διαφοροποιημένου
ς δείκτες 
υποκείμενα σε 
ειδική προσέγγιση 
 

 2.730,25      

Λοιπές μετοχές 
που δεν 
περιλαμβάνονται 
στη κατηγορία  
διαπραγματεύσιμα 
στο χρηματιστήριο 
συμβόλαια 
μελλοντικής 
εκπλήρωσης επί 
δείκτη μετοχών 
που 
αντιπροσωπεύουν 
ευρέως 
διαφοροποιημένου
ς δείκτες  

3.538,41 0,00 808,16        

Ειδικός κίνδυνος 3.538,41 2.730,25 3.538,41 2.730,25 6.268,66 501,49  
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Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου την 
26.06.2013, ανέρχονται σε 310.260,00€ (3.878.250,00 * 8%). 
 

Λειτουργικός Κίνδυνος 

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της  

26ης Ιουνίου 2013 

Ημερ.: 31/12/2020 

(ποσά σε χιλ. €) 

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΣΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΑΠΑΙΤ

ΗΣΕΙΣ 

ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑ

ΛΑΙΩΝ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤ

ΟΣ ΑΠΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΚΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟ  ΕΠΙΧ/ΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ 

ΕΤΟΣ                  

X-3 

ΕΤΟΣ           

X-2 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ

ΝΟ ΕΤΟΣ           

X-1              

(LAST YEAR) 

ΕΤΟΣ            

Χ-3 

ΕΤΟΣ          

Χ-2 

ΠΡΟΗΓΟΥΜ

ΕΝΟ ΕΤΟΣ           

X-1             

(LAST 

YEAR) 

1. ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ 

ΔΕΙΚΤΗ 

1.991,02 1.906,10 2.308,07       310,26 3.878,25 

 
 
 

o Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Συναλλαγματικού Κινδύνου, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου την 
26.06.2013, ανέρχονται σε 66.443,20€ (830.540,00 * 8,00%) 

 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26.06.2013 

Ημερ.: 31/12/2020 

(ποσά σε χιλ. €) 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ 

ΣΕ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩ
Ν  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝ

Ο ΠΟΣΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

  

ΘΕΤΙΚΗ 
(LONG) 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ (SHORT) 
ΘΕΤΙΚΗ 
(LONG) 

ΑΡΝΗΤΙΚ
Η 

(SHORT) 

ΘΕΤΙΚ
Η 

(LONG) 

ΑΡΝΗΤΙΚ
Η 

(SHORT) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 

830,54 2,81 830,54      66,44 830,54 

Θέσεις σε 
νομίσματα που 
δεν 
περιλαμβάνοντ
αι στις 
υπόλοιπες 
κατηγορίες 

830,54 2,81 830,54  830,54  66,44   
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Memorandum items: CURRENCY POSITIONS  / Πληροφοριακά στοιχεία : ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

Euro 
9.266,4

6 
10.094,19 -827,73 0,00         

Australian 
Dollar 

5,93 0,00 5,93 0,00         

Canadian Dollar 3,31 0,00 3,31 0,00         

Danish Krone 0,45 0,00 0,45 0,00     

Pound Sterling 8,27 0,00 8,27 0,00         

Yen 5,79 0,00 5,79 0,00         

Zloty 0,68 0,00 0,68 0,00     

Swedish Krona 0,30 0,00  0,30 0,00         

Swiss Franc 14,67           0,00 14,67 0,00         

US Dollar 764,60 
                        

0,00 
764,60 0,00         

Norwegian 
Krone 

0,00 2,81 -2,81 0,00         

Hong Kong 
Dollar 

26,52 0,00 26,52 0,00         

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του απαιτούμενου κεφαλαίου ανήλθε σε 2.361.260,00€ 
όπως συνοψίζεται και στον παρακάτω πίνακα: 
 

Κίνδυνος Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

Πιστωτικός  1.418.414,40€ 

Αγοράς (θέσης σε μετοχές) 566.142,40€ 

Λειτουργικός  310.260,00€ 

Συναλλαγματικός 66.443,20€ 

Σύνολο Απαιτούμενου Κεφαλαίου 2.361.260,00€ 

 
 
 
 

• 5  Πιστωτικός Κίνδυνος – Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου (Άρθρο 439) 
 
Η Εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Πιστωτικό Κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το 
αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του προς την Εταιρία 
(όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες) έχει θεσπίσει ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών.  
 
Για την μείωση του Πιστωτικού Κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του 
αντισυμβαλλόμενου καθώς και ποιοτικά - ποσοτικά χαρακτηριστικά. 
 
 
Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Ιδιωτών Πελατών (Retail Customers) 

 
Η πολιτική της Εταιρίας ορίζει πως το ύψος των παρεχόμενων πιστώσεων προς τους 
πελάτες, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησής τους από 
αυτούς.  
 
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου & Πιστώσεων εξετάζει τις αιτήσεις πελατών που επιθυμούν 
να συναλλαχθούν μέσω λογαριασμών πίστωσης (margin ή πίστωσης δύο ημερών) και 
προτείνει ένα ανώτατο όριο πίστωσης το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται και εγκρίνεται (ή 
αναπροσαρμόζεται) από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και από τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ή τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο.  
 
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του εκάστοτε ορίου είναι σαφώς 
καθορισμένα και αντικειμενικά, όπως το ετήσιο εισόδημα του πελάτη (σύμφωνα με το 
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τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας), το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο, η εργασία, η ηλικία 
καθώς και η εμπειρία που διαθέτει. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, 
η αίτηση απορρίπτεται. 
 
Τα όρια πίστωσης των πελατών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και εφόσον 
συντρέχει λόγος αναθεωρούνται. 
 
Καθημερινά παρακολουθείται η φερεγγυότητα των χαρτοφυλακίων όλων των λογαριασμών 
ως επίσης και των υπολογαριασμών των πελατών της Εταιρίας, ώστε να ελεγχθεί το ύψος 
του χρεωστικού υπολοίπου αυτών σε σχέση με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους. 
Ειδικότερα για τους υπολογαριασμούς margin γίνεται πρόσθετος έλεγχος, ο οποίος αφορά τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία ορίζονται σαφώς τόσο στην πολιτική 
της Εταιρίας όσο και στην κείμενη νομοθεσία. 
 
 
Απαιτούμενο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας ανά κατηγορία Χρεωστικού Υπολοίπου 
 
Το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας του πελάτη δύναται να περιλαμβάνει μετοχές που 
διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Εξαίρεση αποτελούν οι μετοχές που εκάστοτε υπόκεινται σε 
περιορισμούς ως προς τη διαπραγμάτευση τους (μετοχές υπό επιτήρηση, υπό αναστολή, 
ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών κ.τ.λ.) και οι μετοχές οι οποίες με τα κριτήρια της 
Εταιρίας δεν γίνονται αποδεκτές. 
  
Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική της Εταιρίας για τους λογαριασμούς πίστωσης 
“margin” είναι αυστηρότερη από αυτή που απαιτείται σύμφωνα με την απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/675/27.02.2014. Συγκεκριμένα η Εταιρία έχει θέσει ως αρχικό 
περιθώριο ασφαλείας το 45% αντί του 40% και όριο margin call το 35% αντί του 30%. Στους 
λογαριασμούς πίστωσης “δύο ημερών” το αρχικό περιθώριο έχει οριστεί στο 50%.  
 
