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Annex 6 - DISCLOSURE ON OWN FUNDS TEMPLATES

Template 
number

Template code Name Legislative reference

OWN FUNDS

1 IF CC1 COMPOSITION OF REGULATORY OWN FUNDS Art 49(1)(c)

2 IF CC2 OWN FUNDS RECONCILIATION WITH AUDITED FINANCIAL STATEMENTS Art 49(1)(a)

3 IF CCA OWN FUNDS MAIN FEATURES Art 49(1)(b)

INVESTMENT FIRMS DISCLOSURE



Υπόδειγμα EU I CC1.01 — Σύνθεση των κανονιστικών ιδίων κεφαλαίων (επιχειρήσεις επενδύσεων πλην των μικρών και μη διασυνδεδεμένων)

ΚΑΠΠΑ ΧΑΕΠΕΥ  με ημ/νία αναφοράς 31.12.21 α) β)

Γ
ρ
α
μ
μ
ή

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Ποσά
Πηγή βάσει αριθμών/γραμμάτων αναφοράς του 
ισολογισμού στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

1 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 6.192
3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 6.192
4 Πλήρως καταβεβλημένα κεφαλαιακά μέσα 1.100 ΔΠΧΑ σημ. 6.9
5 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο -
6 Κέρδη εις νέον 5.054 ΔΠΧΑ ΚΑΧ
7 Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα -
8 Άλλα αποθεματικά 2.073 ΔΠΧΑ σημ. 6.10

9 Δικαιώματα μειοψηφίας που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαια CET1 -

10 Προσαρμογές στο CET1 λόγω εποπτικών προσαρμογών -
11 Λοιπά κεφάλαια -
12 (-) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 -
13 (-) Ίδια μέσα CET -
14 (-) Άμεσες συμμετοχές σε μέσα CET1 -
15 (-) Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα CET1 -
16 (-) Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα CET1 -
17 (-) Ζημίες της τρέχουσας χρήσης -
18 (-) Υπεραξία -
19 (-) Λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού -1 ΔΠΧΑ σημ. 6.2

20
(-) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές 
διαφορές πλην των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεω

-34 ΔΠΧΑ σημ. 6.3

21 (-) Ειδικές συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα που υπερβαίνουν το 15 % των ιδίων κεφαλαίων -

22
(-) Συνολικές ειδικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα που υπερβαίνουν το 60 
% των ιδίων κεφαλαίων τους

-

23 (-) Μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση -
24 (-) Μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση -
25 (-) Περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών -
26 (-) Λοιπές αφαιρέσεις -2.000 Επικείμενο Μέρισμα (Foreseeable dividend)
27 CET1: Άλλα στοιχεία κεφαλαίου, αφαιρέσεις και προσαρμογές
28 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 0
29 Πλήρως καταβεβλημένα, απευθείας εκδοθέντα κεφαλαιακά μέσα -
30 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο -
31 (-) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 -
32 (-) Ίδια μέσα AT1 -
33 (-) Άμεσες συμμετοχές σε μέσα AT1 -
34 (-) Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα AT1 -
35 (-) Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα AT -
36 (-) Μέσα AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση -
37 (-) Μέσα AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση -
38 (-) Λοιπές αφαιρέσεις -
39 Πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1: Άλλα στοιχεία κεφαλαίου, αφαιρέσεις και προσαρμογές
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 0
41 Πλήρως καταβεβλημένα, απευθείας εκδοθέντα κεφαλαιακά μέσα -
42 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο -
43 (-) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 -
44 (-) Ίδια μέσα T2 -
45 (-) Άμεσες συμμετοχές σε μέσα T2 -
46 (-) Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα T2 -
47 (-) Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα T2 -
48 (-) Μέσα T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση -
49 (-) Μέσα T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση -
50 Στοιχεία της κατηγορίας 2: Άλλα στοιχεία κεφαλαίου, αφαιρέσεις και προσαρμογές -

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1): μέσα και αποθεματικά                                             



(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

α β γ

Ισολογισμός, κατά τις 
δημοσιευμένες/ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις

Εντός του 
ρυθμιστικού πεδίου 

εφαρμογής της 
ενοποίησης

Παραπομπή στο 
υπόδειγμα EU IF CC1

Γραμμή Στο τέλος της περιόδου
Στο τέλος της 

περιόδου

1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 12 -
2 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 1 - EU IF CC1.01 γραμμή  19

3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 34 - EU IF CC1.01 γραμμή  20

4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 563 -
5 Απαιτήσεις από πελάτες & χρηματιστήριο 0 -
6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 89 -
7 Λοιπές απαιτήσεις 166 -
8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.875 -

Σύνολο Ενεργητικού 9.740 -

9 Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης 152 -
10 Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηματιστήριο 20 -
11 Υποχρεώσεις από φόρο εισδήματος 1.218 -
12 Λοιπές υποχρεώσεις 123 -

