ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ Γ01 - Γ20:
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΟΤ
ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ – ΑΠΟΦΑΗ Δ.Κ. 4/459/27.12.2007
I. ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ
- Μόλν ηα ιεπθά πεδία θάζε πίλαθα ζπκπιεξώλνληαη από ηελ ΔΠΔΥ πνπ ππνβάιιεη ηα
ζηνηρεία. Όιεο νη θαηαρσξήζεηο είηε ζε ζεηηθέο ζέζεηο (long) είηε ζε αξλεηηθέο (short)
γίλνληαη κε ζεηηθό πξόζεκν.
- Τα ζθηαζκέλα πεδία (θάζε ρξώκαηνο) θάζε πίλαθα είηε πεξηέρνπλ αξηζκνύο ή
καζεκαηηθνύο ηύπνπο είηε όρη, δελ ζπκπιεξώλνληαη από ηελ ΔΠΔΥ πνπ ππνβάιιεη ηα
ζηνηρεία
- Οη ζηήιεο (1) & (2) (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζέζεηο) ζηα Υπνδείγκαηα Γ01 έσο Γ09 θαη
Γ15 έσο Γ17 ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο θαζαξέο ζέζεηο μετά τον σσμψηυισμό. .
Τν ίδην ηζρύεη γηα ηα Υπνδείγκαηα Γ05 θαη Γ06 γηα ηηο ζηήιεο (3) & (4).
- Σηελ αξίζκεζε ησλ γξακκώλ ησλ πηλάθσλ, ν πξώηνο αξηζκόο αθνξά ηνλ αξηζκό ηνπ
ζρεηηθνύ πίλαθα ελώ ν δεύηεξνο αξηζκόο ηνλ αξηζκό ηεο θάζε γξακκήο.

II. ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΣΑ ΔΠΙ ΜΔΡΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ:
Γ01«ΔΙΓΙΚΟ

ΚΙΝΓΤΝΟ

ΘΔΗ

ΥΡΔΩΣΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΚΑΙ

Δ

ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΙΜΟΤ

Δ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ

ΜΔΑ ΔΠΙ ΥΡΔΩΣΙΚΩΝ ΣΙΣΛΩΝ, ΔΠΙΣΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ»
Γ02 «ΔΙΓΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ ΘΔΗ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ
ΜΔΑ ΔΠΙ ΥΡΔΩΣΙΚΩΝ ΣΙΣΛΩΝ, ΔΠΙΣΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ»
(για πληρουοριακούς σκοπούς μόνο)
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Γραμμή «Γενικό ύνολο»: Υπνινγίδνληαη ηα ζύλνια πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ζηήιε.
Γραμμές 1-6: Αθνξά θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ππνινγηδόκελεο ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Τκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο
4/459/27.12.2007.
Δηδηθά γηα ηελ γξακκή 5 ζα πξέπεη πξώηα λα πξνζαξκόδεηαη ε ζηάζκηζε πνπ
πξνβιέπεηαη γηα ηηο θαιπκκέλεο νκνινγίεο, ζύκθσλα κε ηελ 3/459/27.12.2007, Άξζξν 5,
παξάγ. 13, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνινγίδεηαη ε αληίζηνηρε θεθαιαηαθή απαίηεζε ε νπνία
ζα θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηε ζηήιε 10.
τήλη 1-2: Όπσο πξνβιέπεηαη ζην Τκήκα Β θαη ζην Τκήκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. Τα
παξάγσγα θαηαρσξνύληαη ζύκθσλα κε νξηδόκελα ζην Τκήκα Δ ηνπ ελ ιόγσ
παξαξηήκαηνο
τήλη 3: Όπσο πξνβιέπεηαη ζην Τκήκα Ε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. Καηαρσξείηαη ην
ζηαζκηζκέλν πνζό ηεο αλαδνρήο.
τήλη 4-5: Υπνινγίδνληαη νη θαζαξέο ζέζεηο.
τήλη 6-7: Όπσο πξνβιέπεηαη ζην Τκήκα ΣΤ3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
τήλη 8: Υπνινγίδνληαη νη ππνθείκελεο ζε θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαζαξέο ζέζεηο.
τήλη 9: Τα πνζνζηά ππνινγηζκνύ ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ όπσο πξνβιέπνληαη
ζηηο παξ. 2-6 ηνπ Τκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
τήλη 10: Υπνινγίδνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αλά θαηεγνξία εηδηθνύ θηλδύλνπ.
ημειώσεις:


Τν Υπόδεηγκα Γ02 ζπκπιεξώλεηαη κόλν γηα πιεξνθνξηαθνύο ζθνπνύο.