Τα ανωτέρω περιθώρια, Αρχικό και Διατηρητέο, μπορούν να διαμορφωθούν στα επίπεδα που 
ορίζει η σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον κατόπιν έγκρισης από τον 
Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ.. 
 
Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, ο 
πελάτης οφείλει μέχρι το πέρας του Τ+2, να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε 
διαφορετική περίπτωση το μέλος του Χ.Α. προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό 
κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ημέρα Τ+3, εκτός εάν πρόκειται για 
margin call οπότε η ρευστοποίηση γίνεται στο Τ+1. 
 
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου & Πιστώσεων διαθέτει συστήματα παρακολούθησης των 
χαρτοφυλακίων σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να διαπιστώνονται στο συντομότερο 
δυνατό χρονικό διάστημα περιπτώσεις υπερβάσεων των εκάστοτε τεθέντων ορίων. Στα 
πλαίσια της ενδελεχούς ενημέρωσης, το Τμήμα αποστέλλει στη Διοίκηση της Εταιρίας 
ημερήσιες αναφορές με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή της. Οι αναφορές αυτές 
περιλαμβάνουν: 
 
o Αναφορά χρεωστικών υπολοίπων σε σχέση με την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων. 
o Αναφορά υπερβάσεων και την αιτία για την οποία προκλήθηκαν. 
o Αναφορά πελατών με έλλειμμα περιθωρίου. 
o Αναφορά πελατών με margin call. 
 
Επιπρόσθετα κάθε μήνα γίνεται αναφορά που περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με το 
σύνολο των μηνιαίων υπερβάσεων των εκάστοτε ορίων με σκοπό τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων ή αναθεώρηση των υπαρχόντων για την κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της 
Εταιρίας έναντι του πιστωτικού κινδύνου. 
 
Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Θεσμικών Πελατών (Institutional Clients) 

Για τη διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου στις συναλλαγές με Θεσμικούς Πελάτες, όταν 
δηλαδή την Θεματοφυλακή έχει αναλάβει τρίτος, η Εταιρία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο 
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σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου για τον καθορισμό ορίων συναλλαγών και τη διασφάλιση 
τήρησης αυτών. 
 
Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου & Πιστώσεων λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των θεσμικών πελατών, χρησιμοποιώντας τις 
δημοσιεύσεις Εξωτερικών Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (External Credit 
Assessment Institutions) και σταθμίζοντας έναν αριθμό από ποσοτικούς παράγοντες, όπως 
το ενεργητικό, ο τζίρος και η κερδοφορία, ως και ποιοτικούς, όπως η χώρα, το νομικό – 
οικονομικό περιβάλλον, γνωμοδοτεί προς τη Διοίκηση το προτεινόμενο πιστωτικό όριο. 
 
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου & Πιστώσεων επαναξιολογεί τα όρια των πελατών 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή για μεμονωμένους πελάτες σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος 
και εισηγείται για μειώσεις, αυξήσεις ή και καταργήσεις ορίων ανάλογα με την πιστοληπτική 
αλλά και συναλλακτική δραστηριότητά τους. 
 
Η ετήσια επαναξιολόγηση συζητείται στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου & Πιστώσεων 
όπου αναθεωρούνται, εάν χρειάζεται, και οριστικοποιούνται εκ νέου τα όρια των πελατών.  
  
Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα 

Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της Εταιρίας γίνεται σε καθημερινή 
βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα 
που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει. 
 
Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου από Διαχείριση Διαθεσίμων 

Η Εταιρία έχει επιλέξει ως μοναδικό εργαλείο διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων των 
πελατών την Προθεσμιακή Κατάθεση. Κατά την σύναψη των Προθεσμιακών Καταθέσεων η 
Εταιρία επιλέγει κατά κανόνα την “overnight” δέσμευση των χρηματικών διαθεσίμων 
προκειμένου να διατηρεί στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. 
  
Η Εταιρία προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων με τα οποία επενδύει 
τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών της σε Προθεσμιακές Καταθέσεις με βάση την 
πιστοληπτική τους ικανότητα σύμφωνα με Διεθνείς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. 
 
Ο καθορισμός του ύψους των χρηματικών ορίων που μπορούν να επενδυθούν σε κάθε 
Τραπεζικό Ίδρυμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων της 
Εταιρίας λαμβάνοντας υπ όψη: 
 
o την αξιοπιστία 

o την απόδοση επί των διαθεσίμων κεφαλαίων προς όφελος του πελάτη  

o τον συντελεστή στάθμισης για τον υπολογισμό δέσμευσης κεφαλαίων που απαιτεί το 

άνοιγμα με Τραπεζικά Ιδρύματα. 

o στρατηγικές επιδιώξεις της Εταιρίας  

o το οικονομικό περιβάλλον  

 

Λόγω της μεγάλης μείωσης της απόδοσης των “overnight” προθεσμιακών καταθέσεων η 

Εταιρία έχει επιλέξει να μην επενδύει χρηματικά διαθέσιμα των πελατών πέρα από το να τα 

τηρεί σε άτοκους τραπεζικούς λογαριασμούς Πελατείας.  

 

Καθημερινά γίνεται έλεγχος του ύψους των καταθέσεων ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε 

σχέση με το όριο που έχει καθορισθεί και γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές σε περίπτωση 

υπερβάσεων με γνώμονα την σωστή κατανομή και αποφυγή συγκέντρωσης των κεφαλαίων 

της Εταιρίας και Πελατείας. 
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Γεωγραφική Κατανομή Ανοιγμάτων 

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της  

26ης Ιουνίου 2013 

Ημερ.: 31/12/2020 

(ποσά σε χιλ. €) 

  

ΑΡΧΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤ

ΟΣ ΠΡΟ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ

ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΤΡΟ

ΠΗΣ  

 

Ανοίγμ

ατα σε 

αθέτησ

η  Παρατηρού

μενες νέες 

αθετήσεις 

για τη 

περίοδο 

Γενικές 

προσαρμ

ογές 

Πιστωτικ

ού 

κινδύνου  

Ειδικές 

προσαρμ

ογές 

Πιστωτικ

ού 

κινδύνου 

Εκ των 

οποίων

: 

διαγρα

φές 

Προσαρμογ

ές 

πιστωτικού 

κινδύνου / 

διαγραφές 

για τις 

παρατηρού

μενες νέες 

αθετήσεις  

ΑΞΙΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟ

Σ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜ

ΕΝΟ ΚΑΤA 

ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤ

ΟΣ ΠΡΟ 

ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ

ΤΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙ

ΞΗΣ ΓΙΑ 

ΔΑΝΕΙΑ 

ΣΕ ΜΜΕ 

Ε
λ
λ
ά

δ
α

 