Σύνολο Παθητικού 1.513 -

13 Μετοχικό κεφάλαιο 1.100 - EU IF CC1.01 γραμμή   4

14 Αποθεματικά 2.073 - EU IF CC1.01 γραμμή   8

15 Αποτελέσματα εις νέον 5.054 - EU IF CC1.01 γραμμή   6

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.227 -

Ενεργητικό - Ανάλυση σε κατηγορίες ενεργητικού σύμφωνα με το ισοζύγιο στις δημοσιευμένες/ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Παθητικό - Ανάλυση σε κατηγορίες παθητικού σύμφωνα με το ισοζύγιο στις δημοσιευμένες/ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Ίδια Κεφάλαια

Υπόδειγμα EU ICC2: Ίδια κεφάλαια: συμφωνία των κανονιστικών ιδίων κεφαλαίων με τον ισολογισμό στις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις



Υπόδειγμα EU I CCA: Ίδια κεφάλαια: κύρια χαρακτηριστικά των ιδίων μέσων που εκδίδονται από την επιχείρηση (Δεν υπάρχουν)

ΚΑΠΠΑ ΧΑΕΠΕΥ με ημ/νία αναφοράς 31.12.21 α
Ελεύθερο κείμενο

1 Εκδότης -
2 Μοναδικό αναγνωριστικό (π.χ. αναγνωριστικό CUSIP, ISIN ή Bloomberg για ιδιωτική τοποθέτηση) -
3 Μοναδικό αναγνωριστικό (π.χ. αναγνωριστικό CUSIP, ISIN ή Bloomberg για ιδιωτική τοποθέτηση) -
4 Μοναδικό αναγνωριστικό (π.χ. αναγνωριστικό CUSIP, ISIN ή Bloomberg για ιδιωτική τοποθέτηση) -
5 Τύπος μέσου (οι τύποι ορίζονται από κάθε περιοχή δικαιοδοσίας) -
6 Ποσό αναγνωριζόμενο σε ρυθμιστικό κεφάλαιο (νόμισμα σε εκατομμύρια, βάσει της πλέον πρόσφατης ημερομηνίας αναφοράς) -
7 Ποσό αναγνωριζόμενο σε ρυθμιστικό κεφάλαιο (νόμισμα σε εκατομμύρια, βάσει της πλέον πρόσφατης ημερομηνίας αναφοράς) -
8 Τιμή έκδοσης -
9 Τιμή εξόφλησης -

10 Λογιστική ταξινόμηση -
11 Αρχική ημερομηνία έκδοσης -
12 Αόριστης διάρκειας ή με ημερομηνία λήξης -
13 Αρχική ημερομηνία λήξης -
14 Για ανάκληση από τον εκδότη απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τις εποπτικές αρχές -
15 Προαιρετική ημερομηνία ανάκλησης, ενδεχόμενες ημερομηνίες ανάκλησης και ποσό εξόφλησης -
16 Προαιρετική ημερομηνία ανάκλησης, ενδεχόμενες ημερομηνίες ανάκλησης και ποσό εξόφλησης -

Τοκομερίδια/μερίσματα -
17 Σταθερό ή κυμαινόμενο μέρισμα/τοκομερίδιο -
18 Επιτόκιο τοκομεριδίου και κάθε σχετικός δείκτης -
19 Ύπαρξη όρου αναστολής μερισμάτων -
20    Με πλήρη διακριτική ευχέρεια, με μερική διακριτική ευχέρεια ή υποχρεωτικό (από άποψη χρόνου) -
21    Με πλήρη διακριτική ευχέρεια, με μερική διακριτική ευχέρεια ή υποχρεωτικό (από άποψη ποσού) -
22    Ύπαρξη δυνατότητας αναβάθμισης ή άλλου κινήτρου για εξόφληση -
23    Μη σωρευτικό ή σωρευτικό -
24 Μετατρέψιμο ή μη μετατρέψιμο -
25    Αν είναι μετατρέψιμο, το/τα γεγονός/-τα ενεργοποίησης -
26    Αν είναι μετατρέψιμο, πλήρης ή μερική μετατροπή -
27    Αν είναι μετατρέψιμο, πλήρης ή μερική μετατροπή -
28    Αν είναι μετατρέψιμο, υποχρεωτική ή προαιρετική μετατροπή -
29    Αν είναι μετατρέψιμο, ορίστε τον τύπο του μέσου στο οποίο γίνεται η μετατροπή -
30    Αν είναι μετατρέψιμο, ορίστε τον εκδότη του μέσου στο οποίο γίνεται η μετατροπή -
31 Χαρακτηριστικά απόσβεσης -
32    Αν υφίσταται απόσβεση, το/τα γεγονός/-τα απόσβεσης -
33    Αν υφίσταται απόσβεση, πλήρης ή μερική απόσβεση -
34    Αν υφίσταται απόσβεση, μόνιμη ή προσωρινή απόσβεση -
35    Αν υφίσταται προσωρινή απόσβεση, περιγραφή του μηχανισμού απόσβεσης -
36 Μη συμμορφούμενα μεταβατικά χαρακτηριστικά -
37 Αν ναι, καθορίστε τα μη συμμορφούμενα μεταβατικά χαρακτηριστικά -
38 Σύνδεσμος προς τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις του μέσου (σήμανση) -


