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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
Γηα πελήληα θαη πιένλ έηε , ε ICAP απνηειεί ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία παξνρήο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Πιεξνθφξεζεο ζηελ Διιάδα, έρνληαο ζπλδέζεη ζηελά ηελ ηζηνξία ηεο κε ηελ νηθνλνκηθή 
εμέιημε ηεο ρψξαο. 

 
Οη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηεο παξέρνληαη ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ζε 

επηρεηξήζεηο ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο αγνξάο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ιήςε 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.  
 

Η ICAP δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1992 ελεξγά ζην ρψξν ηεο κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ Διιάδα, αμηνπνηψληαο ηελ ICAP DATABANK, ηε κεγαιχηεξε βάζε δεδνκέλσλ ζηελ 

Διιάδα ε νπνία πεξηέρεη ζηνηρεία γηα πεξηζζφηεξεο απφ 500.000 επηρεηξήζεηο.  
 

ηηο 16 επηεκβξίνπ 2009 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην εμέδσζαλ 
ηνλ Καλνληζκφ 1060/2009 ν νπνίνο ζέηεη κία ζεηξά απφ θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ νη Οξγαληζκνί Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο.  
 

ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ εμέιημεο, ην επηέκβξην ηνπ 2010 ε ICAP Group θαηέζεζε ζηηο 

αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ην θάθειν ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ εγγξαθή ηεο ζηα κεηξψα ησλ 
Credit Rating Agencies. Μεηά ην πέξαο ησλ απαηηνχκελσλ δηαβνπιεχζεσλ, ε αξκφδηα 

Δπξσπατθή αξρή (European Securities and Markets Authority - ESMA) θαη ε αληίζηνηρε 
Διιεληθή επνπηηθή αξρή (Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο) δεκνζίεπζαλ ηελ εγγξαθή ηεο ICAP 

Group Α.Δ. ζηα κεηξψα ησλ CRAs κε εκεξνκελία ηζρχνο ηελ 07 Ινπιίνπ 2011.     

 
Μεηά απφ ηελ παξαπάλσ εμέιημε, θαη ζε ζπκθσλία κε ην Άξζξν 12 θαη ην Μέξνο ΙΙΙ, Δλφηεηα 

Δ, Παξάξηεκα Ι ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ε ICAP Group δεκνζηεχεη ηελ παξνχζα Έθζεζε Γηαθάλεηαο 

ε νπνία θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ 01.01.2016 έσο 31.12.2016   
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1. ΝΟΜΙΚΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑΚΟ ΚΑΘΔΣΩ 

 
1.1 Μεηνρηθή ύλζεζε 

 
Η ICAP ηδξχζεθε ην 1971, κε έδξα ηελ Αζήλα πξνεξρφκελε απφ κεηαηξνπή ζε Α.Δ. ηεο  
Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ICAP HELLAS Δ.Π.Δ., ε νπνία είρε ζπζηαζεί ην 1964 

(Φ.Δ.Κ. Νν. 106 / 1964) απφ νκάδα Διιήλσλ θαη μέλσλ νηθνλνκνιφγσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ.  

 
ηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο κεηέρεη έκκεζα ε GLOBAL FINANCE, θαζψο θαη ν 

Γαιιηθφο Όκηινο COFACE, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Δπξσπατθνχο νκίινπο αζθαιίζεσο 
εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Η κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο φπσο απηή ίζρπε ζηηο 31.12.2016 έρεη σο εμήο: 
 

α/α Δπωλπκία Πνζνζηό 

1 THORFINN INVESTMENTS LTD 75,58% 

2 COFINPAR S.A. 13,28% 

3 Λνηπνί Μέηνρνη 11,14% 

 ύλνιν 100,00% 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηελ 31.12.2016 αλεξρφηαλ ζε 11.533.500 Euro δηαηξνχκελν ζε 

38.445.000 κεηνρέο ησλ 0,30 Euro.  

 
Η THORFINN INVESTMENTS LTD ειέγρεηαη απφ ηελ GLOBAL FINANCE, ηε κεγαιχηεξε εηαηξία 

ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1991.  
 

Η GLOBAL FINANCE δηαρεηξίδεηαη έλαλ αξηζκφ απφ θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, ην 

θάζε έλα απφ ηα νπνία έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν, μεθάζαξα πξνζδηνξηζκέλν - γεσγξαθηθά θαη 
επελδπηηθά - ζηφρν, ππνζηεξίδνληαο ηελ πεξηθεξεηαθή επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο GLOBAL FINANCE 
απνηεινχληαη απφ επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο κεηαπνίεζεο, πιεξνθνξηθήο, εμεηδηθεπκέλεο 

ιηαληθήο, κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο/επηθνηλσλίαο, ηειεπηθνηλσληψλ, ππεξεζηψλ θαη 

δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 
 

Η COFINPAR S.A. έρεη κέηνρν (100%) ηε Γαιιηθή COFACE, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
παγθνζκίσο εηαηξείεο αζθάιηζεο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ.       

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο COFACE πεξηιακβάλνπλ ηελ αζθάιηζε, ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε 
εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαη ηελ  παξνρή επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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1.2 πκκεηνρέο  

 
ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία φπσο απηά ίζρπαλ ηελ 31.12.2016.  

Δπωλπκία 

Δηαηξείαο 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 
ICAP 

Έδξα Ίδξπζε 
Κιάδνο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

ICAP 
OUTSOURCING 
SOLUTIONS Α.Δ. 
(ΔΛΛΑΓΑ) 

100% 
Δι. Βεληδέινπ 2, 
17676  Καιιηζέα, Αηηηθή 

1999 
Τπεξεζίεο ηειεθσληθνχ 
θέληξνπ, ππεξεζίεο 
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 

ICAP ADVISORY 
Α.Δ. 
(ΔΛΛΑΓΑ) 

100% 
Δι. Βεληδέινπ 2, 
17676  Καιιηζέα, Αηηηθή 

2010 
Τπεξεζίεο  ζπκβνχινπ 
κάλαηδκελη  θαη 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ICAP 
EMPLOYMENT 
SOLUTIONS Α.Δ. 
(ΔΛΛΑΓΑ) 

100% 
 

Δι. Βεληδέινπ 2, 
17676 Καιιηζέα,  Αηηηθή 

2002 
Τπεξεζίεο πξνζσξηλήο 
απαζρφιεζεο 

ICAP SECURITY 
SERVICES Α.Ε. 
(ΕΛΛΑΔΑ) 

100% 
Δι. Βεληδέινπ 2, 
17676 Καιιηζέα,  Αηηηθή 

2012 
Παξνρή πξνζσπηθνχ 
ππεξεζηψλ αζθαιείαο  

ΚΤΚΛΟ Α.Δ. 
(ΔΛΛΑΓΑ) 