Ανοίγματα 

έναντι 

Κεντρικών 

κυβερνήσε

ων ή 

κεντρικών 

τραπεζών 

131.72            131.72 0,00 

Ανοίγματα 

έναντι 

Ιδρυμάτων 

2.976,62            2.976,62 2.976,62 

Ανοίγματα 

έναντι 

επιχειρήσε

ων 

42,36            42,36 42,36 

Ανοίγματα 

έναντι 

λιανικής 

τραπεζική 

1.544,07            1.544,07 1.158,05 

Ανοίγματα 

σε αθέτηση 
56,31            56,31 84,47 

Ανοίγματα 

έναντι 

ιδρυμάτων 

και 

επιχειρήσε

ων με 

βραχυπρόθ

εσμη 

πιστοληπτικ

ή 

αξιολόγηση  

32.459,19            32.459,19 7.183,96 

Ανοίγματα 

σε μετοχές 
3.538,38            3.538,38 1.422,92 

 Άλλα 

στοιχεία 
1.630,95            1.630,95 1.624,47 

Σύνολο 

ανοιγμάτων 
42.379,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.379,60 14.492,60 

Ε
υ
ρ

ώ
π

η
 

Ανοίγματα 

έναντι 

επιχειρήσε

ων 

5.13            5,13 5,13 

 

Ανοίγματα 

έναντι 

λιανικής 

τραπεζική 

(Retail) 

 

0,07            0,07 0,05 
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• 6  Κεφαλαιακά Αποθέματα  (Άρθρο 440) 
 
Βάσει άρθρου 123 του νόμου 4261/2014 §2,3 το άρθρο 440 του κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 
Δεδομένων των δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν έχει εφαρμογή η απαίτηση περί τήρησης 
αντικυκλικού κεφαλαίου. 
 
 
 

• 7  Δείκτες Παγκόσμιας Συστημικής Σημασίας (Άρθρο 441) 
 
Ν/Α 
 
 
 

• 8  Προσαρμογές Πιστωτικού Κινδύνου (Άρθρο 442) 
 
Ακολουθεί ανάλυση διάφορων κατηγοριών ανοιγμάτων: 

 

Ανοίγματα ανά κλάδο/είδος αντισυμβαλλομένου 

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της  

26ης Ιουνίου 2013 

Ημερ.: 31/12/2020 

(ποσά σε χιλ. €) 

   

Κατηγορία Ανοίγματος 

 

 

Άνοιγμα 

 

 

Στάθμιση 

 

Σταθμισμένο Άνοιγμα 

1. 

 

 Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις έναντι 

κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 

 

131,72 

 

0% 

 

0,00 

 

2. 
 

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις έναντι 

ιδρυμάτων 
2.976,62 100% 2.976,62 

 

3. 

  

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις έναντι 

επιχειρήσεων 

 

50,70 100% 50,70 

 

4. 

  

Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις έναντι 

λιανικής τραπεζικής 

 

1.544,34 75% 1.158,26 

5. 

 
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων 

και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη 

πιστοληπτική αξιολόγηση  

 

 
  

  

α. 

 

Συντελεστής στάθμισης 20% 

 

503,19 20% 100,64 

Ανοίγματα 

έναντι 

ιδρυμάτων 

και 

επιχειρήσε

ων με 

βραχυπρόθ

εσμη 

πιστοληπτικ

ή 

αξιολόγηση 

7.806,22            7.806,22 1.561,24 

Σύνολο 

ανοιγμάτων 
7.811,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.811,42 1.566,42 
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β. 

 

γ. 

 

Συντελεστής στάθμισης 150% 

 

Εκτός ισολογισμού 

532,40 

 

47.567,50 

150% 

 

20%` 

798,60 

 

9.513,50 

6.  

 

Ανοίγματα σε μετοχές 

 

   

 α. Συντελεστής στάθμισης  0% 2.730,25 0% 0,00 

 
β. 

γ. 

Συντελεστής στάθμισης 100% 

Συντελεστής στάθμισης 250% 

398,27 

409,86 

100% 

250% 

398,27 

1.024,65 

7.  Ανοίγματα σε αθέτηση 56,31 150% 84,47 

8.  Λοιπά στοιχεία    

 α. Μετρητά 6,48 0% 0,00 

 β. Ενσώματα πάγια & άλλα στοιχεία 467,55 100% 467,55 

 γ. Εκτός ισολογισμού 1.000,00 100% 1.000,00 

 

 
 

Ανοίγματα με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους 

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της  

26ης Ιουνίου 2013 

Ημερ.: 31/12/2020 

(ποσά σε χιλ. €) 

Ενεργητικό και λοιπές 

Απαιτήσεις 
Σύνολο 

Στοιχεία με 

Άμεση 

Λήξη (overnight) 

2 - 30 

Ημέρες 

1 - 3 

Μήνες 

3 - 6 

Μήνες 

6 - 12 

Μήνες 

Άνω του 

Έτους 

Ι. Ενεργητικό               

1. Ταμειακά διαθέσιμα 6,48 6,48           

2. Απαιτήσεις από  

Πιστωτικά Ιδρύματα 
999,90 999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    α.   Καταθέσεις  για 

ίδιο λογαριασμό 
993,80 993,80           

    β.   Καταθέσεις  για 

λογαριασμό πελατών 
6,09 6,09           

3.  Αξιόγραφα 3.128,52 0,00 3.128,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

    α.  Χρεωστικοί 

τίτλοι εγγυημένοι από 

Κυβερνήσεις 

0,00             

    β. Μετοχές 3.128,52   3.128,52         

    γ. Αμοιβαία 

κεφάλαια  
0,00             
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    δ. Λοιπά 

αξιόγραφα* 
0,00             

4. Λοιπές Απαιτήσεις  2.873,69 726,53 1.151,27 33,42 14,21 0,00 948,27 

    α.Απαιτήσεις από 

πελάτες 
1.612,60 726,53 829,76       56,31 

    β. Απαιτήσεις από 

εκκαθάριση 

συναλλαγών 

234,45   234,45         

    γ.Απαιτήσεις από 

συνεργαζόμενες 

εταιρείες για την 

παροχή επενδυτικών 

υπηρεσιών 

53,88   53,88         

    δ. Απαιτήσεις από 

Ελληνικό Δημόσιο 
129,35           129,35 

    ε.Repos Πελατών 0,00             

    στ. Λοιπές 

απαιτήσεις* 
843,42   33,19 33,42 14,21   762,61 

5. Πάγια και 

συμμετοχές 
3.014,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014,02 

    α.Επενδύσεις σε 

ακίνητα, 

ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ενσώματα πάγια, 

υπεραξία και λοιπά 

άυλα πάγια 

599,95           599,95 

    β. Συμμετοχές σε 

θυγατρικές και 

συγγενείς εταιρείες 

409,86           409,86 

    γ. Συνεγγυητικό - 

Επικουρικό  
2.004,21           2.004,21 

6. Λοιπά Στοιχεία 

Ενεργητικού* 
74,39           74,39 

 Ι. Σύνολο 

Ενεργητικού 
10.097,00 1.732,90 4.279,80 33,42 14,21 0,00 4.036,68 

II. Ενδεχόμενες 

απαιτήσεις από εκτός 

Ισολογισμού στοιχεία 

48.567,50 47.567,50   1.000.00       

 
 
 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των λογαριασμών πίστωσης 
(margin και δύο ημερών) της 31ης Δεκεμβρίου 2020. 

