
Προς όλα τα µέλη του Συνδέσµου                 Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 16 
 
Από την Επιτροπή Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων και Αρχών 
 
15 Ιουλίου 2005  
 
Θέµα: Ταµείο Αποζηµιώσεως Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ  (Ταµείο)  

  
Αυτή η Τεχνική Εγκύκλιος αποτελεί συνέχεια της Τεχνικής µας Εγκυκλίου Αρ.12 ηµεροµηνίας 4 
Φεβρουαρίου 2005 για ενηµέρωση επί των πιο κάτω θεµάτων: 
 
1.  Προθεσµία υποβολής της έκθεσης ελεγκτή 
 
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου µε απόφασή της αρ.1/2005 µε σηµερινή ηµεροµηνία 
ενηµερώνει ότι η προθεσµία υποβολής της έκθεσης ελεγκτή επί της κατάστασης των επιλέξιµων 
κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων των πελατών ΚΕΠΕΥ (Κατάσταση) επεκτείνεται από τις 
31 Μαρτίου στις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Όµως για το έτος 2004 η προθεσµία αυτή επεκτάθηκε µέχρι 
τις 31 Ιουλίου 2005.  
 
2.  Έντυπο Κατάστασης 
 
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου ετοίµασε το συνηµµένο έντυπο Κατάστασης που πρέπει να 
συµπληρώνεται και υποβάλλεται (Παράρτηµα 1).  Για σκοπούς συµπλήρωσης αυτού του εντύπου οι 
ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να προσδιορίζουν τα επιλέξιµα κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικά µέσα των 
πελατών τους κατά µήνα.  
 
Επισυνάπτουµε  υπόδειγµα συµπληρωµατικής µηνιαίας κατάστασης (Παράρτηµα 2) που δύναται να 
ζητά ο ελεγκτής όπως συµπληρώνεται  από τις ΚΕΠΕΥ για σκοπούς υποστήριξης της Κατάστασης 
που απαιτείται όπως υποβληθεί  στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου και επί της οποίας ο 
ελεγκτής εκδίδει έκθεση. 
 
3.  Λογιστικός χειρισµός της τακτικής ετήσιας εισφοράς στις οικονοµικές καταστάσεις της 
ΚΕΠΕΥ 
 
Η Επιτροπή Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων και Αρχών του Συνδέσµου εξέτασε το λογιστικό 
χειρισµό της τακτικής ετήσιας εισφοράς και αποφάσισε τα ακόλουθα: 
 
• Η ατοµική µερίδα ΚΕΠΕΥ στο Ταµείο να αναγνωρίζεται στον ισολογισµό της ΚΕΠΕΥ ως 

στοιχείο ενεργητικού (µη-κυκλοφορούν, όπου εφαρµόζεται) συνοδευµένο µε σχετική 
γνωστοποίηση της φύσης και των όρων του λογαριασµού αυτού. Η ατοµική µερίδα αποτελείται 
από την εισφορά πλέον ο τόκος που πιστώθηκε µείον τα έξοδα που χρεώθηκαν και µείον η 
καταβολή αποζηµίωσης – αντιλαµβανόµαστε από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου ότι θα 
εκδίδεται από το Ταµείο και θα αποστέλλεται στα Μέλη κατάσταση λογαριασµού κίνησης της 
ατοµικής µερίδας κάθε Μέλους. 

• H τακτική ετήσια εισφορά που καταβάλλεται στο Ταµείο να χρεώνεται στον πιο πάνω 
λογαριασµό.  

• Η υπόλοιπη κίνηση έτους στο λογαριασµό αυτό (τόκος που πιστώθηκε, έξοδα που χρεώθηκαν, 
καταβολή αποζηµίωσης) να αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε καθαρή βάση. 

• Η καθαρή κίνηση έτους στο  λογαριασµό αυτό (τακτική ετήσια εισφορά, τόκος που πιστώθηκε, 
έξοδα που χρεώθηκαν, καταβολή αποζηµίωσης) να παρουσιάζεται στην κατάσταση  ταµειακών 
ροών στις ταµειακές ροές από εργασίες. 
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Παράρτηµα 1 
Προς ∆ιαχειριστική Επιτροπή   
Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ και λοιπών ΕΠΕΥ 
    

Κατάσταση των επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων 
των πελατών του µέλους του Ταµείου  

Όνοµα Μέλους ΤΑΕ: ……..………………………………………………………………….…….
Αρ. άδειας ΕΠΕΥ: ……………………………………………………………………………….
Έτος: …………………………………………………………………………….…

Μήνας 
Καλυπτόµενο ποσό 

£ 

Ιανουάριος   

Φεβρουάριος   

Μάρτιος   

Απρίλιος   

Μάιος   

Ιούνιος   

Ιούλιος   

Αύγουστος   

Σεπτέµβριος   

Οκτώβριος   

Νοέµβριος   

∆εκέµβριος   

ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ   
  
Βεβαιώνω ότι η κατάσταση των επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει  
ετοιµαστεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.     
    
Όνοµα και τίτλος    

Υπογραφή   
 

Ηµεροµηνία 
    
Σε περίπτωση διευκρινίσεων η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου δύναται να αποταθεί: 
    
……………………………………………………………………        Τηλ:   ……………….…… 
Για εσωτερική χρήση:     
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                                                                                                                                                                                                 Παράρτηµα 2 
Όνοµα ΚΕΠΕΥ………………………………………………………………………. 
 

Κατάσταση των επιλέξιµων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 

Για το Μήνα…………………… 
 
 
 

 
Ονοµατεπώνυµο 
πελάτη / Κωδικός 
 

 
 
 

Μετρητά 
£ 

 

 
Χρηµατο- 
οικονοµικά 

Μέσα 
£ 

 
 
 

Σύνολο 
£ 

 

 
 

Λόγος και στοιχεία που ο πελάτης θεωρείται µη Καλυπτόµενος σύµφωνα µε 
το ∆εύτερο Παράρτηµα των Κανονισµών 

 
Καλυπτόµενο ποσό 

(Περιορισµένα σε Ευρώ 
20.000) 

£ 

      
A      
B      
Γ      
      
Σύνολο     Σύνολο µήνα  £ 

 (όπως η Κατάσταση) 
      
      
 
 
Ετοιµάστηκε από………………………………………………………………..Ηµεροµηνία…………………………………………………… 
 
Ελέγχθηκε από…………………………………………………………………. Ηµεροµηνία…………………………………………………… 
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