100% Δι. Βεληδέινπ 2, 
17676 Καιιηζέα,  Αηηηθή 

1996 
Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο 
νθεηιεηψλ γηα 
ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

ICAP BULGARIA 
EAD 
(ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ) 

100% 
16, Andrey Saharov 
Blvd, 1784 φθηα, 
Βνπιγαξία 

2006 
Τπεξεζίεο  ζπκβνχινπ 
κάλαηδκελη   

ICAP CYPRUS 
LIMITED 
(ΚΤΠΡΟ) 

100% 
Καξπελεζίνπ 30, 1660 
Λεπθσζία, Κχπξνο 

2010 
Τπεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο 
πιεξνθφξεζεο θαη 
ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ 

ICAP ROMANIA 
S.R.L. 
(ΡΟΤΜΑΝΙΑ) 

100% 
 

10 Bucuresti-Nord Road, 
Building O21 
Voluntari, Ilfov, 
Ρνπκαλία 

2008 
Τπεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο 
πιεξνθφξεζεο θαη 
ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ 

ICAP BUSINESS 
SERVICES d.o.o. 
Beograd 
(ΔΡΒΙΑ) 

100% 
 

90v Omladinskih Brigada 
Str., 11070 Novi 
Βειηγξάδη, εξβία 

2009 
Τπεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο 
πιεξνθφξεζεο θαη 
ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ 

CYCLE 
EUROPEAN 
S.R.L. 
(ΡΟΤΜΑΝΙΑ) 

100% 

10 Bucuresti-Nord Road, 
Building O21 
Voluntari, Ilfov, 
Ρνπκαλία 

2004 
Τπεξεζίεο είζπξαμεο 
απαηηήζεσλ 

CYCLE CREDIT 
d.o.o. Beograd 
(ΔΡΒΙΑ) 

100% 
90v Omladinskih Brigada 
Str., 11070 Novi  
Βειηγξάδη, εξβία 

2007 
Τπεξεζίεο είζπξαμεο 
απαηηήζεσλ 

CYCLE CREDIT 
BULGARIA SOLE 
LIMITED 
(ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ) 

100% 
16, Andrey Saharov 
Blvd, 1784 φθηα, 
Βνπιγαξία 

2009  
Τπεξεζίεο είζπξαμεο 
απαηηήζεσλ 

ICAP 
EMPLOYMENT 
SOLUTIONS 
SOLE LIMITED 
(ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ) 

100% 
16, Andrey Saharov 
Blvd, 1784 φθηα, 
Βνπιγαξία 

2012 
Τπεξεζίεο αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ 

ICAP 
EMPLOYMENT 
SOLUTIONS 
ROMANIA S.R.L.  
(ΡΟΤΜΑΝΙΑ) 

100% 

10 Bucuresti-Nord Road, 
Building O21 
Voluntari, Ilfov, 
Ρνπκαλία 

2013 
Τπεξεζίεο αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ 

SKYRMET 
INVESTMENTS 
LIMITED 
(KΤΠΡΟ) 

100% Νάμνπ 4, Λεπθσζία, 
Κχπξνο 

2007 πκκεηνρηθή εηαηξεία 
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Η ICAP ζπκκεηέρεη ζηηο παξαπάλσ εηαηξείεο άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ ηεο. 

 

Δπωλπκία 

Δηαηξείαο 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 
ICAP 

Έδξα Ίδξπζε Κιάδνο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

ICAP B.H 
D.O.O.BANJA 
LUKA (BΟΝΙΑ) 

100% 
Sime Solaje 17 – 78000, 
Μπάληα Λνχθα, Βνζλία 

2014  

Τπεξεζίεο  επηρεηξεκαηηθψλ 
ζπκβνχισλ θαη δηαρείξηζεο, 
δηαθήκηζεο θαη έξεπλαο 
αγνξάο  

ICAP ADVISORY 
EOOD 
(ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ) 

100% 
Cherkovna 13, 1505, 
φθηα, Βνπιγαξία 

2016 

Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ 
κάλαηδκελη – παξνρή 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
ζηε Βνπιγαξία θαη ζην 
εμσηεξηθφ 
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2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΥΑΝΙΜΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 
Παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη δνκέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ: 

 
 Αθεξαηφηεηα, 

 Γηαθάλεηα, 

 Αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα  ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, 
 Σήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξείαο ψζηε λα 

πξνσζείηαη ε αλεμαξηεζία ηεο θαη λα απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

 
2.1 Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί ηε δηαρεηξηζηηθή θαη εθπξνζσπεπηηθή εμνπζία θαη δξάζε 

ηνπ, πξνβαίλνληαο ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζεί ε Δηαηξεία ζε ζέκαηα γεληθψλ 

αξρψλ θαη θαηεπζχλζεσλ (ηηκψλ, ακνηβψλ, πξνζιήςεσλ, δηαρεηξίζεσο, πξνζσπηθνχ θ.ν.θ.) ζε 
ζέκαηα επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ζε 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα νξγαλψζεσο θαη δηνηθήζεσο (νξγαλφγξακκα, 
αξκνδηφηεηεο, εμνπζηνδνηήζεηο, πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ θ.ν.θ.), ζηελ παξνρή γεληθψλ νδεγηψλ 

θαη θαηεπζχλζεσλ, γεληθψο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο θαη ζηελ 

επνπηεία ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία παξέρεη εμνπζηνδνηήζεηο. 
 

Η ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2016 είρε σο εμήο:  
 

A/A Ολνκαηεπώλπκν Θέζε ζηελ Δηαηξεία 

1 Νηθήηαο Κσλζηαληέιινο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

2 Γεψξγηνο Κνχξηεο Αληηπξφεδξνο & Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

3 Υαξάιακπνο αρίλεο Μέινο 

4 Μηράιεο Μαδηαλφο Μέινο 

5 Ernesto De Martinis  Μέινο 

6 Ηιίαο Σζίγθαο Αλεμάξηεην Μέινο 

7 Corinne Saunders Αλεμάξηεην Μέινο 

 

 
2.2 Διεγθηηθή Δπηηξνπή 

Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειεί έλα φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οπζηαζηηθά απνηειεί έλα ζπκβνπιεπηηθφ 

φξγαλν πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο. 

 
Απαξηίδεηαη απφ ηξία κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα νπνία έρνπλ ηνλ θαηάιιειν βαζκφ 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα λα ρεηξίδνληαη αλαιπηηθφηεξα ηα ζέκαηα 
απηά. 

 
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εμέηαζε: 

 

 ηεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 
 ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ,  
 ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο,  

 ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ θαη 

ηνπ εηαηξηθνχ θψδηθα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη  
 ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηεο ICAP κε ηνπο κεηφρνπο ηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο) θαη ηα ζηειέρε 
ηεο.  
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2.2.1 Δζωηεξηθόο Έιεγρνο 

Σν ηκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεην απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο Δηαηξείαο 
θαη αλαθέξεηαη απ’ επζείαο ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

ηειερψλεηαη απφ έλα κφληκν ππάιιειν. 
 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλεμάξηεηε 
αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηεο Δηαηξείαο φπσο θαη απηψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζήο ηεο. 