 

         Είδος 
Υπολογαριασμού 

Σύνολο Χρεωστικών 
Υπολοίπων 

Αποτίμηση Χαρτοφυλακίων 
Ασφαλείας 

Πίστωση Margin                        551.450 € 3.085.190,56  €    

Πίστωση Δύο Ημερών 102.209 € 4.884.803,48 € 
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Σημείωση: Η Εταιρία παρέχει πίστωση σε λογαριασμούς περιθωρίου (margin) σε 
επιλεγμένους πελάτες και μέχρι ενός ανώτατου ορίου πίστωσης για το σύνολο των πελατών 
“margin”. Για τους υπόλοιπους πελάτες που επιθυμούν πίστωση σε λογαριασμό περιθωρίου, 
η Εταιρία παρέχει το προϊόν μέσω συνεργαζόμενης Τράπεζας, η οποία προσφέρει την 
πίστωση, έχει τη θεματοφυλακή και εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για τους εν λόγω 
λογαριασμούς. 
 
 Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές προσαρμογής πιστωτικού κινδύνου 
αναφέρονται στο πεδίο Πιστωτικός Κίνδυνος – Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου (Άρθρο 439).        

 
 

• 9  Μη Βεβαρημένα Στοιχεία Ενεργητικού (Άρθρο 443) 
 
Ν/Α 

 

• 10  Χρήση των ΕΟΠΑ (Άρθρο 444) 
 
Η πιστωτική ποιότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με την πιστοληπτική αξιολόγηση από 
αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ - External 
Credit Assessment. Institutions/ECAI). Ο Οργανισμός Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) 
που χρησιμοποιείται από την Εταιρία  είναι  ο “Fitch Ratings”. 
 
Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων του καθορισμένου ΕΟΠΑ για τον προσδιορισμό 
των συντελεστών στάθμισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων συμμορφώνεται με τις οδηγίες 
των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή και όχι επιλεκτικό για 
όλα τα ανοίγματα που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες ανοιγμάτων και 
χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση και με διαχρονική συνέπεια. 
 
 

• 11  Άνοιγμα στον Κίνδυνο Αγοράς (Άρθρο 445) 
 
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ). 
 
Κίνδυνος θέσης 
 

Κίνδυνος Αγοράς (Ειδικός & Γενικός Κίνδυνος - Μετοχές) 

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της  
26ης Ιουνίου2013 

Ημερ.: 31/12/2020 

(ποσά σε χιλ. €) 

  

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ
Σ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩ
Ν  

TOTAL RISK 
EXPOSURE 

AMOUNT 
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝ
Ο ΠΟΣΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝ
ΕΣ ΣΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚ
ΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΤΙΚΗ 
(LONG) 

ΑΡΝΗΤΙΚ
Η 

(SHORT) 

ΘΕΤΙΚΗ 
(LONG) 

ΑΡΝΗΤΙΚ
Η 

(SHORT) 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

          566,14 7.076,78 

Γενικός κίνδυνος 3.538,41 2.730,25 808,16 0,00 808,16 64,65   



 

 

Σελίδα 20 από 30 
 
“© Copyright. Παντελάκης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2021. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.” Απαγορεύεται η 
αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να 
ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, 
μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας Παντελάκης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.   
 

Παράγωγα  2.730,25      

 
Διαπραγματεύσιμα 
στο χρηματιστήριο 
συμβόλαια 
μελλοντικής 
εκπλήρωσης επί  
δείκτη μετοχών 
που 
αντιπροσωπεύουν 
ευρέως 
διαφοροποιημένου
ς δείκτες 
υποκείμενα σε 
ειδική προσέγγιση 
 

 2.730,25      

Λοιπές μετοχές 
που δεν 
περιλαμβάνονται 
στη κατηγορία  
διαπραγματεύσιμα 
στο χρηματιστήριο 
συμβόλαια 
μελλοντικής 
εκπλήρωσης επί 
δείκτη μετοχών 
που 
αντιπροσωπεύουν 
ευρέως 
διαφοροποιημένου
ς δείκτες  

3.538,41 0,00 808,16        

Ειδικός κίνδυνος 3.538,41 2.730,25 3.538,41 2.730,25 6.268,66 501,49  

 
 
 
 
Κίνδυνος συναλλάγματος   
 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26.06.2013 

Ημερ.: 31/12/2020 

(ποσά σε χιλ. €) 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ 

ΣΕ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩ
Ν  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝ

Ο ΠΟΣΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

  

ΘΕΤΙΚΗ 
(LONG) 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ (SHORT) 
ΘΕΤΙΚΗ 
(LONG) 

ΑΡΝΗΤΙΚ
Η 

(SHORT) 

ΘΕΤΙΚ
Η 

(LONG) 

ΑΡΝΗΤΙΚ
Η 

(SHORT) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 

830,54 2,81 830,54      66,44 830,54 

Θέσεις σε 
νομίσματα που 
δεν 
περιλαμβάνοντ
αι στις 
υπόλοιπες 
κατηγορίες 

830,54 2,81 830,54  830,54  66,44   
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Memorandum items: CURRENCY POSITIONS  / Πληροφοριακά στοιχεία : ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

Euro 
9.266,4

6 
10.094,19 -827,73 0,00         

Australian 
Dollar 

5,93 0,00 5,93 0,00         

Canadian Dollar 3,31 0,00 3,31 0,00         

Danish Krone 0,45 0,00 0,45 0,00     

Pound Sterling 8,27 0,00 8,27 0,00         

Yen 5,79 0,00 5,79 0,00         

Zloty 0,68 0,00 0,68 0,00     

Swedish Krona 0,30 0,00  0,30 0,00         

Swiss Franc 14,67           0,00 14,67 0,00         

US Dollar 764,60 
                        

0,00 
764,60 0,00         

Norwegian 
Krone 

0,00 2,81 -2,81 0,00         

Hong Kong 
Dollar 

26,52 0,00 26,52 0,00         

         

 
 
Το τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα 
συστημικά εργαλεία και πόρους ώστε να διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους, όπως είναι η 
μέθοδος της μέγιστης δυνητικής ζημιάς (Value at Risk), οι αναλύσεις σεναρίων ακραίων 
καταστάσεων (stress testing), αναλύσεις ευαισθησίας κλπ. 
 
Σύμφωνα πάντως με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας η Εταιρία υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου 
χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων με βάση τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με αριθμό 575/2013. 
 
Στο Άρθρο 438 παρατίθεται πίνακας με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 
Κινδύνου Αγοράς. 
 
 

• 12  Λειτουργικός κίνδυνος (Άρθρο 446) 

o Η Εταιρία, ύστερα από λεπτομερή αξιολόγηση, έχει αναθέσει την υποστήριξη των 

πληροφοριακών της συστημάτων στο Data Center του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου 

έχει τα πλέον εξελιγμένα συστήματα και τα οποία υποστηρίζουν όλες τις εφαρμογές της 

Εταιρίας. Επιπρόσθετα παρέχει υπηρεσίες BRP (Business Recovery Plan), δηλ. διάθεσης 

χώρου, τηλεφώνων και συστημάτων που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη συνέχιση 

των εργασιών της Εταιρίας σε εναλλακτική τοποθεσία σε περίπτωση μερικής ή ολικής 

καταστροφής των γραφείων της. 

o Για την λήψη και αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών πελατών λειτουργεί 

στην Εταιρία αρμόδια υπηρεσία “Υπηρεσία Παραπόνων Πελατών”, η οποία αναλαμβάνει 

την καταγραφή, εξέταση και αντιμετώπιση των τυχόν παραπόνων - καταγγελιών των 

συναλλασσομένων ή ακόμα και δυνητικών πελατών. Η υπηρεσία αποτελείται από  

Διευθυντικό στέλεχος, τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τον Νομικό 