Ζ ΔΠΔΥ πνπ ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ζπκπιεξώλεη κόλν ηνπο επηκέξνπο πίλαθεο
πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε λόκηζκα (EUR, USD, JPY, GBP, CHF, Λνηπά). Γελ
ζπκπιεξώλεηαη ν πίλαθαο «ΣΥΝΟΛΟ»

Γ03

«ΓΔΝΙΚΟ

ΚΙΝΓΤΝΟ

ΘΔΗ

Δ

ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΙΜΟΤ

ΥΡΔΩΣΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ Δ ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΔ ΣΗ ΛΗΚΣΟΣΗΣΑΚΑΙ Δ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΔΠΙ

ΥΡΔΩΣΙΚΩΝ

ΣΙΣΛΩΝ,

ΔΠΙΣΟΚΙΩΝ

ΚΑΙ

ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ Δ ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΔ ΣΗ ΛΗΚΣΟΣΗΣΑ»
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Γ04 «ΓΔΝΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ ΘΔΗ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΠΙ ΥΡΔΩΣΙΚΩΝ
ΣΙΣΛΩΝ, ΔΠΙΣΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ Δ ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΔ ΣΗ
ΛΗΚΣΟΣΗΣΑ» (για πληρουοριακούς σκοπούς μόνο)
Γραμμή «Γενικό ύνολο»: Υπνινγίδνληαη ηα ζύλνια πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ζηήιε.
Γραμμές 4-11 & τήλη 6: Υπνινγίδνληαη νη ππνθείκελεο, ζε θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο,
θαζαξέο ζέζεηο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 7-14 ηνπ Τκήκαηνο Γ
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
τήλη 1-2: Όπσο πξνβιέπεηαη ζην Τκήκα Β θαη ζην Τκήκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. Τα
παξάγσγα θαηαρσξνύληαη ζύκθσλα κε νξηδόκελα ζην Τκήκα Δ ηνπ ελ ιόγσ
παξαξηήκαηνο
τήλη 3: Όπσο πξνβιέπεηαη ζην Τκήκα Ε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. Καηαρσξείηαη ην
ζηαζκηζκέλν πνζό ηεο αλαδνρήο.
τήλη 4-5:Υπνινγίδνληαη νη θαζαξέο ζέζεηο.
Γραμμές 1.1 – 3.8 & τήλη 7: Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο όπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ
Πίλαθα 2ηνπ Τκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
Γραμμές 4 – 11 & τήλη 7: Τα πνζνζηά ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ όπσο
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 15 ηνπ Τκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
τήλη 8: Υπνινγίδνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αλά θαηεγνξία γεληθνύ θηλδύλνπ.
ημειώσεις:


Τν Υπόδεηγκα Γ04 ζπκπιεξώλεηαη κόλν γηα πιεξνθνξηαθνύο ζθνπνύο.



Ζ ΔΠΔΥ πνπ ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ζπκπιεξώλεη κόλν ηνπο επηκέξνπο πίλαθεο
πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε λόκηζκα (EUR, USD, JPY, GBP, CHF, Λνηπά). Γελ
ζπκπιεξώλεηαη ν πίλαθαο «ΣΥΝΟΛΟ»



Σηελ πεξίπησζε όπνπ ε ΔΠΔΥ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ελαιιαθηηθό
ηξόπν ππνινγηζκνύ πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 12 ηνπ ηκήκαηνο Γ, ηνπ
Παξαξηήκαηνο

Η

ηεο

4/459/27.12.2007

όζνλ

αθνξά

ηε

ζεηξά

ησλ

αληηζηνηρηζκέλσλ ζέζεσλ κεηαμύ ησλ δσλώλ 1,2,3, ζα ην γλσζηνπνηεί ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ώζηε λα ηεο απνζηαιεί ζρεηηθόο πίλαθαο ππνινγηζκνύ.
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Γ05

