Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Με το Ν. 3601/2007 και τις Αποφάσεις 1 έως 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (9 Αποφάσεις) θεσπίστηκαν νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας
για τον καθορισµό του ελάχιστου ύψους των ιδίων κεφαλαίων που οι Επιχειρήσεις
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να διατηρούν για να καλύψουν τους
κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
Το νέο καθεστώς για την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών καθορίζει σειρά νέων τεχνικών µεγαλύτερης ακρίβειας για
την µέτρηση των κινδύνων που αναλαµβάνουν αλλά και των ελάχιστων κεφαλαίων
που απαιτείται να διακρατούν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Ειδικότερα όσον αφορά τον πυλώνα I του νέου καθεστώτος, τον υπολογισµό δηλαδή
των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι σηµαντικότερες αλλαγές που έχουν
επέλθει και οι οποίες εκτιµάται ότι αφορούν κυρίως τις Επιχειρήσεις Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
•
•

•

Εισάγονται για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού
κινδύνου (Απόφαση 6/459/27.12.2007).
Η νέα τυποποιηµένη µέθοδος για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
έναντι του πιστωτικού κινδύνου (Απόφαση 3/459/27.12.2007) επιτυγχάνει
µεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο, αφού οι συντελεστές κινδύνου
προσδιορίζονται µε βασικό κριτήριο τη διαβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας
του αντισυµβαλλοµένου .
Αναγνωρίζεται ευρύτερα η θετική επίδραση της χρησιµοποίησης τεχνικών
µείωσης του πιστωτικού κινδύνου (Απόφαση 3/459/27.12.2007).

Όσον αφορά εποµένως τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι
σηµαντικότερες αλλαγές, που έχουν επέλθει µε το νέο καθεστώς για τον υπολογισµό
των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, είναι η εισαγωγή υπολογισµού
κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικό κίνδυνο και η διαφοροποίηση του τρόπου
υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Όσον αφορά δε
τον κίνδυνο αγοράς οι αλλαγές που επήλθαν µε το νέο καθεστώς είναι περιορισµένες.
Όσον αφορά το πλαίσιο υποβολής στοιχείων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων
έχει ολοκληρωθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το έργο των Επιτροπών του επιπέδου 3 της
διαδικασίας Lamfalussy για τη διαµόρφωση οµοιόµορφων πινάκων υποβολής
στοιχείων κατά τρόπο που να διευκολύνεται και η ηλεκτρονική υποβολή αυτών.
Λόγω της πολυπλοκότητας, όµως, των νέων πινάκων και αναγνωρίζοντας την
ανάγκη ήπιας προσαρµογής των εποπτευµένων εταιριών στο νέο καθεστώς, σε
συνδυασµό µε τις προαναφερόµενες αλλαγές που έχουν επέλθει, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί για ένα µεταβατικό στάδιο ο
τρόπος υποβολής µε το υπάρχον καθεστώς, υιοθετώντας µόνο για τον λειτουργικό
κίνδυνο νέους πίνακες υποβολής. Συγκεκριµένα:
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Τα στοιχεία υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον Λειτουργικό κίνδυνο
θα υποβάλλονται σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους πίνακες και τις οδηγίες
συµπλήρωσής τους (συν.1: αρχείο excel).
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ
Για τον Πιστωτικό Κίνδυνο θα διατηρηθεί ο ίδιος τρόπος υποβολής στοιχείων
υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, αφού ληφθούν φυσικά υπόψη οι νέες
κατηγορίες ανοιγµάτων που προβλέπεται στο άρθρο 3 και οι συντελεστές στάθµισής
που αναλύονται στο άρθρο 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
3/459/27.12.2007. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι απαιτούνται επεξηγήσεις επί των
αναγραφοµένων στο συγκεντρωτικό πίνακα, ώστε τα ανοίγµατα να συµφωνούν µε τα
υπόλοιπα του υποβαλλόµενου ισοζυγίου, αυτές θα επισυνάπτονται διακεκριµένα.
Σε περίπτωση που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κάνει χρήση
τεχνικών µείωσης πιστωτικού κινδύνου που προβλέπονται στο Κεφάλαιο II της
Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007, ο τρόπος υπολογισµού
θα αναλύεται διακεκριµένα και θα επισυνάπτεται.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Τα στοιχεία υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον Κίνδυνο Αγοράς θα
υποβάλλονται µε τους υφιστάµενους πίνακες, οι οποίοι θα προσαρµόζονται ανάλογα,
όποτε απαιτείται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 και 5/459/27.12.2007. Ενδεικτικά σηµειώνονται τα
εξής:
•