 
Δηδηθφηεξα, αιιά φρη απνθιεηζηηθά, απηέο νη αξκνδηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 
 ηελ επηζθφπεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ 

ζηφρσλ, 
 ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

 ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο Δηαηξηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη κε ηνλ 
Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο, 

 ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο θαη κε ηνπο ζρεηηθνχο 
λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο (ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 

9001 ειέγρεηαη ζε εηήζηα βάζε), 

 ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο IS-IT, 
 ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ρξεκαηηθψλ απνδεκηψζεσλ πξνο ηα κέιε ηεο 

δηνίθεζεο, 
 ηνλ έιεγρν ησλ δηεπηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

 
2.3 Δπνπηηθό πκβνύιην 

Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην αλαθέξεηαη απ’ επζείαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη 
έρεη θάησ απφ ηελ επίβιεςή ηνπ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο θαη ηελ Τπεξεζία 

πκκφξθσζεο. Απνηειείηαη απφ ηξία Μέιε. 
 

Σα Μέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ εθπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο πνπ ζέηεη ε 

Δλφηεηα ΙΙΙ, εκείν 13 ηεο χζηαζεο 2005/162/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο 15εο 
Φεβξνπαξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ κε εθηειεζηηθψλ θαη ησλ επνπηηθψλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη κε ηηο επηηξνπέο ηνπ δηνηθεηηθνχ ή ηνπ 
επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Καλνληζκνχ 

1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16.09.2009 γηα ηνπο 

Οξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο. 
 

Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην δελ ζρεηίδεηαη κε θαλέλα ηξφπν κε ηηο δηαδηθαζίεο απφδνζεο 
αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαζψο θαη κε ην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Credit Risk Services. 

 
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο επάξθεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεζνδνινγηψλ αμηνιφγεζεο 
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αμηνιφγεζή ηνπο, 

 Λήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε / αλαζεψξεζε ησλ κεζνδνινγηψλ αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, 

 Παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ 1060/2009, 

 Δπηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο, 

 Αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο θαη 
πκκφξθσζεο. 
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2.3.1 Τπεξεζία Δζωηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο 

Η Τπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο απνηειεί αλεμάξηεην ηκήκα ηεο Δηαηξείαο θαη έρεη σο 
θχξην θαζήθνλ ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ απφδνζε 

αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο.  
 

Η ζπγθεθξηκέλε Τπεξεζία αλαθέξεηαη απ’ επζείαο ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη δελ έρεη θακία 
εμάξηεζε απφ ηε Γηεχζπλζε Credit Risk Services. Απαζρνιεί έλα κφληκν ππάιιειν.  

 

Όιεο νη αλαθνξέο / κειέηεο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ππνβάιινληαη ζην Δπνπηηθφ 
πκβνχιην γηα ηελ εμέηαζή ηνπο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ειέγρεη ηελ απφδνζε θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, 

θξίλνληαο ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ην εηήζην πξφγξακκα θαζψο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ κειεηψλ. 
 

Σν θπξηφηεξν θαζήθνλ ηεο Τπεξεζίαο είλαη ε εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο 
δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ απφδνζε αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο. Η ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη κία ζεηξά ειέγρσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο 
αθξίβεηαο ησλ απνδηδφκελσλ αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Η Τπεξεζία, εθηφο απφ 

ηελ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην, πξνηείλεη, ζε 

πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ 
πιαηζίνπ.  

 
Δπίζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε Τπεξεζία παξαθνινπζεί ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζηηο παξαγφκελεο αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαζψο θαη ηελ εμέιημε ησλ πνζνζηψλ αζπλέπεηαο ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκίαο φζν 
θαη ζε επίπεδν θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη αλαιφγσο πξνηείλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο 

θηλήζεηο γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 
 

Η Τπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζρεηηθά ηκήκαηα ιακβάλνληαο ππ’ 
φςηλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο / πξνηάζεηο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ππαξρνπζψλ κεζνδνινγηψλ.  

 
 

2.3.2 Τπεξεζία πκκόξθωζεο 
Η Τπεξεζία πκκφξθσζεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξεία σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη ν αλαζεσξεκέλνο Καλνληζκφο 1060/2009 γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
Οξγαληζκψλ Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο θαη ηελ παξνρή θάζε πιεξνθνξίαο θαη 

ππνζηήξημεο ζηηο αξκφδηεο Δπνπηηθέο Αξρέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
Απαζρνιεί έλα κφληκν ππάιιειν. 

 

Η Τπεξεζία αλαθέξεηαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ειέγρεη ηελ 
απφδνζε θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, θξίλνληαο ηελ πνξεία ησλ ειεγθηηθψλ 

εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ην εηήζην πξφγξακκα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, αλαζθνπψληαο 
ηελ πιεξφηεηα ησλ πεδίσλ / πεξηνρψλ πνπ ειέγρζεθαλ.  

 
Σα θπξηφηεξα θαζήθνληα ηεο Τπεξεζίαο αθνξνχλ ηελ: 

 Παξαθνινχζεζε θαη ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ησλ κέηξσλ, 
πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζεζπίδνληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Καλνληζκνχ 1060/2009 θαζψο θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ 
αλαιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ αδπλακηψλ ζηε ζπκκφξθσζε ηεο 

Δηαηξείαο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, 

 Παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ζπλδξνκήο ψζηε ηα πξφζσπα ηα νπνία εκπιέθνληαη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο λα είλαη 

ζπκκνξθσκέλα κε ηα ζέκαηα ηνπ Καλνληζκνχ, 
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 πλεξγαζία κε ηηο λνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ζπκκφξθσζε, φπνπ 

απαηηείηαη, κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, 

 Δλεκέξσζε θαη ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ηηο επνπηηθέο αξρέο, 

 Δλεκέξσζε ηνπ Δπνπηηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα θάζε δηαπηζησζείζα 

παξάβαζε ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ ή γηα ηπρφλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απηφ επηβάιιεη, 

 Δλεκέξσζε ησλ λέσλ ππαιιήισλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο, ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Τπεξεζίαο πκκφξθσζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζεκηλαξίσλ 
γεληθήο ελεκέξσζεο. Δπίζεο ελεκέξσζε ησλ πθηζηάκελσλ ππαιιήισλ γηα ηπρφλ 

εμειίμεηο ζε ζρεηηθά ζέκαηα.  

 
 

2.4 Κώδηθαο Γενληνινγίαο 
Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ Κψδηθα ηνπ IOSCO γηα ηνπο 

Οξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο.  