«ΓΔΝΙΚΟ

ΚΙΝΓΤΝΟ

ΘΔΗ

Δ

ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΙΜΟΤ

ΥΡΔΩΣΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ Δ ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΔ ΣΟ ΜΔΟ ΣΑΘΜΙΚΟ
ΓΔΙΚΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑΚΑΙ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ ΜΔΑ ΔΠΙ
ΥΡΔΩΣΙΚΩΝ

ΣΙΣΛΩΝ,

ΔΠΙΣΟΚΙΩΝ

ΚΑΙ

ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ

Δ

ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΔ ΣΟ ΜΔΟ ΣΑΘΜΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ»
Γ06 «ΓΔΝΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ ΘΔΗ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ
ΜΔΑ ΔΠΙ ΥΡΔΩΣΙΚΩΝ ΣΙΣΛΩΝ, ΔΠΙΣΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ
Δ ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΔ ΣΟ ΜΔΟ ΣΑΘΜΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ» (για
πληρουοριακούς σκοπούς μόνο)

Γραμμή «Γενικό ύνολο»: Υπνινγίδνληαη ηα ζύλνια πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ζηήιε.
Γραμμές 1-8: Σύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 16-22 ηνπ Τκήκαηνο Γ
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
τήλη 1: Αλαγξάθεηαη ν Μέζνο Σηαζκηθόο Γείθηεο Γηάξθεηαο γηα ην ζύλνιν ησλ
ζεηηθώλ ζέζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε δώλε ππνινγηδόκελνο
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 18 ηνπ Τκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
τήλη 2: Αλαγξάθεηαη ν Μέζνο Σηαζκηθόο Γείθηεο Γηάξθεηαο γηα ην ζύλνιν ησλ
αξλεηηθώλ ζέζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε δώλε
ππνινγηδόκελνο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 18 ηνπ Τκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
τήλη 3-4: Όπσο πξνβιέπεηαη ζην Τκήκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. Τα παξάγσγα
θαηαρσξνύληαη ζύκθσλα κε νξηδόκελα ζην Τκήκα Δ ηνπ ελ ιόγσ παξαξηήκαηνο
τήλη 5: Όπσο πξνβιέπεηαη ζην Τκήκα Ε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. Καηαρσξείηαη ην
ζηαζκηζκέλν πνζό ηεο αλαδνρήο.
τήλη 6-7:Υπνινγίδνληαη νη θαζαξέο ζέζεηο.
τήλη 8: Υπνινγίδνληαη νη ππνθείκελεο ζε θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαζαξέο ζέζεηο.
τήλη 9: Αλαγξάθνληαη ηα πνζνζηά ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 19 θαη 22 ηνπ Τκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
τήλη 10: Υπνινγίδνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αλά θαηεγνξία γεληθνύ θηλδύλνπ.
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ημειώσεις:


Τν Υπόδεηγκα Γ06 ζπκπιεξώλεηαη κόλν γηα πιεξνθνξηαθνύο ζθνπνύο.



Ζ ΔΠΔΥ πνπ ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ζπκπιεξώλεη κόλν ηνπο επηκέξνπο πίλαθεο
πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε λόκηζκα (EUR, USD, JPY, GBP, CHF, Λνηπά). Γελ
ζπκπιεξώλεηαη ν πίλαθαο «ΣΥΝΟΛΟ»

Γ07 «ΓΔΝΙΚΟ & ΔΙΓΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ ΘΔΗ Δ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΙ Δ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ ΜΔΑ ΔΠΙ ΜΔΣΟΥΩΝ, ΓΔΙΚΣΩΝ
ΜΔΣΟΥΩΝ»
Γ08

«ΓΔΝΙΚΟ

&

ΔΙΓΙΚΟ

ΚΙΝΓΤΝΟ

ΘΔΗ

Δ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ ΜΔΑ ΔΠΙ ΜΔΣΟΥΩΝ, ΓΔΙΚΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ» (για
πληρουοριακούς σκοπούς μόνο)

