ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03:
ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ
Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα
ηξία:


Τπόδεηγκα Ε01 «Αλαθνξά Μεγάισλ Υξεκαηνδνηηθώλ Αλνηγκάησλ», όπνπ
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ Μεγάισλ Υξεκαηνδνηηθώλ Αλνηγκάησλ, όπσο
νξίδνληαη ζηελ απόθαζε ΕΚ 7/459/27.12.2007, όπσο ηζρύεη.



Τπόδεηγκα Ε02 «Αλάιπζε Λνηπώλ Απαηηήζεσλ», όπνπ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά
νη ινηπέο απαηηήζεηο από ζηνηρεία εληόο θαη εθηόο ηζνινγηζκνύ ηεο ζηήιεο (8)
ηνπ ππνδείγκαηνο Ε01.



Τπόδεηγκα Ε03 «Αλάιπζε Εμαηξνύκελσλ Πνζώλ», όπνπ αλαγξάθνληαη
αλαιπηηθά ηα εμαηξνύκελα πνζά ησλ ζηειώλ (9) θαη (10) ηνπ ππνδείγκαηνο Ε01.

Οδηγίερ για ηη ζςμπλήπωζη ηος Τποδείγμαηορ Ε01 «Αναθοπά Μεγάλων
Υπημαηοδοηικών Ανοιγμάηων»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ:
1. ηε ζηήιε (1) «ΑΔΣ/ΑΦΜ» αλαγξάθεηαη ν ΑΦΜ ή ν ΑΔΣ

2.

ηε

ζηήιε

(2)

«Αληηζπκβαιιόκελνο»