Σύμβουλο της εταιρίας, όταν και όπου προκύπτει νομικό θέμα. 

o Για όλα τα συμβάντα που επιφέρουν οικονομική ζημία (ή κέρδος) για την Εταιρία, 

συντάσσεται αναφορά με περιγραφή του περιστατικού καθώς και προτάσεις ή 

αναθεωρήσεις διαδικασιών ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων 

συμβάντων. Εν συνεχεία η αναφορά προωθείται για ενημέρωση και έγκριση στη Διοίκηση 
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της Εταιρίας και ακολουθεί η καταγραφή από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τις διαδικασίες όλες οι περιπτώσεις αναφέρονται σε μηνιαία, τριμηνιαία και 

ετήσια βάση στα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη και στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

o Τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών της Εταιρίας φυλάσσονται σε Τραπεζικά Ιδρύματα 

με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Οι 

Τραπεζικοί λογαριασμοί όπου φυλάσσονται τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών είναι 

χαρακτηρισμένοι ως «Πελατείας». 

o Όσον αφορά τις πολιτικές και διαδικασίες ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των 

πληροφοριακών συστημάτων, το Data Center του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξασφαλίζει 

την φύλαξη των δεδομένων σε ασφαλή χώρο. Επιπρόσθετα η πρόσβαση στον χώρο 

εργασίας της Εταιρίας γίνεται με Ηλεκτρονική Κάρτα Ασφαλείας. Η πρόσβαση χρηστών 

σε ηλεκτρονικά συστήματα ή αρχεία γίνεται με Προσωπικούς Κωδικούς ανά χρήστη. 

Επίσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις 

διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

έχει οριστεί “Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων”, μέσα στις αρμοδιότητες του οποίου 

είναι η ενημέρωση του προσωπικού ώστε να διατηρείται το απόρρητο των προσωπικών 

δεδομένων των πελατών, η πολιτική καθαρών γραφείων, η μεταχείριση και η καταστροφή 

εγγράφων που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες κλπ. 

o Για την πληρέστερη παρακολούθηση του Λειτουργικού Κινδύνου συντάσσονται αναφορές 

σε μηνιαία βάση που υποβάλλονται στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της 

Εταιρίας, οι οποίες αφορούν Επιχειρησιακούς Κινδύνους και Σημεία Ελέγχου (Operational 

Risk & Internal Controls) καθώς και Δείκτες Σημαντικών Κινδύνων (Key Risk Indicators). 

 

Στο Άρθρο 438 παρατίθεται πίνακας με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 
Λειτουργικού Κινδύνου. 

 
 

• 13 Ανοίγματα σε Μετοχές που δεν Συμπεριλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο 

Συναλλαγών (Άρθρο 447) 

 
Ν/Α. 
 
 

• 14  Άνοιγμα σε Κίνδυνο Επιτοκίου σε θέσεις που δεν Συμπεριλαμβάνεται 

στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών (Άρθρο 448) 

 
Ν/Α. 
 
 

• 15  Άνοιγμα σε θέσεις Τιτλοποίησης (Άρθρο 449) 
 
Ν/Α. 
 
 
 

• 16  Πολιτικές Αποδοχών (Άρθρο 450) 

 
Για τη διαμόρφωση της Πολιτικής λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρηματικοί στόχοι της Εταιρίας, 
η ανάπτυξη των εργασιών της, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της, η κατηγοριοποίηση του 
προσωπικού και ο ανταγωνισμός. 
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Η Πολιτική είναι ευέλικτη ώστε να προσελκύει και να διατηρεί τα έμπειρα στελέχη τα οποία 
χειρίζονται πελάτες, τόσο ιδιώτες όσο και θεσμικούς και είναι υπεύθυνα για την ποιοτική 
εξυπηρέτηση αυτών. Η Εταιρία δεν συνδέει τις αμοιβές προσωπικού με κερδοφορία που 
προέρχεται από ενέργειες με μεγάλη ανάληψη κινδύνου. 
 
Στην ανωτέρω Πολιτική, πρόσβαση έχει όλο το προσωπικό της Εταιρίας όπου γίνεται 
αναφορά τόσο στις σταθερές αμοιβές ανά κατηγορία προσωπικού, όσο και στις μεταβλητές 
παροχές (προμήθειες και bonus) όπου και όποτε αυτό είναι εφικτό. 
 
Μισθοί – Παροχές 
 
1.Η μισθολογική πολιτική αποτελεί άθροισμα σταθερών αποδοχών και πρόσθετων παροχών 
και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσελκύει και να διατηρεί ικανά στελέχη και έμπειρο 
προσωπικό. 
 
α) Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εφαρμόζει πολιτική αποδοχών η οποία 
διαμορφώνεται από τη Διεύθυνση της Εταιρίας και κατόπιν εγκρίνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η πολιτική επαναξιολογείται σε ετήσια βάση, καλύπτει το σύνολο των υπαλλήλων, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις αμοιβές των προσώπων που επιτυγχάνουν τους ατομικούς και 
συλλογικούς στόχους. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να μην ενθαρρύνει την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων εκ μέρους της Εταιρίας. 
 
Η Εταιρία θεωρεί ότι το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση και η πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της δεν καθιστά απαραίτητη την συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή και τυχόν αναθεώρηση 
της Πολιτικής. 
 
β) Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτική πρόσθετων αποδοχών πάντοτε σε συνάρτηση με την 
οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και την επίτευξη από τους υπαλλήλους των στόχων που 
τους έχουν ανατεθεί, όπως ενδεικτικά επίτευξης οικονομικών, στρατηγικών ποσοτικών και 
ποιοτικών στόχων. Η Εταιρία έχει καθορίσει μισθούς ανά θέση εργασίας τόσο στους 
υπαλλήλους που απασχολούνται στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση πελατείας (front office) 
όσο και των υπαλλήλων των υποστηρικτικών τμημάτων (back office). Ο μισθός για τους 
υπαλλήλους έχει καθοριστεί να είναι σύμφωνος με αυτόν που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο. Η 
πολιτική αφορά τόσο τους υπαλλήλους ανωτέρας εκπαίδευσης όσο και τους υπαλλήλους με 
πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, προσαρμοσμένη ανάλογα με την θέση ευθύνης 
τους στην Εταιρία. 
 
Για τους έμπειρους υπαλλήλους, ο μισθός εξαρτάται από τα έτη εμπειρίας, την θέση ευθύνης, 
τα ακαδημαϊκά προσόντα και τις συνθήκες στην αγορά. 
  
Επίσης για το σύνολο του προσωπικού παρέχονται ως πρόσθετες παροχές α) Ομαδικό 
Ασφαλιστήριο Ζωής και β) Κάλυψη Βρεφονηπιακού Σταθμού. 
 
γ) Πιο συγκεκριμένα η πολιτική αμοιβών προβλέπει: 
 
o Την καταβολή στους υπαλλήλους κυρίως σταθερών αποδοχών. 

 

o Την καταβολή πρόσθετων αποδοχών είτε με τη μορφή καταβολής προμήθειας επί του 

όγκου συναλλαγών (στους υπαλλήλους του τμήματος πωλήσεων-εξυπηρέτησης 

πελατών) είτε με τη μορφή καταβολής ετήσιας αμοιβής επιβράβευσης (bonus) πάντοτε σε 

συνάρτηση με την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και με την επίτευξη των 

οικονομικών, στρατηγικών, ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί. 