Αθνινπζείηαη απφ ηνπο Δξγαδνκέλνπο, δηέπεη ην πιαίζην ηεο απφδνζεο πηζηνιεπηηθψλ 
αμηνινγήζεσλ θαη ζπληζηά κία ζπγθεληξσηηθή θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ, ε 

πηνζέηεζε ησλ νπνίσλ είλαη πξφζθνξε θαη ηθαλή λα πξνζηαηέςεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 
Αμηνινγήζεσλ Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο, λα εληνπίζεη, εμαιείςεη ή/θαη λα δηαρεηξηζζεί 

ελδερφκελεο θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη λα ζπλδξάκεη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 
 

Η ICAP παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο κε αληηθεηκεληθφηεηα, αλεμαξηεζία, 
αθεξαηφηεηα θαη δηαθάλεηα. 

 
Έρεη πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ παξερφκελσλ Αμηνινγήζεσλ Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο.  

 
Η ICAP έρεη πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, νη 

νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ηδίσο σο πξνο ηελ 
αληηθεηκεληθφηεηα, αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ παξερφκελσλ Αμηνινγήζεσλ 

Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο. 



 

ICAP GROUP Α.Ε. – ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ 11 

 

3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΓΟΗ ΠΙΣΟΛΗΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ έρεη αλαπηχμεη ε ICAP γηα ηελ απφδνζε 

αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (Credit Ratings) γηα επηρεηξήζεηο θαη’ εθαξκνγή ησλ 

νδεγηψλ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Καλνληζκνχ 1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
πκβνπιίνπ ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2009 γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο 

Ιθαλφηεηαο θαη ησλ νδεγηψλ ηεο CESR (10-347).  
 

Η απφδνζε αμηνιφγεζεο ζε κία επηρείξεζε ζπλδέεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο αζπλέπεηαο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ αζπλέπεηαο ηεο ICAP, κέζα 
ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο (ρξνληθφο νξίδνληαο πξφβιεςεο).  

 
Η δηαδηθαζία απφδνζεο αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ελεξγνπνηείηαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 Δθηέιεζε πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο (βαζκνινγεί ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία 

ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα εκπνξηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο),  

 Πνηνηηθή Αμηνιφγεζε ηεο εμεηαδφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο,  

 Γηακφξθσζε ηειηθνχ απνηειέζκαηνο,  

 Δλεκέξσζε ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξείαο γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.  

 Απφδνζε ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (Credit Rating). 

 

Η ICAP παξέρεη εηαηξηθέο αμηνινγήζεηο κφλν γηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εμαηξνπκέλσλ ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 

3.1  Πνζνηηθή Αμηνιόγεζε  
Η ICAP έρεη αλαπηχμεη ζηαηηζηηθά ππνδείγκαηα γηα ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα ππνδείγκαηα εμεηάδνπλ:  

 Σελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο ειέγρνληαο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο,  

 Σε θεξεγγπφηεηα ηεο επηρείξεζεο ειέγρνληαο γηα ηπρφλ εκθάληζε ζηνηρείσλ 
ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

 Σελ εκπνξηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο ειέγρνληαο κεηαμχ άιισλ ην κέγεζνο βάζεη 

πξνζσπηθνχ, ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηα έηε 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Βαζίδνληαη ζηε ζηαηηζηηθή ηερληθή ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο θαη: 

 Πξνβιέπνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο αζπλέπεηαο,   

 Καηαηάζζνπλ ηελ εηαηξεία ζε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε αλάινγα κε ηελ παξαπάλσ 
πξφβιεςε.  

 

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη ησλ ππνδεηγκάησλ είλαη: 

 Ο ρξνληθφο νξίδνληαο πξφβιεςεο, ν νπνίνο νξίδεηαη ζηνπο 12 κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία αμηνιφγεζεο,  

 Ο ραξαθηεξηζκφο κίαο επηρείξεζεο σο «αζπλεπήο» πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα φπσο 

Πησρεχζεηο ή Αηηήζεηο Πηψρεπζεο θαζψο θαη απφ άιια ζηνηρεία πνπ ππνδειψλνπλ 
ζεκαληηθή αδπλακία ηεο εηαηξείαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, 

 Η πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπιιέγνληαη ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αμηνινγνχληαη (πεξίνδνο επίδνζεο ή performance period) νξίδεηαη:  

o γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ε ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ εκεξνκελία δηαβάζκηζεο, 
o γηα ηα ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ε ηειεπηαία δηεηία,  

o γηα ηα εκπνξηθά ζηνηρεία ζπιιέγνληαη ηα πιένλ πξφζθαηα. 
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3.2  Πνηνηηθή Αμηνιόγεζε  
ηφρνο ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα ζπλδπάζεη ην απνηέιεζκα ηεο 

πνζνηηθήο  αμηνιφγεζεο κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο – πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά – πνπ 
αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Η δηαδηθαζία απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο νδεγίεο ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ Καλνληζκνχ 1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 
16εο επηεκβξίνπ 2009 θαη ησλ νδεγηψλ ηεο CESR (10-347). 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, έρεη αλαπηπρζεί ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 
αμηνιφγεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηε ζπλέπεηα ηεο απφθαζεο ηνπ Αλαιπηή ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

 

Η δηαδηθαζία απφδνζεο αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 12 
Αλαιπηέο θαη 1 Δπηθεθαιήο Αλαιπηή,  νη νπνίνη επηβιέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη εγθξίλνπλ ηηο 

αμηνινγήζεηο. εκεηψλεηαη πσο ν Δπηθεθαιήο Αλαιπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ 
λέσλ αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζηνπο Αλαιπηέο κε βάζε ηηο πηζαλέο 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ν Αλαιπηήο. ε θάζε λέα αμηνιφγεζε, ν Αλαιπηήο δειψλεη ζηνλ 

Δπηθεθαιή Αλαιπηή θαη ζηελ Τπεξεζία πκκφξθσζεο εάλ ηίζεηαη ζέκα ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ έηζη ψζηε λα εμαηξεζεί απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
εηαηξείαο. 

 
Αθνινπζψληαο ηε δηεζλή πξαθηηθή, ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεη ε ICAP βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αμηνινγνχλ θαη νη νπνίεο είλαη: 

 Δπηρεηξεκαηηθφο Κίλδπλνο, 

 Οηθνλνκηθφο Κίλδπλνο, 

 Κιαδηθφο Κίλδπλνο.  