•

•

•

Στον πίνακα 1 θα πρέπει να προστεθεί στήλη για ποσοστό 12% σε περίπτωση που
η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της
χρεωστικούς τίτλους που υπόκεινται σε αυτόν το συντελεστή σύµφωνα µε τον
Πίνακα 1 του τµήµατος Γ του Παραρτήµατος I της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007.
Σε περίπτωση που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διαθέτει στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της µετοχές, για τις οποίες η κεφαλαιακή απαίτηση
έναντι του ειδικού κινδύνου θέσης υπολογίζεται µε ποσοστό 2% σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του τµήµατος ∆ του Παραρτήµατος I της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007, τότε αυτές θα εµφανίζονται διακεκριµένα στον
Πίνακα 3.
Για τον υπολογισµό κεφαλαιακής απαίτησης για ατελείς συναλλαγές και κίνδυνο
διακανονισµού / παράδοσης θα γίνεται χρήση των πινάκων 5Β και 6 αντίστοιχα
µε τις απαραίτητες προσαρµογές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα
II της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007.
Για τον υπολογισµό κεφαλαιακής απαίτησης για πιστωτικό κίνδυνο
αντισυµβαλλοµένου θα γίνεται χρήση του πίνακα 5∆ µε τις απαραίτητες
προσαρµογές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007.
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•

Σε περίπτωση κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος,
τα στοιχεία υπολογισµού τους θα υποβάλλονται διακεκριµένα, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Παράρτηµα IV της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
4/459/27.12.2007.

ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
Θα υποβάλλονται σύµφωνα µε την υπάρχουσα διαδικασία λαµβανοµένου υπόψη
τυχόν διαφοροποιήσεων που έχουν επέλθει µε την Απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007 και το άρθρο 6 της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Στον πίνακα 9, µέσω του οποίου προκύπτει ο τελικός δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας, στο σταθµισµένο ενεργητικό, θα προστεθεί στοιχείο 3 «Ονοµαστικό /
Πλασµατικό ισοδύναµο σταθµισµένου ενεργητικού από το σύνολο των κεφαλαιακών
απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου» το οποίο θα ισούται µε το ποσό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο πολλαπλασιασµένο επί 12,5.
Θα ακολουθείται δηλαδή η ίδια αντιµετώπιση που ισχύει και για τον κίνδυνο αγοράς.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΙΤΛΟΙ
Μέθοδος του Βασικού ∆είκτη

Τυποποιηµένη µέθοδος

Εξελιγµένες Μέθοδοι
Λειτουργικού Κινδύνου

ΣΤΗΛΕΣ
Α/Α
1,2,3
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ΤΙΤΛΟΙ
Ακαθάριστα
Λειτουργικά
Έσοδα

