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Presenter Notes
Presentation Notes
To αντικείμενο της παρουσίασης μου είναι ο 4706/20 και  οι αλλαγές που  εισηγείται στις επιχειρήσεις αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων. 
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Presenter Notes
Presentation Notes
Θα δούμε πέρα από το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που εισαγάγει, τη σχέση μεταξύ κινδύνων και αξίας μιας επιχείρησης, τα πρότυπα που υπάρχουν αναφορικά με τη ΔΚ, που βασιστήκαμε εμείς στη ΣΙΔΜΑ για τη δημιουργία της ΜΔΚ και τέλος ποιες είναι οι σημαντικότερες ενέργειες που υλοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης όλων των κινδύνων της εταιρείας από την αρχή.   
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• Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.

N. 4706/2020 Συστήμα Εταιρικής Διακυβέρνησης

 Εισήγαγε νέες ρυθμίσεις για την εταιρική 
διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών (άρθρα 
1-24) συμπληρωματικές σε σχέση με τις 
διατάξεις του ν. 4548/2018.

 Προβλέπει την εφαρμογή ενός Συστήματος 
Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 Πρώτη Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου έως την 31 Μαρτίου 2023 με 
ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2022 και 
περίοδο αναφοράς 17/7/2021 – 31/12/2022.

Επιτροπές Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου

Ενημέρωση
Επενδυτών

Διοικητικό 
Συμβούλιο

Μονάδα Διαχείρισης 
Κινδύνων

Ενημέρωση από ΔΣ 
για τα υποψήφια 

μέλη του  

Επιτροπή Ελέγχου Κανονιστική 
Συμμόρφωση

Μονάδα 
Εξυπηρέτησης 

Μετόχων

Επιτροπή 
Αποδοχών

Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου

Μονάδα Εταιρικών 
Ανακοινώσεων

Επιτροπή 
Υποψηφιοτήτων

Ετήσια Δήλωση 
Εταιρικής 

Διακυβέρνησης

Μονάδα Διαχείρισης 
Κινδύνων

Presenter Notes
Presentation Notes
Ο 4706/2020 Εισήγαγε κάποιες νέες ρυθμίσεις για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών συμπληρωματικές με τον ν. 4548/2018.Πως ορίζει το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης? Έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος αποτελείτε από διάφορες επιτροπές όπως … Δεν θα προχωρήσω στο τι κάνει η κάθε μία γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός της παρουσίασης. Ο δεύτερος πυλώνας αποτελείται από το ΣΕΕ στο οποίο ανήκει η ΜΔΚ, Η ΜΚΣ και η ΜΕΕ. Και τέλος έχουμε την ενημέρωση επενδυτών όπου το ΔΣ οφείλει να ενημερώνει για τα υποψήφια μέλη του, πρέπει να υπάρχει ΜΕΜ, ΜΕΑ και τέλος η Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνει κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται πέρα από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε μόνο με τη ΜΔΚ
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Αξία Επιχείρησης = Κέρδη ή Ροές
r

+ Αξία λόγω μελλοντικής ανάπτυξης (PVGO)

Κίνδυνος

Αξία Επιχείρησης

όπου ∶ r = συντελεστής ρίσκου - επίπεδο κινδύνου υλοποίησης των Κερδών ή Ροών 
(Προεξοφλητικό επιτόκιο)

PVGO = Present Value of Growth Oportunities

Υφιστάμενα/ες

Presenter Notes
Presentation Notes
Γιατί δίνεται ιδιαίτερη βάση στη ΜΔΚ? Γιατί Η αξία μιας επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες μεν αλλά είναι αντιστρόφως ανάλογη του κινδύνου.  Αν δούμε πως καθορίζεται η τιμή της μετοχής, αποτελείται από δύο μέρη. Αξία λόγω των υφιστάμενων κερδών ή ροών ανάλογα με την μέθοδο αποτίμησης, και η αξία που ενσωματώνει τις Προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη και κέρδη. Τόσο η υφιστάμενη όσο και η μελλοντική είναι αντιστρόφως ανάλογες του κινδύνου, όπως απεικονίζεται στο προεξοφλητικό επιτόκιο, που εμπεριέχουν αυτά τα κέρδη ή οι ροές. 
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1
COSO ERM

The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 

Commission

2 3

Presenter Notes
Presentation Notes
Υπάρχουν διάφορα πλαίσια ΔΚ. Υπάρχει το ISO 31000:2018 με το τρίγωνο όπου στην κορυφή είναι οι αρχές που διέπουν την διαχείριση του ρίσκου ενώ στη βάση βρίσκονται το πλαίσιο και η διαδικασία, το COSO (COSO Enterprise Risk�Management Integrated Framework) το οποίο συστάθηκε το 2004 με τον γνωστό κύβο αλλά και adhoc πλαίσια από διάφορους επαγγελματικούς φορείς όπως το ινστιτούτο των risk managers ή irm.  
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Βασική Κατανόηση Κίνδυνων