 

3.3  Γηακόξθωζε Σειηθνύ Απνηειέζκαηνο 
Ο Aλαιπηήο ζπλδπάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ αμηνινγήζεσλ, 

φπσο εμεγήζεθαλ παξαπάλσ, θαηαιήγεη ζε κηα πξφηαζε δηαβάζκηζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 
 

H πξφηαζε απηή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε 
νπνία είλαη ππεχζπλε γηα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ηειηθή δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 

Η επηηξνπή Αμηνινγήζεσλ ζπλεδξηάδεη αλ ηζρχεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Αλ ε αμηνινγνχκελε εηαηξεία έρεη χλνιν Δλεξγεηηθνχ άλσ ησλ €100εθ., 
 Αλ έρνπλ ζπκβεί εηδηθά γεγνλφηα φπσο: 

 ζπγρσλεχζεηο / απνξξνθήζεηο 
 αιιαγέο ζηα Λνγηζηηθά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (απφ 

Δ.Λ.. ζε Γ.Π.Υ.Π.)  
 αιιαγέο δηνίθεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο 
 απψιεηα ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ / δηθαησκάησλ εθπξνζψπεζεο 
 εηζθνξάο / απνξξφθεζεο θιάδνπ/σλ δξαζηεξηφηεηαο 

 Αλ ππάξρεη δηαθσλία ζρεηηθά κε ηε δηαβάζκηζε πνπ ζα απνδνζεί κεηαμχ ηνπ Αλαιπηή 

θαη ηνπ Δπηθεθαιήο Αλαιπηή, 
 Αλ ε αμηνινγνχκελε εηαηξεία εθθξάζεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ην 

απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο  θαη παξαρσξήζεη επηπιένλ ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ππφςε, 

 Δάλ ππάξρεη δηαθνξά 3 δσλψλ κεηαμχ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο 

θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Αλαιπηή θαη ηνπ Δπηθεθαιήο Αλαιπηή, 
 Δάλ ε αμηνιφγεζε πξνθχπηεη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ίδηαο ηεο αμηνινγνχκελεο 

εηαηξείαο (Solicited Credit Rating), 
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 Δάλ ε αμηνιφγεζε αθνξά εηαηξεία ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δξαζηεξηνπνίεζε 

ζηνπο θιάδνπο ηεο ελέξγεηαο, ησλ ζεξκηθψλ έξγσλ, ηεο δηαρείξηζε αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο, θ.ιπ.) 

 
Η ηειηθή δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζπλαπνθαζίδεηαη απφ ηνλ Αλαιπηή θαη ηνλ 

Δπηθεθαιήο Αλαιπηή ή ηελ Δπηηξνπή Αμηνινγήζεσλ (αλ ηζρχνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο),  
θαηαρσξείηαη απφ ηνλ Αλαιπηή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ICAP ζπλνδεπφκελε απφ ηελ 

απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε θαη αθνινπζεί ε γλσζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηελ 

αμηνινγνχκελε εηαηξεία. 
 

3.4  Γλωζηνπνίεζε Σειηθνύ Απνηειέζκαηνο 
Μεηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ε ICAP επηθνηλσλεί κε ηελ αμηνινγνχκελε 

εηαηξεία γηα λα ηελ ελεκεξψζεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο θαζψο 

θαη γηα ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε. Η επηθνηλσλία κε ηελ 
αμηνινγνχκελε εηαηξεία πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 16 εξγάζηκεο ψξεο πξηλ απφ ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζήο ηεο. 
 

ε πεξίπησζε πνπ ε αμηνινγνχκελε εηαηξεία δελ πξνβάιιεη θάπνηα αληίξξεζε, ηφζν γηα ηελ 
αμηνιφγεζή ηεο φζν θαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηφηε ελεξγνπνηείηαη ε 

δηαδηθαζία απνζηνιήο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνπο ζπλδξνκεηέο – πειάηεο πνπ ηελ δήηεζαλ ή εάλ 

ε αμηνιφγεζε πξνθχπηεη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ίδηαο ηεο αμηνινγνχκελεο εηαηξείαο (Solicited 
Credit Rating), απνζηέιιεηαη ζε απηήλ θαη παξάιιεια δεκνζηνπνηείηαη ηφζν κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο ICAP φζν θαη κέζσ ηεο European Rating Platform κεηά ηελ απνζηνιή ησλ 
ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Δπνπηηθή Αξρή.  

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αμηνινγνχκελε εηαηξεία δελ ζπκθσλήζεη κε ηελ αμηνιφγεζε 
πνπ ηεο έρεη απνδνζεί, ηφηε δεηείηαη απφ απηήλ λα πξνζθνκίζεη ζηελ ICAP επηπξφζζεηα, 

θπξίσο νηθνλνκηθά, ζηνηρεία έηζη ψζηε λα επαλεμεηαζηεί αλαιφγσο ε αμηνιφγεζή ηεο. 
 

Σέινο, κε ζηφρν ην ζαθή δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηηο αμηνινγήζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 1060/2009, νη ζπγθεθξηκέλεο αμηνινγήζεηο απνηππψλνληαη κε ην ραξαθηεξηζκφ 

Credit Ratings. 

  
 

3.5  Παξαθνινύζεζε & Αλαζεώξεζε ηωλ Αμηνινγήζεωλ Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλόηεηαο 
Η ICAP ελδέρεηαη λα επαλεμεηάζεη ηελ αμηνιφγεζε κίαο επηρείξεζεο είηε:  

 ζηα πιαίζηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Δπηρείξεζεο  

(ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο),  
 είηε θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ ICAP 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν εγγξάθσο.  
 

Η επαλεμέηαζε ησλ Αμηνινγήζεσλ Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

επίζεο κεηά απφ θάζε ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ πεξηέξρεηαη εηο γλψζε ηεο ICAP θαη ην νπνίν 
ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο πην πξφζθαηεο Αμηνινγήζεηο Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο.  

Η ICAP δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αλαβάιιεη ή λα δηαθφςεη ηελ έθδνζε 
αμηνιφγεζεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε Δπηρείξεζε, θαζψο θαη λα ηξνπνπνηήζεη, λα ππνβαζκίζεη, λα 

αλαβαζκίζεη ή λα απνζχξεη ηελ αμηνιφγεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο Δπηρείξεζεο, ρσξίο 
πξνεγνχκελε ζρεηηθή αίηεζε ηεο αμηνινγνχκελεο Δπηρείξεζεο, παξέρνληαο ζε θάζε 

πεξίπησζε ηελ απαξαίηεηε αηηηνιφγεζε. 

 
Οη αλαζεσξήζεηο ησλ Αμηνινγήζεσλ Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο δελ εμαξηψληαη 

απφ νηαδήπνηε επίπησζε (νηθνλνκηθή, πνιηηηθή ή άιιε) ελδέρεηαη λα έρνπλ απηέο γηα ηελ 
ΙCAP, ηελ αμηνινγνχκελε Δπηρείξεζε θαη νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν κέξνο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ε ΙCAP έρεη ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα δηαζθάιηζεο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

ιεηηνπξγηψλ απφδνζεο Αμηνινγήζεσλ Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηξξνή, εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. 
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4. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ – ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΟΓΟΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΩΝ 

 

Παξαθάησ απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 κε βάζε ηηο 
θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία απφδνζεο πηζηνιεπηηθψλ  

αμηνινγήζεσλ.  
 