Γραμμή 1: Υπνινγίδνληαη ηα ζύλνια πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ζηήιε (ζύλνιν 1.1 &
1.2) ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην Τκήκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
Γραμμή 2: Υπνινγίδνληαη ηα ζύλνια πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ζηήιε (ζύλνιν 2.1-2.3)
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην Τκήκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
τήλη 1-2: Όπσο πξνβιέπεηαη ζην Τκήκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. Τα παξάγσγα
θαηαρσξνύληαη ζύκθσλα κε νξηδόκελα ζην Τκήκα Δ ηνπ ελ ιόγσ παξαξηήκαηνο
τήλη 3: Όπσο πξνβιέπεηαη ζην Τκήκα Ε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. Καηαρσξείηαη ην
ζηαζκηζκέλν πνζό ηεο αλαδνρήο.
τήλη 4-5: Υπνινγίδνληαη νη θαζαξέο ζέζεηο.
τήλη 6: Υπνινγίδνληαη νη ππνθείκελεο ζε θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαζαξέο ζέζεηο.
τήλη 7: Αλαγξάθνληαη ηα πνζνζηά ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ όπσο
πξνβιέπνληαη ζην Τκήκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
5

τήλη 8: Υπνινγίδνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αλά θαηεγνξία θηλδύλνπ.
ημειώσεις:


Τν Υπόδεηγκα Γ08 ζπκπιεξώλεηαη κόλν γηα πιεξνθνξηαθνύο ζθνπνύο.



Ζ ΔΠΔΥ πνπ ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ζπκπιεξώλεη κόλν ηνπο επηκέξνπο πίλαθεο
πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε λόκηζκα (EUR, USD, JPY, GBP, CHF, Λνηπά). Γελ
ζπκπιεξώλεηαη ν πίλαθαο «ΣΥΝΟΛΟ»

Γ09 «ΚΙΝΓΤΝΟ ΘΔΗ Δ ΟΔ, HEDGE FUNDS & ΓΟΜΗΜΔΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΣΑ, GAMMA & VEGA ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΚΑΙ
ΠΔΡΙΘΩΡΙΑ ΔΓΓΤΗΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ»
Γραμμή 1: Αθνξά θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ππνινγηδόκελεο ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζην Τκήκα Ζ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
Γραμμή 2: Αθνξά θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ππνινγηδόκελεο ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζην Τκήκα Δ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη ζην Τκήκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο
IV.
Γραμμή 3: Αθνξά θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ππνινγηδόκελεο ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζην Τκήκα Δ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη ζην Τκήκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο
IV.
Γραμμή 4: Αθνξά θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ππνινγηδόκελεο ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζην Τκήκα Δ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη ζην Τκήκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο
IV
Γραμμές 5, 6 &7: Αθνξά θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ππνινγηδόκελεο ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζην Τκήκα Β, Παξάξηεκα Η.
ημειώσεις:
• Σπκπιεξώλνληαη νη επηκέξνπο πίλαθεο γηα θάζε λόκηζκα, δειαδή EURO, USD, JPY,
GBP, CHF, ΛΟΗΠΑ.
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Γ10

«ΚΙΝΓΤΝΟ

ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

/

ΠΑΡΑΓΟΗ,

ΑΣΔΛΔΙ

ΤΝΑΛΛΑΓΔ»
Αθνξά ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα
ζην Τκήκα Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ.
Γραμμή 1: Αλαγξάθνληαη ηα νλνκαζηηθά πνζά ησλ αλνηγκάησλ, ηα νπνία αθνξνύλ
αηειείο ζπλαιιαγέο, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δίλεηαη ζην Τκήκα Β, Παξάξηεκα ΗΗ.
Γραμμή 2: Αλαγξάθνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, πνπ ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε
ην Τκήκα Β, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. Σηε ζηήιε 3, ε ΔΠΔΥ δύλαηαη θαηά ηελ εθαξκνγή
ηεο ζηάζκηζεο θηλδύλνπ λα εθαξκόζεη ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ
Τκήκαηνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ.
Γ11 «ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ / ΠΑΡΑΓΟΗ, ΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ,
ΜΔΣΟΥΔ, ΞΔΝΑ ΝΟΜΙΜΑΣΑ & ΒΑΙΚΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ»
Αθνξά ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα
ζην Τκήκα Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. Δάλ ε δηαθνξά ηξέρνπζαο αγνξαίαο αμίαο ησλ
ηίηισλ θαη ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηηκήκαηνο δελ είλαη ζε βάξνο ηεο ΔΠΔΥ, αιιά ππέξ
απηήο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, ηόηε ε θεθαιαηαθή απαίηεζε γηα ηελ ζπλαιιαγή
απηή είλαη κεδέλ θαη ε ελ ιόγσ ζπλαιιαγή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα.