Αντιμετώπιση Κίνδυνων
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Μητρώο 
Εταιρικών 
Κινδύνων

Αναφορά 
Εταιρικών 
Κινδύνων

Εκτίμηση Κινδύνων

Αναγνώριση Κίνδυνου

Ανάλυση Κίνδυνου

Αξιολόγηση Κίνδυνου

Πηγή. Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, clause 6, ISO 31000 (2018).
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Σχεδόν 
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(20%-50%)

3

3 6 9 12 15

Χαμηλή
2

2 4 6 8 10

Μηδαμινή
1
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Αμελητέο
ς

1

Χαμηλός
2

Μέτριος
3

Υψηλός
4

Κρίσιμος
5

Αντίκτυπος

Presenter Notes
Presentation Notes
Αντιμετώπιση κινδύνων ανάλογα με το risk appetite  της κάθε εταιρείας. To Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων είναι ένας πίνακας που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του επιπέδου κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητας εμφάνισής ενός κινδύνου και τον αντίκτυπο που θα έχει στην εταιρεία. Από εδώ προκύπτουν τα αποδεκτά και μη αποδεκτά επίπεδα κινδύνου. Για παράδειγμα οτιδήποτε σκιαγραφείτε με κόκκινο εμπίπτει σε μη αποδεκτό επίπεδο κινδύνου και πρέπει να ληφθούν άμεσες ενέργειες. 
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Στάδια Υλοποίησης Αναλυτικά

1. Προετοιμασία 
Διαδικασίας

2. Καταγραφή και 
αξιολόγηση 
Κινδύνων

3. Ενέργειες 
Διαχείρισης 
Κινδύνων

 Προγραμματισμός ημερήσιας ημερίδας στελεχών της εταιρείας (Management team workshop), με 
στόχο την καταγραφή των Εταιρικών Κινδύνων με βάση την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων. 

 Καθορισμός λίστας συμμετεχόντων και πρόσκληση συμμετοχής τους.
 Προετοιμασία επεξηγηματικού υλικού εφαρμογής της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων.
 Προετοιμασία συστήματος αξιολόγησης και υπολογισμού αποτελεσμάτων.

Πραγματοποίηση ημερήσιας ημερίδας Διαχείρισης Κινδύνων κατά την οποία έγινε:
 Καταγραφή όλων των κινδύνων που εντόπισαν οι συμμετέχοντες.
 Αξιολόγηση της σημαντικότητας κάθε κινδύνου, με βάση την πιθανότητα και τον αντίκτυπο που θα 

έχει εάν υλοποιηθεί.
 Επιλογή αυτών για τους οποίους αποφασίστηκε να δημιουργηθεί πλάνο ενεργειών διαχείρισης και 

καθορισμός αυτών για τους οποίους η Εταιρεία αναλαμβάνει το ρίσκο (Αποδεκτό Επίπεδο Κινδύνου).

Για τους κινδύνους για τους οποίους αποφασίστηκε να δημιουργηθεί Πλάνο Ενεργειών Διαχείρισης 
Κινδύνων, η ομάδα να αποφάσισε και κατάγραψε:
 Τις ενέργειες που υλοποιηθούν με στόχο την διαχείριση των κινδύνων.
 Τον αρμόδιο (θέση εργασίας) που θα υλοποιήσει τις συμφωνημένες ενέργειες.
 Την προθεσμία κατά την οποία οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν πλήρη εφαρμογή.
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 Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποτελεί κεντρικό άξονα στην λειτουργία της
ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική. Κίνδυνοι για την εταιρεία αποτελούν κυρίως οι παρακάτω:

Κίνδυνος Μέτρο Πρόληψης

Πιστωτικός κίνδυνος Πελατών
Ασφαλιστική Κάλυψη (78% των απαιτήσεων) 

(δύο ασφαλιστικές εταιρείες, 5 ασφαλιστήρια συμβόλαια πιστώσεων)
Τμήμα πιστώσεων –

Νέες συνεργασίες (i.e Moody’s RiskCalc™4.0)

Κίνδυνος Ρευστότητας
Σφικτές ημέρες πίστωσης

Διατήρηση αυξημένων διαθεσίμων
Διαδικασία συνεχούς πρόβλεψης ταμειακών ροών  

Κυκλικότητα Αγοράς – Κίνδυνος αυξομείωσης α’ υλών Διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων
Μακροχρόνιες σχέσεις με προμηθευτές

Επιτοκιακός Κίνδυνος Αντιστάθμιση έκθεσης σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου
(π.χ. Interest Rate Caps)