Αλώηεξε Γηνίθεζε: ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθήο 
Δπαλεμέηαζεο θαη πκκφξθσζεο θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
Αμηνινγήζεηο Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλόηεηαο: ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ απφδνζε 

αμηνινγήζεσλ είηε ζε λέεο εηαηξείεο είηε ζε επαλεμεηάζεηο.  Απνηειείηαη απφ ηνπο Αλαιπηέο, 

Δπηθεθαιήο Αλαιπηέο, ηνλ Πξντζηάκελν θαη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο. 
 

Αλάπηπμε Μεζνδνινγηώλ θαη Μνληέιωλ: ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ αλάπηπμε 
θαη ζπληήξεζε ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνδεηγκάησλ θαηά ηελ απφδνζε 

ησλ αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγέο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Τπνζηήξημε Αμηνινγήζεωλ Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλόηεηαο: ην πξνζσπηθφ πνπ 
απαζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο ηεο βάζεο κε ζηνηρεία απφ ζηαζεξέο 

πεγέο δεδνκέλσλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 
παξαγσγήο ησλ παξαδνηέσλ. 

 

Καηαλνκή Πξνζωπηθνύ  

Αλψηεξε Γηνίθεζε 6 

- Δπνπηηθφ πκβνχιην 3 

- Τπεξεζία πκκφξθσζεο 1 

- Τπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο 1 

- Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 1 

Αμηνινγήζεηο Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο 15 

- Αλαιπηέο 12 

- Δπηθεθαιήο Αλαιπηέο 1 

- Γηεπζπληήο/ Πξντζηάκελνο 2 

Αλάπηπμε Μεζνδνινγηψλ θαη Μνληέισλ 2 

Τπνζηήξημε Αμηνινγήζεσλ Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο 7 
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5. ΠΟΛΙΣΙΚΗ TΗΡΗΗ  ΑΡΥΔΙΩΝ 

 
Η ICAP δηαηεξεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα ηα αθφινπζα: 

 

 Όια ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, 
φπσο: 

o Γεδνκέλα εηζφδνπ (νηθνλνκηθά, ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ινηπέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πηζαλφλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπσο νηθνλνκηθέο κειέηεο), 

o Σα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα απφ ηα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο πνπ 
εθαξκφζηεθε θαζψο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα, 

o Σα νλφκαηα ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη 
νη απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαθνξψλ ησλ 

Αλαιπηψλ νη νπνίεο παξαδφζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή Αμηνινγήζεσλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ θάζε ζπλεδξίαζεο), 
o Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ αμηνινγήζεσλ 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (π.ρ. εκεξνκελία αμηνιφγεζεο). 

 Αξρεία ησλ επηθνηλσληψλ κε ηηο αμηνινγνχκελεο εηαηξείεο πνπ εζηάιεζαλ θαη 

παξειήθζεζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απφδνζεο αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εζσηεξηθψλ επηθνηλσληψλ. Σα αξρεία απηά 

πεξηιακβάλνπλ: 

o Σηο ζπλεληεχμεηο κε ηηο αμηνινγνχκελεο εηαηξείεο γηα ηε ζπιινγή ή / θαη ηε 
δηαζηαχξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ,  

o Σελ θνηλνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πξνο ηηο 
αμηνινγνχκελεο εηαηξείεο πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

απνθξίζεηο ησλ αμηνινγνχκελσλ εηαηξεηψλ,  

o Σηο εζσηεξηθέο επηθνηλσλίεο ηεο Γηεχζπλζεο Credit Risk Services (π.ρ. κεηαμχ ησλ 
Αλαιπηψλ θαη ησλ Δπηθεθαιήο Αλαιπηψλ ή κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ ηεο 

Γηεχζπλζεο) θαζψο θαη κεηαμχ ηεο Γηεχζπλζεο Credit Risk Services θαη άιισλ 
ζρεηηθψλ Γηεπζχλζεσλ / Σκεκάησλ (π.ρ. ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ γηα 

ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ).  
 

 Απηέο νη επηθνηλσλίεο κπνξεί λα είλαη ζε ειεθηξνληθή ή έγγξαθε κνξθή (email / fax ή 

 επηζηνιέο / εξσηεκαηνιφγηα / εζσηεξηθά ζεκεηψκαηα), εθηφο ησλ ηειεθσληθψλ 
 ζπλεληεχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηηο αμηνινγνχκελεο εηαηξείεο γηα ηε ζπιινγή 

 ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. 
 

 Όια ηα email, αλεμάξηεηα απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ, απνζεθεχνληαη θεληξηθά 

 ζην server ηεο ICAP ελψ φιεο νη έγγξαθεο επηθνηλσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
 αληηγξάθσλ ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ fax, απνζεθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα αξρεία ππφ 

 ηελ επζχλε ηνπ ζρεηηθνχ ππαιιήινπ ηεο Γηεχζπλζεο Credit Risk Services, (π.ρ. 
     Αλαιπηή, Δπηθεθαιήο Αλαιπηή, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνινγήζεσλ).  

 

 Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (αλά 
πειάηε): 

o Πξντφλησλ / Τπεξεζηψλ πνπ δεηήζεθαλ θαη ηα αληίζηνηρα ππνγεγξακκέλα 
ζπκβφιαηα, 

o Λεθζείζεο Ακνηβέο. 
 Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνζεθεχνληαη ζε αλεμάξηεην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο.  

 

 Όια ηα έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ ηε κεζνδνινγία, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο 
αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη ε ICAP.  
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 Όια ηα έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα κέηξα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδεη ε ICAP γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηνλ Καλνληζκφ. ην ίδην αξρείν 
απνζεθεχνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνπο ειέγρνπο ηεο Τπεξεζίαο πκκφξθσζεο 

θαζψο θαη νη εθζέζεηο πνπ παξαδφζεθαλ ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Δπίζεο, ζην 
ζπγθεθξηκέλν αξρείν πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ παξαβάζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ. 
 

 Δπηπξφζζεηα, ηεξείηαη ζρεηηθφ αξρείν γηα κία ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο – ζηνηρεία 

φπσο: 
o Σα πξαθηηθά ηνπ Γ., 

o Σα πξαθηηθά ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη νη εθζέζεηο ηνπ πξνο ην Γ.., 
o Οη δηαδηθαζίεο θαη νη εθζέζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο θαη 

πκκφξθσζεο, 

o Η επηθνηλσλία ηεο Τπεξεζίαο πκκφξθσζεο κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο  
Γηεχζπλζεο  Credit Risk Services, 

o Σα αξρεία δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιινληαη ζηηο επνπηηθέο αξρέο (π.ρ. RADAR 
CEREP , SOCRAT), 

o Σα αξρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ επηθνηλσλνχληαη ζηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο, 
θ.ι.π. 