Γ12 «ΚΙΝΓΤΝΟ ΣΙΜΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ»
Γ12Α «ΚΙΝΓΤΝΟ ΣΙΜΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ» (ΔΙΓΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΓΙΑ
ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ)
Γ13 «ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΗ ΘΔΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
Γ14 «ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΗ ΘΔΗ)»
Αθνξά ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα
ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.
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Κάζε ΔΠΔΥ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ην Υπόδεηγκα Γ14 θαη θαηόπηλ ην Υπόδεηγκα Γ12
(ή ην ππόδεηγκα Γ12Α εθόζνλ ρξεζηκνπνηεί εηδηθέο κεζόδνπο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ
θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ). Μεηαμύ ηνπ Υπνδείγκαηνο Γ12 θαη ηνπ Υπνδείγκαηνο Γ14
ππάξρεη αληηζηνίρηζε.
Γεληθά γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο, απηόο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζην Τκήκα Β, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, ελώ επηπιένλ ζα ιακβάλνληαη ππόςε
θαη νη πεξηπηώζεηο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Τκήκα Γ, ηνπ ίδηνπ Παξαξηήκαηνο.
ημείωση:
Ο Σπγθεληξσηηθόο Πίλαθαο, Υπνδείγκαηα Γ13, δελ ζπκπιεξώλεηαη.
Αλαθνξηθά γηα ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ηνπ Υπνδείγκαηνο Γ12 θαη Γ12Α
επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
τήλες
τήλη 1 θαη γξακκή ΣΥΝΟΛΟ ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή καθαρή ζεηηθή ζέζε, ζύκθσλα
κε ην Τκήκα Α θαη Β, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. Τν ΣΥΝΟΛΟ ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε
ην άζξνηζκα ησλ θαζαξώλ ζεηηθώλ ζέζεσλ αλά λόκηζκα (εμαηξνπκέλνπ ηνπ επξώ) πνπ
ζα έρνπλ ππνινγηζηεί ζηελ γξακκή 9 θαη ζε όιεο ηηο ζηήιεο λνκηζκάησλ (εθηόο ηεο
ζηήιεο επξώ), ηνπ Υπνδείγκαηνο Γ13.
τήλη 2 θαη γξακκή ΣΥΝΟΛΟ ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή καθαρή αξλεηηθή ζέζε,
ζύκθσλα κε ην Τκήκα Α θαη Β, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. Τν ΣΥΝΟΛΟ ζα πξέπεη λα
ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα ησλ θαζαξώλ αξλεηηθώλ ζέζεσλ αλά λόκηζκα (εμαηξνπκέλνπ
ηνπ επξώ) πνπ ζα έρνπλ ππνινγηζηεί ζηελ γξακκή 9 θαη ζε όιεο ηηο ζηήιεο λνκηζκάησλ
(εθηόο ηεο ζηήιεο επξώ), ηνπ Υπνδείγκαηνο Γ13.
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τήλες 3 και 4: Θα ππνινγίδνληαη νη ζέζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Τκήκαηνο Α, ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ.
τήλες 5 και 6: Θα ππνινγίδνληαη νη θαζαξέο ζέζεηο.
τήλες 7 και 8: Αλάινγα κε πνηα ζέζε είλαη ε κεγαιύηεξε (κεηαμύ Long θαη short) ζα
αλαγξάθεηαη ε ππνθείκελε ζε θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζέζε ζην αληίζηνηρν θειί.
τήλη 9 αλαγξάθνληαη νη αληηζηνηρηζκέλεο ζέζεηο όπσο θαζνξίδνληαη ζηηο παξ. 6,7, θαη
8 ηνπ Τκήκαηνο Γ, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ.
τήλες 10, 11, και 12: Αλαγξάθνληαη νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, Τκήκαηα Β θαη Γ.
τήλη 13: Υπνινγίδεηαη ε θεθαιαηαθή απαίηεζε.
Σεκεηώλεηαη όηη ην πνζό ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο γηα λνκηθά δεζκεπηηθέο
δηαθξαηηθέο ζύκθσλεο (γραμμή 12.2) ζα θαηαρσξείηαη απεπζείαο από ηελ ΔΠΔΥ.
Γραμμές
Γραμμή 1: Σπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Τκήκα Γ, παξάγξαθνο 8, ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ.
Γραμμή 2: Σπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 7, ηνπ Τκήκαηνο
Γ, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ.
Γραμμή 3: Σπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 6, ηνπ Τκήκαηνο
Γ, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ.
Γραμμή 4: Σπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 6,εδάθην γ, ηνπ
Τκήκαηνο Γ, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ.
Γραμμή 5: Σπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Τκήκα Α, ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΗΗΗ.
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Γ15Α «ΚΙΝΓΤΝΟ ΘΔΗ Δ ΒΑΙΚΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΜΔΑ ΔΠΙ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΛΗΚΣΟΣΗΣΑ»
Σην Υπόδεηγκα Γ15Α ζα ππνινγίδνληαη νη θαζαξέο ζέζεηο αλά εκπόξεπκα θαζώο θαη νη
αληίζηνηρεο