αλαγξάθεηαη

ε

επσλπκία

ησλ

αληηζπκβαιιόκελσλ, κεκνλσκέλσλ πειαηώλ θαη κειώλ νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ
πειαηώλ, θαζώο θαη ε ρώξα έδξαο / δηακνλήο. ε πεξίπησζε πνπ έλαο
αληηζπκβαιιόκελνο αλήθεη ζε κία νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ, αλαγξάθνληαη
αλαιπηηθά ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα όισλ ησλ πειαηώλ πνπ απνηεινύλ ηελ
νκάδα.
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3. ηε ζηήιε (3) «Δηαζύλδεζε κε ηελ ΑΕΠΕΤ», θαη εθόζνλ ππάξρεη ηέηνηαο κνξθήο
δηαζύλδεζε, αλαγξάθεηαη κία από ηηο παξαθάησ ελδείμεηο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε,:
(i): (Μεηξηθή) εάλ ε επηρείξεζε είλαη κεηξηθή ηεο ΑΕΠΕΤ.
(ii): (Θπγαηξηθή) εάλ ε επηρείξεζε είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΑΕΠΕΤ.
(iii): (Θπγαηξηθή Μεηξηθήο) εάλ ε επηρείξεζε είλαη ζπγαηξηθή ηεο κεηξηθήο ηεο
ΑΕΠΕΤ
(iv): (Mέηνρνη) εάλ ν αληηζπκβαιιόκελνο ειέγρεηαη από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηα
νπνία θαηέρνπλ ή απνθηνύλ, άκεζα ή έκκεζα, πνζνζηό ζπκκεηνρήο ή δηθαησκάησλ
ςήθνπ ίζν ή αλώηεξν ηνπ 5% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο ΑΕΠΕΤ θαζώο επίζεο θαη
ησλ πέληε κεγαιύηεξσλ κεηόρσλ ηνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2, ηνπ Άξζξνπ 4, ηεο
απόθαζεο ΕΚ 7/459/27.12.2007, όπσο ηζρύεη.
(v) (OXI) εάλ δελ ππάξρεη δηαζύλδεζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ κε ηελ ΑΕΠΕΤ.
εκεηώλεηαη όηη θάζε αλαθνξά ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη θαη ηηο
ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθώλ.
ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ:
4. ηηο ζηήιεο (4) έσο (8) ζπκπιεξώλεηαη ε αμία, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ
απόθαζε ΕΚ 7/459/27.12.2007, όπσο ηζρύεη, ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ θάζε
θαηεγνξίαο ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ. Σα ζπλνιηθά ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα
πξνο αληηζπκβαιινκέλνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε απόθαζε ΕΚ 7/459/27.12.2007, όπσο
ηζρύεη, πξνβιέπεη κεδεληθή ή κεησκέλε ζηάζκηζε, αλαγξάθνληαη ζην 100% ηεο αμίαο
ηνπο. Δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα αλνίγκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηελ αλάιεςε
πηζησηηθνύ θηλδύλνπ κέζσ νκνιόγσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηνλ πηζησηηθό
θίλδπλν ππνθείκελνπ κέζνπ (credit – linked notes), θαζώο θαη ηα αλνίγκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ από ηελ αλάιεςε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ κέζσ ”total return swap” θαη
“credit default swap” θαζώο θαη ηα αλνίγκαηα πνπ αθνξνύλ ζέζεηο ζε ηηηινπνίεζε ή
απαηηήζεηο ππό κνξθή νξγαληζκώλ ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ (ΟΕ) αλαγξάθνληαη
ζηε ζηήιε (8) «Λνηπά Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα». Η αλάιπζε ηεο ελ ιόγσ
ζηήιεο γίλεηαη ζε μερσξηζηή θαηάζηαζε ζην Τπόδεηγκα Ε02.
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ΕΞΑΙΡΟΤΜΕΝΑ ΠΟΑ ΥΡΗΜΑΣ/ΚΟΤ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ:
5. ηε ζηήιε (9) «Πνζά απνκείσζεο» αλαγξάθεηαη ην πνζό απνκείσζεο πνπ πξνθύπηεη
από ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο κείσζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ (Κεθάιαην II ηεο απόθ. ΕΚ
3/459/27.12.2007, όπσο ηζρύεη).
6. ηε ζηήιε (10) «Εμαηξνύκελα Πνζά Υξεκαηνδνηηθνύ Αλνίγκαηνο», αλαγξάθεηαη ην
ζύλνιν ησλ εμαηξνύκελσλ από ηελ εθαξκνγή ησλ νξίσλ πνζώλ ρξεκαηνδνηηθώλ
αλνηγκάησλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 5 ηεο απόθαζεο ΕΚ
7/459/27.12.2007, όπσο ηζρύεη.
Η αλάιπζε ησλ εμαηξνύκελσλ πνζώλ από ην ζπλνιηθό ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα γίλεηαη
ζην Τπόδεηγκα Ε03.
ΚΑΘΑΡΟ ΥΡΗΜΑΣ/ΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ:
7. ηε ζηήιε (11) «Καζαξό Υξεκαη/θό Άλνηγκα» αλαγξάθεηαη ην ρξεκ/θό άλνηγκα κεηά
ηελ αθαίξεζε ηπρόλ πνζώλ απνκείσζεο ή / θαη εμαηξνύκελσλ πνζώλ.