 

Γηα φιε ηελ παξαπάλσ πιεξνθνξία εθαξκφδεηαη ζχζηεκα ειεγρφκελεο / εμνπζηνδνηεκέλεο 
πξφζβαζεο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα, ηηο εξγαζίεο θαη ην επίπεδν ηεξαξρίαο ηνπ θάζε ρξήζηε 

ζηελ Δηαηξεία. 
 

Δπίζεο, γηα φια ηα παξαπάλσ ε εηαηξεία αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία back-up ψζηε ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ή άιιεο δπζιεηηνπξγίαο λα κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ. 
 

Η ICAP ζα δηαηεξήζεη ηελ παξαπάλσ πιεξνθφξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 
ρξφληα. 

 
Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε είλαη άκεζα δηαζέζηκε ζε πεξίπησζε δήηεζεο απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο. 
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6. ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Γηελεξγήζεθε ε εηήζηα εζσηεξηθή αλαζθφπεζε ηεο Τπεξεζίαο πκκφξθσζεο γηα ην έηνο 
2016. θνπφο ηεο επηζεψξεζεο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηνλ αλαζεσξεκέλν Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1060/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2009, πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ 

Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο.  
 

πλνιηθά, νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί ηεο Τπεξεζίαο πκκφξθσζεο θξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθνί θαη ζχκθσλνη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεηηθνχ Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ. 
πγθεθξηκέλα, ε αλαζθφπεζε ηνπ έηνπο 2016 αθνξνχζε ηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

 
Απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ ειέγρωλ ηεο Τπεξεζίαο πκκόξθωζεο ζρεηηθά κε ζέκαηα 

απνθπγήο ζύγθξνπζεο ζπκθεξόληωλ 
Σν ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνιφγεζε ηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ειέγρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηελ Τπεξεζία πκκφξθσζεο,  πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ αλαγλψξηζε, ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ. Καηά ηε δεηγκαηνιεςία νη κεραληζκνί βξέζεθαλ λα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά, εμαζθαιίδνληαο ηελ αλεμαξηεζία θαηά ηε δηαδηθαζία απφδνζεο Credit 
Rating, θαζψο επίζεο θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 1060/2009.  

 

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ ειέγρωλ ηεο Τπεξεζίαο πκκόξθωζεο αλαθνξηθά κε ηελ 
εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο θαη αθεξαηόηεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο 
Η δεηγκαηνιεπηηθή επηζθφπεζε ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

απφδνζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο έδεημε φηη νη κεραληζκνί είλαη επαξθείο θαη 
εμαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ Credit Ratings.    

 

Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ ηεο Τπεξεζίαο πκκόξθωζεο όπωο 
θνηλνπνηήζεθε ζηελ ESMA 

Γηαπηζηψζεθε φηη νη εηήζηεο Δθζέζεηο ηεο Τπεξεζίαο πκκφξθσζεο ππνβιήζεθαλ εκπξφζεζκα 
ζηελ ESMA θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ πεξηνδηθή 

πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο» 

(23 Ινπλίνπ │ ESMA / 2015 / 609). Δπηπξνζζέησο, επηβεβαηψζεθε δεηγκαηνιεπηηθά ε έγθαηξε 

θαη επαξθήο ηθαλνπνίεζε ad hoc αηηεκάησλ ηεο Αξρήο.  
   

Δπάξθεηα ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ εθπαίδεπζεο 
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην πθηζηάκελν θαη ην λέν πξνζσπηθφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηηο εηαηξηθέο πνιηηηθέο. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ  2016 απνζθνπνχζαλ 

ζηελ  δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο ησλ αλαιπηψλ επί ησλ λέσλ Διιεληθψλ 
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Ν. 4308/2014). Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεχζεηο κε ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ γλψζεο θαη εμνηθείσζεο ησλ λέσλ ππαιιήισλ ηεο Δηαηξίαο κε ηηο 
ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ, ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαζψο 

θαη ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο.    
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7. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΛΤΣΩΝ 

 
Η ICAP έρεη αλαπηχμεη πνιηηηθή ελαιιαγήο ησλ Αλαιπηψλ / Δπηθεθαιήο Αλαιπηψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο αμηνινγήζεσλ 
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαζψο θαη γηα ηελ απνθπγή εκθάληζεο ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ. 

 
Η πνιηηηθή κεηαθίλεζεο πξνβιέπεη φηη έλαο Αλαιπηήο ζα κπνξεί λα αμηνινγεί κία ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε ή ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο γηα 4 ρξφληα ελψ νη Δπηθεθαιήο Αλαιπηέο 
θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνινγήζεσλ ζα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ κία ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε ή ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο γηα 7 ρξφληα. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο 

θξαηείηαη ζπγθεθξηκέλν αξρείν γηα θάζε Αλαιπηή, Δπηθεθαιήο Αλαιπηή θαη κέινο ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνινγήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ αμηνινγήζεη θαηά ηηο παξαπάλσ ρξνληθέο 

πεξηφδνπο.  
 

Δπηπξφζζεηα, ε πνιηηηθή πξνβιέπεη φηη κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ελαιιαγήο,  νη Αλαιπηέο, 

νη Δπηθεθαιήο Αλαιπηέο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνινγήζεσλ δελ κπνξνχλ λα 
αμηνινγήζνπλ πάιη κία ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ή ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο πξηλ 

ηελ πάξνδν 2 εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ. 
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Σα εηήζηα έζνδα ηεο Δηαηξείαο ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ππεξεζία 
απφδνζεο πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ (Credit Ratings) θαη απφ ηηο ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ έθιεηζε ζηηο 31.12.2016.  
πγθεθξηκέλα: 

 

πλνιηθά Έζνδα Δηαηξείαο € 12.231.089 

Έζνδα από Credit Ratings: ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
ππεξεζία παξνρήο πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ. 

€ 731.749 

Έζνδα από Business Information: έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

€ 6.945.533 

Έζνδα από ινηπέο πλαθείο Τπεξεζίεο: έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηηο Κιαδηθέο Μειέηεο θαη ηηο Δθδφζεηο Οηθνλνκηθψλ Οδεγψλ. 
 

€ 3.635.745 

Λνηπά Έζνδα € 918.062 

 
Οκνίσο, ε θαηαλνκή ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο πειάηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ 
Τπεξεζηψλ Credit Ratings έρεη σο εμήο: 

 

πλνιηθά Έζνδα από Πειάηεο Πηζηνιεπηηθώλ 
Αμηνινγήζεωλ 

€ 1.917.069 

Έζνδα ζρεηηδόκελα κε Τπεξεζίεο Credit Rating € 731.749 

Έζνδα ζρεηηδόκελα κε Βνεζεηηθέο Τπεξεζίεο, δει.  
Business Reports, Δθδφζεηο Οηθνλνκηθψλ Οδεγψλ, Κιαδηθέο Μειέηεο, 
θ.α. 