Κεφαλαιακές
Απαιτήσεις

Μέτρησης

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Άρθρο 4 και Παράρτηµα Ι και ΙΙ.
Απόφασης
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
6/459/27.12.2007.
Άρθρο 5 και Παράρτηµα ΙΙΙ.
Απόφασης
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
6/459/27.12.2007. Επισυνάπτεται
παράδειγµα
υπολογισµού
κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Άρθρο 6, 7 και Παράρτηµα ΙV
Απόφασης
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
6/459/27.12.2007.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Άρθρο 4 και
Παράρτηµα Ι και ΙΙ
Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
6/459/27.12.2008 για τη Μέθοδο του
Βασικού ∆είκτη και
άρθρο 5
και
Παράρτηµα ΙΙΙ της ίδιας Απόφασης για την
Τυποποιηµένη Μέθοδο.
Στοιχεία των Ακαθάριστων Λειτουργικών
Εσόδων για δραστηριότητες που υπάγονται
σε
υπολογισµούς
των
Εξελιγµένων
Μεθόδων
Μέτρησης
Λειτουργικού
Κινδύνου θα παρέχονται στην περίπτωση
συνδυασµού µεθόδων όπως προβλέπεται
στο άρθρο 7 Απόφασης Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007.
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για το
λειτουργικό κίνδυνο όπως υπολογίζονται µε
βάση το άρθρο 4 για τη Μέθοδο του
Βασικού ∆είκτη, το άρθρο 5 για την
Τυποποιηµένη Μέθοδο και το άρθρο 6 και
Παράρτηµα ΙV για τις Εξελιγµένες
Μεθόδους Μέτρησης της Απόφασης της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
6/459/27.12.2007.
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Οι επόµενες στήλες συµπληρώνονται µόνο από τις ΕΠΕΥ. που εφαρµόζουν
Εξελιγµένες Μεθόδους
5
Εκ
των
οποίων:
Παράρτηµα
IV,
Τµήµα
Γ
Προερχόµενες
από
Απόφασης
Επιτροπής
µηχανισµούς
Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007.
κατανοµής κεφαλαίων
Συµπληρώνεται µόνο από τις
ΕΠΕΥ οι οποίες εφαρµόζουν
µηχανισµούς
κατανοµής
κεφαλαίων.
6
Κεφαλαιακές
Προκύπτει από το αλγεβρικό
απαιτήσεις προ της
άθροισµα των στηλών 4, 7 και 8.
µείωσης
λόγω
Βλέπε
επεξηγήσεις
για
τις
αφαίρεσης
της
αντίστοιχες στήλες.
αναµενόµενης ζηµιάς
και από µηχανισµούς
µεταφοράς
λειτουργικού κινδύνου
7
(-)
Μείωση
των
Η µεταχείριση της αναµενόµενης
κεφαλαιακών
ζηµιάς ορίζεται στην παράγραφο
απαιτήσεων λόγω της
3.1 του Τµήµατος Α του
αφαίρεσης
της
Παραρτήµατος IV της Απόφασης
αναµενόµενης ζηµιάς
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
που λαµβάνεται υπόψη
6/459/27.12.2007.
από τις εσωτερικές
επιχειρηµατικές
πρακτικές
8
(-)
Μείωση
των
Οι
µηχανισµοί
µεταφοράς
κεφαλαιακών
κινδύνου αναφέρονται αναλυτικά
απαιτήσεων
από
στο Τµήµα Β του Παραρτήµατος
µηχανισµούς
IV της Απόφασης της Επιτροπής
µεταφοράς
Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007.
λειτουργικού κινδύνου
9
Εκ των οποίων: από τη
Αναφέρεται µόνο η µείωση των
χρήση ασφάλισης
κεφαλαιακών απαιτήσεων λόγω
ασφάλισης
(Τµήµα
Β
του
Παραρτήµατος IV της Απόφασης
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
6/459/27.12.2007).
10
Υπερβάλλον του ορίου
Η κεφαλαιακή ελάφρυνση που
ποσό για τη µείωση από
προέρχεται από την αναγνώριση
µηχανισµούς
µηχανισµών µεταφοράς κινδύνων
µεταφοράς
δε
υπερβαίνει το όριο που
λειτουργικού κινδύνου
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του
Τµήµατος Β του Παραρτήµατος IV
της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007.
Στην στήλη αυτή καταγράφεται το
ποσό το οποίο δεν λαµβάνεται
υπόψη λόγω υπέρβασης του εν
λόγω ορίου.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 : ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ
Ο Πίνακας αυτός συµπληρώνεται µόνο από τις ΕΠΕΥ που εφαρµόζουν
την Τυποποιηµένη Μέθοδο ή Εξελιγµένες Μεθόδους
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΙΤΛΟΙ
Ταξινόµηση
Ζηµιών