Οδηγίερ για ηη ζςμπλήπωζη ηος Τποδείγμαηορ Ε02 «Ανάλςζη λοιπών απαιηήζεων»
Σν Τπόδεηγκα Ε02 ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ΑΕΠΕΤ έρεη, από θάπνηνλ ή
από θάπνηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε (2) ηνπ Τπνδείγκαηνο
Ε01, ινηπέο απαηηήζεηο από ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ή / θαη εθηόο ηζνινγηζκνύ (ζηήιε 8 ηνπ
Τπνδείγκαηνο Ε01).
1. Η ζηήιε (1) «ΑΔΣ/Α.Φ.Μ.» ζπκπιεξώλεηαη όπσο θαη ε αληίζηνηρε ζηήιε (1) ηνπ
ππνδείγκαηνο Ε01.
2. ηε ζηήιε (2) «Αληηζπκβαιιόκελνο», αλαγξάθεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηνπ
αληηζπκβαιιόκελνπ από ηνλ νπνίν ε ΑΕΠΕΤ έρεη ινηπέο απαηηήζεηο από ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ ή / θαη εθηόο ηζνινγηζκνύ, όπσο νξίδνληαη ζηε ζηήιε (8) ηνπ
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Τπνδείγκαηνο Ε01. Καηά ηα ινηπά, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο, ηζρύνπλ νη
νδεγίεο ηεο αληίζηνηρεο ζηήιεο (2) ηνπ Τπνδείγκαηνο Ε01.
3. ηε ζηήιε (3) «Λνηπέο απαηηήζεηο από ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη εθηόο ηζνινγηζκνύ:
Πνζά» αλαγξάθνληαη, θαηά αληηζπκβαιιόκελν θαη θαηά είδνο απαίηεζεο, ηα επί
κέξνπο πνζά από ινηπέο απαηηήζεηο από ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη εθηόο ηζνινγηζκνύ.
Σν πνζό πνπ πξνθύπηεη από ην θάζεην άζξνηζκα θαηά αληηζπκβαιιόκελν,
κεηαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηεο ζηήιεο (8) ηνπ Τπνδείγκαηνο Ε01.
4. ηε ζηήιε (4) «Λνηπέο απαηηήζεηο από ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη εθηόο ηζνινγηζκνύ:
Είδνο απαίηεζεο» αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο απαίηεζεο θαηά αληηζπκβαιιόκελν από
ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ, π.ρ. repo, απαηηήζεηο από πειάηε θιπ.

Οδηγίερ για ηη ζςμπλήπωζη ηος Τποδείγμαηορ Ε03 «Ανάλςζη Εξαιπούμενων
Ποζών»
Σν Τπόδεηγκα Ε03 ζπκπιεξώλεηαη γηα ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο νη νπνίνη έρνπλ
αλνίγκαηα πνπ ππάγνληαη ζηηο ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ή / θαη ζηηο
εμαηξέζεηο ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο απόθαζεο ΕΚ 7/459/27.12.2007, όπσο ηζρύεη.
1. Η ζηήιε (1) «ΑΔΣ/Α.Φ.Μ.» ζπκπιεξώλεηαη όπσο θαη ε αληίζηνηρε ζηήιε (1) ηνπ
ππνδείγκαηνο Σ01.
2. ηε ζηήιε (2) «Αληηζπκβαιιόκελνο», αλαγξάθεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηνπ
αληηζπκβαιιόκελνπ από ηνλ νπνίν ε ΑΕΠΕΤ έρεη απαηηήζεηο πνπ ππόθεηληαη ζε
κεησκέλε ζηάζκηζε ή εμαηξνύληαη από ηα όξηα ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ
αλνηγκάησλ. Καηά ηα ινηπά, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο ηζρύνπλ νη νδεγίεο ηεο
ζηήιεο (2) ηνπ ππνδείγκαηνο Ε01.
3.

ηε

ζηήιε

(3)

«Εμαηξνύκελεο

απαηηήζεηο:

Πνζά»,

αλαγξάθνληαη,

θαηά

αληηζπκβαιιόκελν θαη θαηά είδνο εμαηξνύκελνπ πνζνύ, ηα επί κέξνπο πνζά πνπ
εμαηξνύληαη από ηα όξηα ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ. Σα πνζά πνπ
πξνθύπηνπλ από ηα θάζεηα αζξνίζκαηα θαηά αληηζπκβαιιόκελν, κεηαθέξνληαη ζηε
ζηήιε (9) θαη (10) ηνπ Τπνδείγκαηνο Ε01.
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4. ηε ζηήιε (4) «Εμαηξνύκελεο απαηηήζεηο: Είδνο εμαηξνύκελεο απαίηεζεο»,
αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο απαίηεζεο, θαηά αληηζπκβαιιόκελν πνπ έρεη απνκεησζεί
ιόγσ ρξήζεο ησλ ηερληθώλ κείσζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ή/θαη εμαηξείηαη από ηα όξηα
ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 5
ηεο απόθαζεο ΕΚ 7/459/27.12.2007, όπσο ηζρύεη.
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