 

o Τυχόν πρόσθετες αποδοχές σημαντικού ύψους αποδίδονται τμηματικά σε βάθος χρόνου 

ώστε να μην επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ρευστότητα της Εταιρίας. 

 

o Πρόβλεψη για επιστροφή κάθε πρόσθετης αμοιβής μετά την καταβολή εάν και εφόσον 

αποδειχθεί ότι προέκυψε από παράνομες ενέργειες. 
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o Πρόβλεψη αναστολής κάθε πρόσθετης αμοιβής εφόσον η Εταιρία δεν εμφανίσει κέρδη ή 

σε περιόδους έκτακτων καταστάσεων, όπως όταν διαπιστώνεται ότι παρουσιάζονται 

χαμηλές ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στην 

ρευστότητα και στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. 

 

o Οικιοθελείς παροχές, δηλ. παροχές που αποφασίζει η Εταιρία όπως παροχή βενζίνης, 

εταιρικού αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου κλπ και οι οποίες μπορούν να ανακληθούν 

οποτεδήποτε κατά την κρίση της.    

 
Οι πρόσθετες αποδοχές αποδίδονται με την προϋπόθεση: 
 
o Κάλυψης του προσωπικού ποσοτικού στόχου ο οποίος μεταβάλλεται τόσο ετησίως όσο 

και εντός του έτους ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 

 

o Επίτευξης και ποιοτικών στόχων, οι οποίοι περιλαμβάνουν την τήρηση διαδικασιών, την 

ικανοποίηση των πελατών, τις γνώσεις, την λήψη πρωτοβουλιών και εν γένει την 

γενικότερη συμπεριφορά. 

 
δ) Η αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που έχει οριστεί από την Εταιρεία 
είναι 100%. 
 
ε, στ) Η Εταιρία παρέχει σε ορισμένα στελέχη ποσοστό επί των προμηθειών ή αμοιβών που 
εισπράττει από πελάτες για λογαριασμό των οποίων μεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην 
Εταιρία. 
 
Όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4 του άρθρου 2 της εγκυκλίου 48 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία δεν θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος τρόπος αμοιβής έχει ουσιώδη 
αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της. 
 
Τα στελέχη τα οποία συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. αναλυτές), οι 
Διευθυντές των Τμημάτων και τα Διοικητικά στελέχη της Εταιρίας, αμείβονται με μισθό και 
ετήσια αμοιβή επιβράβευσης (bonus), κατά περίπτωση εφόσον έχουν επιτευχθεί οι 
προσωπικοί και εταιρικοί στόχοι που τους έχουν τεθεί, σε συνάρτηση πάντοτε με την 
οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. 
 
Αξιολόγηση 
 
Η μέθοδος της ετήσιας επιβράβευσης που χρησιμοποιεί η Εταιρία, βασίζεται κατά κύριο λόγο 
σε γραπτό κανονισμό ετήσιας αξιολόγησης προσωπικού. Ο κανονισμός ετήσιας αξιολόγησης 
διέπεται τόσο από ποσοτικούς όσο και από ποιοτικούς στόχους οι οποίοι παρακολουθούνται 
κατά τη διάρκεια του έτους, ως προς την έκβασή τους και αξιολογούνται σε ετήσια βάση. 
 
Μεταξύ των ποιοτικών στόχων της αξιολόγησης περιλαμβάνονται τα κριτήρια της 
συμμόρφωσης των στελεχών με την ισχύουσα νομοθεσία, την τήρηση του εσωτερικού 
κανονισμού (κώδικας συμπεριφοράς, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συναλλαγών 
προσωπικού κλπ), την αποτελεσματικότητα, την επαγγελματική διεκπεραίωση των εργασιών, 
την ικανοποίηση των πελατών, τις πρωτοβουλίες για βελτιώσεις εργασιών και μείωσης 
κόστους. 
 
Η αξιολόγηση του προσωπικού έχει βαθμίδες και σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων, η 
Εταιρία διερευνά τις αιτίες και δίνεται η ευκαιρία στον αξιολογούμενο με την συνδρομή του 
προϊσταμένου, της Διεύθυνσης Προσωπικού και της Γενικής Διεύθυνσης να προσαρμοστεί σε 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα στις απαιτήσεις της. 
 
Οι αποδοχές των υπαλλήλων είναι συνάρτηση της αξιολόγησής τους από τον προϊστάμενο 
του Τμήματός τους η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εργασιών και στη Γενική Διεύθυνση. 
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Τέλος η Εταιρία θεωρεί σημαντικότατο ποιοτικό κριτήριο επίτευξης στόχου την μη ύπαρξη 
παραπόνων και καταγγελιών πελατών. Τυχόν παράπονα και καταγγελίες αξιολογούνται και 
μπορούν να επιφέρουν σημαντικές πειθαρχικές κυρώσεις. 
 
 
Ποσοτικές Πληροφορίες 
 
ζ) Αποδοχές ανά Επιχειρηματικό Τομέα 
 

Επιχειρηματικός Τομέας  
(βάσει Κανον. (ΕΕ) 575/2013) 

Αποδοχές 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις & Θεσμικούς Πελάτες 327.276,41 € 

Υπηρεσίες Χρηματιστηριακής Διαμεσολάβησης / Πωλήσεις 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων Ιδιωτών Πελατών 
407.934,10 € 

Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης & Πώλησης 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων για Ίδιο Λογαριασμό 
56.863,29 € 

Υπηρεσίες Φύλαξης και Διαχείρισης 115.913,68 € 

Λοιπές Υπηρεσίες 368.947,17 € 

Σύνολο: 1.276.934,65 € 

 
 
 
η) Αποδοχές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών που αναλαμβάνουν Κινδύνους 

i, ii) 
 

 
Σταθερές Αποδοχές 

Μεταβλητές Αποδοχές 
Αριθμός 

Δικαιούχων 
Μετρητά Μετοχές/Λοιπά 

Ανώτερα 

Διευθυντικά Στελέχη 
298.772,76 € 113.200,00 € 0,00 € 8 

Στελέχη που 

αναλαμβάνουν 

κινδύνους 

487.878,11 € 34.600,00 € 0,00 € 14 

 
 
iii) Αναβαλλόμενες Αμοιβές (κατοχυρωμένες και μη κατοχυρωμένες) 
 
Δεν υπάρχουν αναβαλλόμενες αμοιβές. 
 
iv) Αναβαλλόμενες αμοιβές οι οποίες έχουν αποφασισθεί να καταβληθούν κατά το   

οικονομικό έτος, που καταβλήθηκαν και μειώθηκαν μέσω αναπροσαρμογών με 
βάση την επίδοση 

 
Δεν υπάρχουν αναβαλλόμενες αμοιβές 
 
v) Πληρωμές λόγω Πρόσληψης 
 
o Ύψος νέων πληρωμών λόγω προσλήψεων: : 95.672,16 €  

o Αριθμός ατόμων που προσλήφθηκαν: 8  
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vi) Πληρωμές λόγω Αποχώρησης 
 
o Ύψος αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης: 4.200,00€ 

o Αριθμός ατόμων που αποχώρησαν: 2 

o Υψηλότερο ποσό αποζημίωσης: 4.200,00 € 

 

θ) Αμοιβές Προσωπικού ≥ 1,000,000.00€ 

 
Δεν υπάρχουν αμοιβές αυτής της κατηγορίας. 
 