€ 1.185.320 
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9. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 
Η Δηαηξεία νηθεηνζειψο εθαξκφδεη Κψδηθα Γενληνινγίαο («Κψδηθαο») γηα ηελ απφδνζε 

πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ, φπσο ν Κψδηθαο πεξηγξάθεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 2.4 

ηεο παξνχζαο. Ο Κψδηθαο πεξηέρεη θαλφλεο αλάινγνπο κε ηνλ Κψδηθα ηεο Γηεζλνχο 
Οξγάλσζεο Δπηηξνπψλ Δπνπηείαο Υξεκαηηζηεξίσλ (Κψδηθαο ηεο IOSCO). 

O Κψδηθαο έρεη θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο πνπ 
απαζρνιείηαη ζηε Γηεχζπλζε Αμηνινγήζεσλ Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο, επίζεο είλαη 

νπνηεδήπνηε δηαζέζηκνο πξνο θάζε απαζρνινχκελν ηνπ Σκήκαηνο.     

 
Σν ειιεληθφ δίθαην δελ πξνβιέπεη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί ε Δηαηξεία 

εηδηθά γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο απφδνζεο πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ε 
Δηαηξεία δελ έρεη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (“κε 

εηζεγκέλε εηαηξεία”), νπφηε δελ ππφθεηηαη ζηηο ειιεληθέο δηαηάμεηο πεξί εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ Ν. 3016/2002. 
 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ θεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο.  
Η Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, ελψ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ πηζησηηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  
 

Η ICAP εθαξκφδεη αθξηβείο θαη έγθπξεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζχγρξνλεο 

παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο τρέχουςεσ αιιαγέο ζηα 

ινγηζηηθά πξφηππα. Δπίζεο, ε Δηαηξεία αλαπηχζζεη θαη ελεκεξψλεη πεξηνδηθά ηελ εηαηξηθή 
ρξεκαηννηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ έηζη ψζηε ηα 

ζηνηρεία ειέγρνπ λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη λα εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα θαη ζε 
αξκνλία κε ηε δηνηθεηηθή δνκή θαη πξνζέγγηζε. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, 

εθαξκφδνληαη κία ζεηξά κέηξσλ φπσο: 
 

 Η Δηαηξεία έρεη έλα πλήρεσ ινγηζηηθφ ζρέδην πνπ παξέρεη κία ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 

ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ θαη πξνζδηνξίδεη πώσ θάζε ινγαξηαζκφο έρεη αληηζηνηρηζηεί ζηε 

Γεληθή Λνγηζηηθή θαζψο θαη ηνπο ζπλδεδεκέλνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα δείγκαηα 
θαηαρσξήζεσλ.  

 ε ηξηκεληαία βάζε γίλεηαη έιεγρνο ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ειέγρεηαη ε νξζφηεηα ηνπ 
Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, γίλνληαη νη 

αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα ηεξνχληαη νη ζσζηνί θαηά πεξίπησζε ινγαξηαζκνί. 

 Όινη νη ινγαξηαζκνί ζπκθσλνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζε κεληαία βάζε. Δπηπξνζζέησο, 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλφηεξεο ζπκθσλίεο γηα ηνπο «επαίζζεηνπο» ινγαξηαζκνχο νη 

νπνίνη έρνπλ πςειφηεξνπο φγθνπο θαη πην πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο. Οη «επαίζζεηνη» 
ινγαξηαζκνί είλαη απηνί ηνπ Σακείνπ, ησλ Πειαηψλ, ησλ Πξνκεζεπηψλ, ησλ 

Τπνρξεψζεσλ ζε Σξάπεδεο & Δθνξία θαη ησλ Παγίσλ. 

 Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έγθαηξεο, πιήξνπο θαη αθξηβήο νηθνλνκηθήο δήισζεο 
θιεηζίκαηνο ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο, φπσο ε αλάιπζε δηαθπκάλζεσλ 

κεηαμχ πξνυπνινγηζηηθψλ θαη απνινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηεηαηξηθψλ 

ππνινίπσλ. 

 εκαληηθφ ζηνηρείν κίαο δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη νη πνιηηηθέο γήξαλζεο 
θαη δηαγξαθήο ησλ αλελεξγψλ ή κε ζπκθσλεκέλσλ ινγαξηαζκψλ. Η Δηαηξεία έρεη 

θαζηεξψζεη ινγαξηαζκνχο ελειηθίσζεο θαη αλαπηχζζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε 
δηαγξαθή απηψλ. 

 Σν πξνζσπηθφ ηεο Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο είλαη άξηηα θαηαξηηζκέλν θαη δηαζέηεη ηηο 

απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο.  

 Σέινο, ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε επνπηεχνπλ ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σν Γ.. θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε δξνπλ 
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πξνιεπηηθά θαη είλαη πάληα ελεξγά θαηά ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ εθαξκνγή αιιαγψλ 

ζην πεξηβάιινλ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δίλνπλ ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζε ινγηζηηθνχο ειέγρνπο θαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή πνιηηηθή 

ζρεδηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 
Όιεο νη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ αλσηέξσ 

παξάγξαθν 1.2 ηεο παξνχζαο. 
 

Γελ ππάξρνπλ άιινη θάηνρνη κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, εθηφο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο. Οη κέηνρνη 

ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1.1 ηεο παξνχζαο, έρνπλ ηα 
δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, 

φπσο ηζρχεη. χκθσλα κε απηέο ηηο δηαηάμεηο, πξνζηαηεχνληαη θαη ηα δηθαηψκαηα 
κηθξνκεηφρσλ, εθφζνλ απηνί εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/20 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 
Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ. 

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 
Δηαηξείαο, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζ’ απηφ απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο.   

ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο 
κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε 

δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ειιεηπφλησλ κειψλ,  

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ ηελ 
επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ δχλαληαη λα είλαη 

ιηγφηεξα απφ ηξία (3). 
 

Γελ ππάξρνπλ εμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα 
έθδνζεο ή επαλαγνξάο κεηνρψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο ζψκα κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε 

δηάζεζε κεηνρψλ κφλνλ ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (π.ρ. αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ) θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2190/1920 πεξί 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.  

 
Οη αξκνδηφηεηεο, ε ζχγθιεζε, ε ζπλεδξίαζε, ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε απαξηία θαη ε 

πιεηνςεθία θαη γεληθά ε ιεηηνπξγία ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεο Δηαηξείαο πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.  
   

Η ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη επνπηείαο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
επηηξνπψλ, ηεο Δηαηξείαο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζηηο παξ. 2.1 (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην), 2.2 

(Διεγθηηθή Δπηηξνπή), 2.3 (Δπνπηηθφ πκβνχιην). 

 