Συναλλαγματικός Κίνδυνος Αντιστάθμιση εισαγωγών σε ξένο νόμισμα
(π.χ. Futures, Forwards, προαγορές συναλλάγματος, κλπ)

Presenter Notes
Presentation Notes
Και για να φτάσουμε και στο δια ταύτα, η όλη παραπάνω διαδικασία κατέληξε ότι οι πιο σημαντική κίνδυνοι για την εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:Έχουμε τμήμα πιστώσεων με διαδικασίας αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, θέλαμε να ελέγξουμε κατά πόσο τα μοντέλα μας είναι κοντά σε αυτά κολοσσών στον κλάδο όπως η Moody’s. Θα είναι ο πληθωρισμός ένα από τα συμπτώματα του κορονοϊού? οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο έχουν προωθήσει γενναία μέτρα για τον μετριασμό των υφεσιακών επιπτώσεων της πανδημίας. Σημαντικό όφελος από τα παράγωγα που έχουμε κάνει καθώς αποτιμούνται σε Mark-to-Market.
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 Η εφαρμογή του ν.4706/2020 σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 ιβ)
προϋποθέτει αναφορά στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της
Εταιρείας.

 Επίσης η υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
προβλέπει μία σειρά από ενέργειες σχετικές με την Βιώσιμη
Ανάπτυξη για καλύτερη διαχείριση των κινδύνων:

•Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος
Αλλαγή εταιρικού στόλου σε ηλεκτρικό
Εγκατάσταση PV συστημάτων

Περιβαλλοντικά 
Θέματα

•Εφαρμογή εκπροσώπησης φύλου στο ΔΣ 
•Εφαρμογή Πολιτικής ΠολυμορφίαςΚοινωνικά Θέματα 

• Θέσπιση Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων 
και Κώδικα Δεοντολογίας.

• Πολιτική κατά της Διαφθοράς & Δωροδοκίας

Θέματα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης 

Presenter Notes
Presentation Notes
Ο 4706 πέρα από τη ΜΔΚ σε παροτρύνει σε μία σειρά από ενέργειες σχετικές με την Βιώσιμη Ανάπτυξη για καλύτερη διαχείριση των κινδύνων. Και λέω σε παροτρύνει γιατί στα μεγέθη της δικής μας εταιρείας οι ενέργειες αυτές δεν είναι υποχρεωτικές. Εμείς όμως οικειοθελώς συντάξαμε πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης  και Απολογισμό ΒΑ. Στην αρχή θεωρούσα ότι ήταν κάτι nice to have, η όλη ενασχόληση ανέδειξε ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό.  
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… που αυξάνουν την αβεβαιότητα σε βάθος χρόνου 

Presenter Notes
Presentation Notes
Πέρα από τους κινδύνους που αναλύσαμε παρακολουθούμε και άλλους μακροοικονομικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να είχαν επίδραση στα αποτελέσματα μας. Κάθε μήνα συμμετέχουμε στα Global Economic Outlook της Moody’s από όπου είναι και το συγκεκριμένο slide όπου ενημερωνόμαστε για την πορεία των παραπάνω κατηγοριών κινδύνου. 



www.sidma.gr

Και μην ξεχνάτε

11

Η διαχείριση κινδύνων πρέπει να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας της 
εταιρείας και όχι να παραμείνει άσκηση επί χάρτου……

Presenter Notes
Presentation Notes
Τελειώνοντας ήθελα να τονίσω τη ανάγκη να περάσει η ΔΚ στην κουλτούρα της εταιρείας και όχι να παραμείνει άσκηση επί χάρτου. όταν ήρθα στη εταιρεία το 2004 και έστησα από την αρχή το τμήμα πιστωτικού ελέγχου, μου πήρε σχεδόν 4 χρόνια να περάσω στους πωλητές ότι η πώληση τελειώσει με την είσπραξη και όχι με το έκδοση τιμολογίου. Και εννοείτε ότι είχα πλήρη υποστήριξη από τον ΔΣ ο οποίος μάλιστα ερχόταν στις παρουσιάσεις που έκανα στην εταιρεία και στα διάφορα training events για να δηλώσει με την παρουσία του ότι η ανοχή μας στον πιστωτικό κίνδυνο είναι συγκεκριμένη και μετρήσιμη.  

http://www.kontraband.com/?gpage=30#show
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April 2022

Presenter Notes
Presentation Notes
Και όπως λέει και η McKinsey σε ένα πρόσφατο άρθρο της, ο CEO πρέπει ο ίδιος να φροντίζει Η διαχείριση κινδύνων να αποτελεί μέρος της κουλτούρας της εταιρείας και ταυτόχρονα βέβαια να αφήνει χώρο για νέες ιδέες. Το πλαίσιο δηλαδή να μην είναι τόσο σφικτό που να στραγγαλίζει την επιχειρηματικότητα. 
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