Επιχειρηµατικοί
τοµείς
Αριθµός
Γεγονότων

Σύνολο Ζηµιών
Μέγιστη
µεµονωµένη Ζηµιά

Σύνολο
Επιχειρηµατικών
Τοµέων

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα Β, στοιχείο β για την
Τυποποιηµένη Μέθοδο και Παράρτηµα IV Τµήµα
Α παράγραφος 3 για τις Εξελιγµένες Μεθόδους,
της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
6/459/27.12.2007.
Τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε
επιχειρηµατικό τοµέα θα πρέπει να αναφέρονται
µε βάση τα αντίστοιχα όρια.
Βλέπε Παράρτηµα ΙIΙ, Πίνακα 1
Αριθµός γεγονότων που έχουν καταγραφεί σε
κάθε επιχειρηµατικό τοµέα. Αν κάποιο γεγονός
επηρεάζει
περισσότερους
από
ένα
επιχειρηµατικούς τοµείς, τότε θα πρέπει να
αναφέρεται σε όλους όσοι, η ζηµιά είναι
µεγαλύτερη από το σχετικό όριο. Σε αυτή την
περίπτωση ο αριθµός των γεγονότων στη γραµµή
"Σύνολο Επιχειρηµατικών Τοµέων" και στη
στήλη "Σύνολο Γεγονότων” θα είναι µικρότερος
από το άθροισµα του αριθµού των γεγονότων ανά
επιχειρηµατικό τοµέα, καθώς τα γεγονότα µε
πολλαπλές επιδράσεις θα θεωρούνται ως ένα.
Το άθροισµα των ζηµιών ανά επιχειρηµατικό
τοµέα και ανά κατηγορία γεγονότων.
Η µέγιστη µεµονωµένη ζηµιά που έχει
καταγραφεί ανά επιχειρηµατικό τοµέα. Στην
περίπτωση που η µέγιστη µεµονωµένη ζηµιά
αφορά γεγονότα που επηρεάζουν περισσότερους
από ένα επιχειρηµατικούς τοµείς, τότε θα
θεωρείται ως µία και στη γραµµή "Σύνολο
Επιχειρηµατικών Τοµέων" και στη στήλη
"Σύνολο Γεγονότων". Υπάρχει περίπτωση η
µέγιστη µεµονωµένη ζηµιά να είναι µεγαλύτερη
από αυτές που εµφανίζονται στις επιµέρους
γραµµές ή στήλες.
Για κάθε κατηγορία γεγονότων τα στοιχεία αυτά
είναι:
- Ο αριθµός των γεγονότων πάνω από το όριο ανά
κατηγορία γεγονότων για το σύνολο των
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επιχειρηµατικών τοµέων. Το µέγεθος αυτό µπορεί
να είναι µικρότερο από το σύνολο του αριθµού
των γεγονότων ανά επιχειρηµατικό τοµέα, καθώς
σε αυτό το πεδίο τα γεγονότα µε πολλαπλές
επιδράσεις θεωρούνται ως ένα.
- Το σύνολο της ζηµιάς είναι το απλό άθροισµα
των συνολικών ζηµιών ανά επιχειρηµατικό τοµέα.
- Η µέγιστη µεµονωµένη ζηµιά είναι η µέγιστη
ζηµιά πάνω από το όριο που έχει τεθεί για κάθε
κατηγορία γεγονότων και για το σύνολο των
επιχειρηµατικών τοµέων. Αυτό το µέγεθος µπορεί
να είναι µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα µεγέθη
που αναφέρονται στα επιµέρους πεδία του κάθε
επιχειρηµατικού τοµέα, όταν υπάρχουν γεγονότα
µε επιδράσεις σε περισσότερους του ενός
επιχειρηµατικούς τοµείς.
ΣΤΗΛΕΣ
Α/Α
1-7
8

ΤΙΤΛΟΣ
Κατηγορίες
Γεγονότων
Σύνολο
Γεγονότων

Πληροφοριακό Στοιχείο:
Όριο ύψους ζηµιών που
καταγράφεται στη βάση
δεδοµένων
9,10

Ελάχιστο /
Μέγιστο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακας 2
Για κάθε επιχειρηµατικό τοµέα τα στοιχεία
είναι το άθροισµα α) του αριθµού των
γεγονότων και β) του συνόλου των ζηµιών
γ) το µέγιστο ποσό των µεµονωµένων
ζηµιών. Υπάρχει όµως ειδική περίπτωση για
τα στοιχεία που συµπληρώνονται στη
γραµµή "Σύνολο επιχειρηµατικών τοµέων"
ως προς τον αριθµό των γεγονότων και τη
µέγιστη µεµονωµένη ζηµιά, όπως έχει
αναφερθεί παραπάνω.
Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα Β, στοιχείο β για
την Τυποποιηµένη Μέθοδο και Παράρτηµα
IV Τµήµα Α παράγραφος 3.2 υπό δ. για τις
Εξελιγµένες Μεθόδους της Απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.07.
Στην περίπτωση που υπάρχει µόνο ένα
όριο για όλες τις κατηγορίες γεγονότων
µέσα σε κάθε επιχειρηµατικό τοµέα, τότε
συµπληρώνεται µόνο η στήλη "Ελάχιστο".
Όταν όµως έχουν οριστεί διαφορετικά όρια
για διαφορετικές κατηγορίες γεγονότων
µέσα στον ίδιο επιχειρηµατικό τοµέα, τότε
συµπληρώνονται και οι δύο στήλες.

8
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων λειτουργικού κινδύνου σύµφωνα µε
την τυποποιηµένη µέθοδο

Σταθµισµένα Ακαθάριστα Λειτουργικά
Έσοδα

Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα

Επιχειρηµατικός
τοµέας

1
2
3
4
5
6
7

Συντ.
Έτος X-2

Έτος X-1

Έτος X

10
-40
10
0
15
0
10
Σύνολο
45
5

10
30
20
0
0
0
30

10
25
-10
0
20
0
0

90

Στάθµισης
18%
18%
12%
12%
15%
15 %
12%

Έτος X-2

1,8
4,5
-1,2
0
3
0
0

Έτος X-1

Έτος X

1,8
1,8
-7,2
5,4
1,2
2,4
0
0
2,25
0
0
0
1,2
3,6
Σύνολο
8,1
-0,75
13,2
Κεφαλ. Απαίτηση=(8,1+0+13,2) / 3
= 7,10