 
• 17  Μόχλευση (Άρθρο 451)  
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013, ο δείκτης μόχλευσης, βάση των στοιχείων με 
ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020 υπολογίστηκε σε 0,10. 
 
 
 
 

Ακολουθεί η Συμμόρφωση ως προς τις Απαιτήσεις  

των Άρθρων 80-88 του νόμου 4261/2014 

 

• 18  Ρυθμίσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης (Άρθρο 80)  
 
Η Εταιρία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από τον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη. Η σύνθεση του Δ.Σ. 
πληροί τις απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο άρθρο 83 του νόμου 4261/2014.   
 
Στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρία έχει θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας, που περιλαμβάνει σχετικό Οργανόγραμμα με σαφή περιγραφή της ιεραρχικής 
δομής και κατανομής των αρμοδιοτήτων. Έχουν συγκροτηθεί δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα 
Τμήματα τα οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών σχετικά 
με τον διαχωρισμό καθηκόντων, την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και για την 
πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις 
διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας. 
 
Για την αξιολόγηση των κινδύνων η Εταιρία έχει συστήσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου και 
Πιστώσεων. Το Δ.Σ. καθορίζει και εγκρίνει τα ανεκτά επίπεδα κινδύνων καθώς και έχει την 
ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. 
 
 

• 19  Δημοσιοποιήσεις Στοιχείων βάσει των άρθρων 81 & 82 

 
Α. Επωνυμία – Έδρα Εταιρίας – Φύση Δραστηριοτήτων  
 
Η επωνυμία της Εταιρίας είναι “Παντελάκης Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών” και με διακριτικό τίτλο “Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.”. 
 
Η έδρα της Εταιρίας είναι επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57Β, στο Δήμο Χαλανδρίου 
(Αττικής). 
 
Η φύση δραστηριοτήτων της Εταιρίας είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με κύριο 
σκοπό τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών σε κάθε είδους χρηματιστήρια αξιών και 
παραγώγων που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Η Εταιρία μπορεί να παρέχει 
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επίσης οποιαδήποτε κύρια ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 
4 του ν. 3606/2007, εφόσον έχει την απαραίτητη σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή. 
 
Για την εκπλήρωση των ανωτέρω, η Εταιρία μπορεί (α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να πράττει γενικά οτιδήποτε προς 
περαίωση του τιθέμενου σκοπού της, (β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (γ) να συμμετέχει σε ενώσεις 
προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και (δ) να εγγυάται υποχρεώσεις τρίτων. 
 
Β. Κύκλος Εργασιών Έτους 
 
Ο κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος αναφοράς ήταν: 2,808.266€  
 
 
Γ. Αριθμός Εργαζομένων 
 
Ο αριθμός εργαζομένων σε ισοδύναμο καθεστώς πλήρους απασχόλησης ήταν: 46 και 61 του 
ομίλου. 
 
 
Δ. Αποτελέσματα προ φόρων 
 
Τα αποτελέσματα προ φόρων για το οικονομικό έτος αναφοράς ήταν: -118.768 € της εταιρίας 
και 95.897 του ομίλου 
 
 
E. Φόρος επί των Αποτελεσμάτων 
 
Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος αναφοράς ήταν: 19.919 € (έσοδο) 
και αφορά αναβαλλόμενο φόρο.  
 
 
ΣΤ. Εισπραττόμενες Δημόσιες Επιδοτήσεις 
 
Δεν υπήρχαν για το οικονομικό έτος αναφοράς 
 
 
Ζ. Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού  
 
Ο δείκτης απόδοσης των στοιχείων ενεργητικού της εταιρίας για το 2020 ανέρχεται σε: -1.2% 
της εταιρίας και 0,98% του ομίλου. 
 
 

• 20  Διοικητικό Συμβούλιο (Άρθρο 83)  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και το κατ’ εξοχήν αποφασιστικό όργανο 
της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα 
που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, διαχείριση της περιουσίας και γενικά στη 
δραστηριότητα και στην επιδίωξη των σκοπών της. Λαμβάνει αποφάσεις, ασκεί έλεγχο σε 
όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και εποπτεύει επί συνεχούς βάσεως τα στελέχη της 
Εταιρείας στα οποία έχουν ανατεθεί εκτελεστικές αρμοδιότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις 
προϋποθέσεις του Άρθρου 83 του νόμου 4261/2014. 
 
 

• 21  Πολιτικές Αποδοχών (Άρθρο 84) 
 
o Η πολιτική αποδοχών συνάδει και προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των 

κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ μέρους της 
Εταιρίας. 
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o Η πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, 

τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και περιλαμβάνει μέτρα για 
την αποφυγή αντικρουόμενων συμφερόντων. 

 
o Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υιοθετούν και περιοδικά αναθεωρούν 

τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη της 
υλοποίησής της. 

 
o Η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε 

κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο, όπως ασκείται από τη Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου ως προς την αξιολόγηση και εφαρμογή της τρέχουσας εταιρικής Πολιτικής 
Αποδοχών. 
 

Αναλυτικότερα στοιχεία βρίσκονται στο πεδίο της συμμόρφωσης της Εταιρίας ως προς το 
Άρθρο 450 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 

 
 

• 22 Ιδρύματα που Επωφελούνται από κατ΄ εξαίρεση Κρατική Ενίσχυση 

(Άρθρο 85)  

 
N/A 
 
 

• 23  Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών (Άρθρο 86) 
 
Όσον αφορά στις επιπρόσθετες αποδοχές που παρέχει η Εταιρία στους εργαζόμενούς της, 
τηρούνται οι αρχές του Άρθρου 84 καθώς και του παρόντος. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με 
τις προϋποθέσεις παροχής επιπρόσθετων αποδοχών βρίσκονται στο πεδίο της 
συμμόρφωσης της Εταιρίας ως προς το Άρθρο 450 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 
575/2013. Ειδικότερα για τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν ως αποδοχές ποσοστό επί των 
προμηθειών ή αμοιβών που εισπράττει η Εταιρία από πελάτες για λογαριασμό των οποίων 
μεσολαβούν ή έχουν συστήσει, η Εταιρία κρίνει ότι η συγκεκριμένη μορφή αποδοχών δεν έχει 
αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της. 
 
 

• 24  Επιτροπή Αποδοχών (Άρθρο 87) 
 
Η Εταιρία θεωρεί ότι το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση και η πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της δεν καθιστά απαραίτητη την συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή και τυχόν αναθεώρηση 
της Πολιτικής. 
 
 
 

• 25 Τήρηση Ιστοτόπου σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση και τις 

Αποδοχές (Άρθρο 88) 

 
Η “Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.” σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
(ΕE) με αριθμό 575/2013 καθώς και του νόμου με αριθμό 4261/2014, δημοσιοποιεί σε ετήσια 
βάση στην ιστοσελίδα της (www.pantelakis.gr), πληροφορίες σχετικά με την συμμόρφωσή της 
με τα άρθρα 80 εως 87 του Ν.4261/2014. 
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• 26 Πολιτική Συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις Δημοσιοποίησης 

Πληροφοριών 

  
Η παρούσα πολιτική έχει θεσπιστεί, σε συνέχεια του άρθρου 431.3 του Κανονισμού (ΕΕ) 
575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την δημοσιοποίηση εποπτικής φύσεως 
πληροφοριών, με τη κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι Εταιρείες 
καθώς και την διαχείριση τους. 
 
Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 435-451, 
λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 431-434 του ως άνω αναφερόμενου Κανονισμού καθώς 
και των άρθρων 80-87 του Νόμου 4261/2014, στο βαθμό και επίπεδο που συνάδουν με τις 
λειτουργίες της Εταιρίας και γίνονται ετησίως, μέσω του ιστοσελίδας της Εταιρίας στο 
διαδίκτυο (www.pantelakis.gr). 
 
Δημοσιοποιούνται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρίας ενώ υποβάλλονται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
προκειμένου να παρέχουν και τις πληροφορίες των στοιχείων ζ , η και θ της παραγράφου 1 
του άρθρου 450 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, στο βαθμό και επίπεδο που συνάδουν με τις 
λειτουργίες της Εταιρίας (άρθρο 67 του νόμου 4261/2014).  
  
Η Εταιρία δύναται, εφόσον κρίνει σκόπιμο να δημοσιεύει συχνότερα πληροφορίες.  
 
Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με:  
 
o Τους στόχους και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων όπως πχ τις διαδικασίες για την 

διαχείριση κινδύνων, την διάρθρωση και οργάνωση του σχετικού τμήματος, δήλωση από 
το διοικητικό όργανο για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μηχανισμών 
διαχείρισης κινδύνου σε σχέση με το προφίλ και τη στρατηγική της Εταιρίας καθώς και 
δήλωση σχετικά με το συνολικό προφίλ κινδύνου της και το κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στο επίπεδο ανοχής κινδύνου που έχει ορίσει το διοικητικό όργανο, πληροφορίες για την 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαχείρισης κινδύνου.  

 
o Πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων του Κανονισμού.  
 
o Στοιχεία και πληροφορίες για τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, 

τα ανοίγματα της Εταιρίας, τις προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου, την χρήση των 
Εξωτερικών Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ).  

 
o Στοιχεία και πληροφορίες για τον κίνδυνο αγοράς, τον λειτουργικό κίνδυνο, τον πιστωτικό 

κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας.  
 
o Στοιχεία και πληροφορίες για τις Πολιτικές Αποδοχών.  
 
o Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα άρθρα 80 και 83-87 του Νόμου 4261/2014 όπως 

ενδεικτικά, ρυθμίσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης και πληροφορίες για το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας.  

 
Η δημοσιοποίηση πρέπει να μεταφέρει το προφίλ κινδύνου της Εταιρίας στους συμμετέχοντες 
στην αγορά στο πλαίσιο της  ενίσχυσης της διαφάνειας.  
 
Εάν οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις δεν μεταφέρουν πλήρως το προφίλ κινδύνου στους 
συμμετέχοντες στην αγορά, η Εταιρεία οφείλει να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες πέραν  εκείνων που απαιτούνται από τον τίτλο II του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ωστόσο, η Εταιρία δύναται να παραλείπει μία ή περισσότερες από τις δημοσιοποιήσεις που 
προβλέπονται στον παραπάνω αναφερόμενο  τίτλο II  του  εφόσον δεν θεωρούνται ουσιώδεις 
οι παρεχόμενες με τις εν λόγω δημοσιοποιήσεις πληροφορίες, με εξαίρεση των 

http://www.pantelakis.gr/
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δημοσιοποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 435 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στα άρθρα 
437 και 435. 
 
Οι πληροφορίες στις δημοσιοποιήσεις θεωρούνται ουσιώδεις εάν η παράλειψη ή η ανακριβής 
παρουσίασή τους μπορεί να μεταβάλει ή να επηρεάσει την εκτίμηση ή την απόφαση ενός 
χρήστη που στηρίζεται στις πληροφορίες αυτές για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. 
 
Η Εταιρία δύναται επίσης να παραλείπει ένα ή περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία από αυτά 
που συμπεριλαμβάνονται στις δημοσιοποιήσεις των τίτλων ΙΙ και ΙΙΙ του παραπάνω 
αναφερόμενο Κανονισμού, εφόσον τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες που 
θεωρούνται αποκλειστικές ή εμπιστευτικές με εξαίρεση των δημοσιοποιήσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 437 και 450. 
 
Οι πληροφορίες μιας Εταιρίας θεωρούνται αποκλειστικές εάν η δημοσιοποίησή τους θα έθετε 
σε κίνδυνο την ανταγωνιστική της θέση. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες για προϊόντα 
ή συστήματα οι οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν σε ανταγωνιστές, θα μείωναν την αξία των 
επενδύσεων της Εταιρίας σε αυτά τα προϊόντα ή συστήματα. 
 
Οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές εάν υπάρχουν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 
έναντι πελατών ή άλλων αντισυμβαλλομένων οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρία. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία αναφέρει στις δημοσιοποιήσεις της το γεγονός ότι τα 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται καθώς και το σχετικό λόγο, 
δημοσιεύει δε γενικότερου τύπου πληροφορίες σχετικά με το θέμα για το οποίο υπάρχει 
υποχρέωση δημοσιοποίησης, εκτός εάν τα σχετικά στοιχεία χαρακτηρίζονται αποκλειστικά ή 
εμπιστευτικά. 
 
Τα ανωτέρω δεν θίγουν το πεδίο της ευθύνης όσον αφορά την παράλειψη δημοσιοποίησης 
ουσιωδών πληροφοριών. 
 
Τα τμήματα Λογιστηρίου και Διαχείρισης Κινδύνου είναι επιφορτισμένα με την σύνταξη των 
εταιρικών δημοσιοποιήσεων.  
 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιήσεις, προκύπτουν από τις εκάστοτε 
ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και από τις 
υποβολές στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας προς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.  
 
Οι Εταιρικές δημοσιοποιήσεις εγκρίνονται από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας 
και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο φέρει την τελική ευθύνη για την ακρίβεια των εν 
λόγω δημοσιοποιήσεων άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούμενων 
πληροφοριών. 
 

 
Αξιολόγηση Καταλληλότητας των Δημοσιοποιήσεων  
 
Σε ετήσια βάση, διενεργείται έλεγχος για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
δημοσιοποιήσεων από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της 
Εταιρίας.  
 
Ελέγχεται η έγκαιρη και εντός των χρονικών ορίων δημοσιοποίηση των στοιχείων. 
 
Ελέγχεται η πληρότητα των στοιχείων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω στο 
πλαίσιο βέβαια που αυτά συνάδουν με τις λειτουργίες της Εταιρίας και με σκοπό να 
μεταφέρουν το προφίλ κινδύνου στους συμμετέχοντες στην αγορά.  
 
Ελέγχεται δειγματοληπτικά η ορθότητα των στοιχείων πχ δείκτες, κεφαλαιακές απαιτήσεις 
κλπ. Τυχόν ελλείψεις αναφέρονται άμεσα στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και στα αρμόδια 
τμήματα προκειμένου να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και υποβάλλεται στην 
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 