θεθαιαηαθέο

απαηηήζεηο

αλά

εκπόξεπκα

θαη

ζηελ

ζπλέρεηα

ηα

ζπγθεληξσηηθά πνζά απηώλ ζα θαηαρσξνύληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο.
τήλη (1) – (2): Σπκπιεξώλνληαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην Τκήκα Β θαη ζηηο
παξαγξάθνπο 22-25 ηνπ Τκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV.
τήλες 3, 4, 5: Υπνινγίδνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.
ημείωση:
Τν Υπόδεηγκα Γ15, πνπ είλαη ζπγθεληξσηηθόο Πίλαθαο, δελ ζπκπιεξώλεηαη.
Γ16Α «ΚΙΝΓΤΝΟ ΘΔΗ Δ ΒΑΙΚΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΜΔΑ ΔΠΙ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ – ΓΙΔΤΡΤΜΔΝΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ
ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΣΟΣΗΣΑ»
Σην Υπόδεηγκα Γ16Α ζηνπο Πίλαθεο κε ηηο νκαδνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ
ζα ππνινγίδνληαη νη θαζαξέο ζέζεηο αλά εκπόξεπκα θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αλά εκπόξεπκα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα ζπγθεληξσηηθά πνζά
απηώλ ζα θαηαρσξνύληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο.

τήλη (1) – (2): Σπκπιεξώλνληαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην Τκήκα Β θαη ζηε
παξάγξαθν 29 ηνπ Τκήκαηνο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV.
τήλες 3, 4, 5: Υπνινγίδνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.
ημείωση:
10

Τν Υπόδεηγκα Γ16, πνπ είλαη ζπγθεληξσηηθόο Πίλαθαο, δελ ζπκπιεξώλεηαη.

Γ17 «ΚΙΝΓΤΝΟ ΘΔΗ Δ ΒΑΙΚΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΔΑ
ΔΠΙ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ – ΑΠΛΟΤΣΔΤΜΔΝΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ»
τήλη 1: Δηζάγεηαη ην άζξνηζκα ησλ θαζαξώλ ζεηηθώλ ζέζεσλ γηα θάζε δηάζηεκα
ιεθηόηεηαο.
τήλη 2: Δηζάγεηαη ην άζξνηζκα ησλ θαζαξώλ αξλεηηθώλ ζέζεσλ γηα θάζε δηάζηεκα
ιεθηόηεηαο.
Σύκθσλα κε ην Τκήκα Β ηνπ Παξαξηήκαηνο IV.
τήλες 3-7: Υπνινγίδνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.

Γ18

«ΚΙΝΓΤΝΟ

ΑΠΟ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ

ΟΡΙΩΝ

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΑΣΩΝ»
τήλη (1): Σε πεξίπησζε πνπ ζε κία θαηεγνξία ππέξβαζεο (% επί Η.Κ) εκπίπηνπλ πέξαλ
ηνπ ελόο αληηζπκβαιιόκελνη, όινη νη αληηζπκβαιιόκελνη ζα θαηαρσξνύληαη μερσξηζηά
ζηελ ίδηα θαηεγνξία.
Ο Πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην Παξάξηεκα VI.

Γ20 «ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ
ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΑΓΟΡΑ»
Τν παξόλ Υπόδεηγκα δελ ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηηο ΔΠΔΥ.
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Δπηζεκαίλεηαη πσο ην πνζό πνπ αθνξά ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ (γξακκή 14)
πξνέξρεηαη από ηνλ πίλαθα Πηζησηηθόο Κίλδπλνο θαη Κίλδπλνο Αληηζπκβαιινκέλνπ
Τππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε (ζηήιε 23).
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