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Οι στόχοι του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου είναι:
Να εστιάσετε την προσοχή στην ελαχιστοποίηση των απειλών για την επίτευξη των στόχων και την
βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Να παρέχει μια προσέγγιση για:
Εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων.
Προσδιορισμό δράσεων μείωσης του κινδύνου οικονομικά αποδοτική.
Την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων προόδου στη μείωση του κινδύνου

Ο γενικός στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η προοδευτική μείωση της έκθεσης της επιχείρησης σε
γεγονότα που απειλούν την επίτευξη των στόχων της:
Ενσωματώνοντας προσεγγίσεις στα επιχειρηματικά σχέδια της επιχείρησης που ελαχιστοποιούν ή
οδηγούν στην αποφυγή των προσδιορισθέντων κινδύνων,
Αναπτύσσοντας προληπτικές δράσεις αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων
Αναγνωρίζοντας έγκαιρα την εμφάνιση του κινδύνου ώστε να επιτυγχάνεται άμεση ανταπόκριση της
επιχείρησης

Επισκόπηση της Αναφοράς Κινδύνου
Παρέχει ορατότητα των κινδύνων και της προόδου στον μετριασμό τους,. Η λίστα με τους ασφαλίσιμους
κινδύνους θα πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
Τα παρακάτω γραφήματα και οι πίνακες δείχνουν μία εικόνα της ανάλυσης αναγκών όσον αφορά την πιθανότητα,
την επίδραση και την δυνατότητα αντίδρασης κατά της αντιμετώπισης κάποιου γεγονότος που αφορά οικονομική
απώλεια.
Οι συνέπειες της οικονομικής αυτής απώλειας δύνανται να επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία και επιβίωση
της επιχείρησης ή να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση της επιχείρησης απέναντι σε έναν κίνδυνο είναι
α) η πιθανότητα έλευσης του κινδύνου,
β) η επίδρασή του στα χρηματοοικονομικά μεγέθη και στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης καθώς και
γ) η δυνατότητα αντίδρασης της επιχείρησης.
Η πιθανότητα έλευσης του κινδύνου είναι μια μεταβλητή που οι τιμές της είναι υποκειμενικές και βασίζονται στην
ευαισθητοποίηση και ετοιμότητα της επιχείρησης σχετικά με αυτόν. Εξαρτώνται δηλαδή από τα μέτρα πρόληψης
και ασφαλείας που έχει λάβει.
Αντιθέτως ο βαθμός δυνατότητας της επιχείρησης να αντιδράσει είναι στοιχείο αντικειμενικό, αφού σχετίζεται με
την ύπαρξη ή όχι των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν.
Η επίδραση στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης σχετίζεται με την αλλαγή των χρηματοοικονομικών
δεικτών, έχει όμως και ένα βαθμό υποκειμενικότητας.
Η ευθύνη του IFAAcademy όσον αφορά την επιλογή των προς εξέταση κινδύνων περιορίζεται σε κινδύνους που
είναι πιθανοί, μετρήσιμοι, τυχαίοι, έχουν οικονομικό αντίκτυπο και δύναται να ασφαλιστούν σε ασφαλιστική
επιχείρηση της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής.
Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τη συνάντηση που αναφέρθηκε προηγουμένως, επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια
της περιγραφικής στατιστικής. Μέσω αυτής μπορεί να βαθμολογηθεί κάθε κίνδυνος. Η έκθεση σε κάθε πιθανό
κίνδυνο εξετάζεται τόσο ως προς την δυνατότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίσει μία ενδεχόμενη ζημιά όσο και
ως προς το ενδεχόμενο να επηρεάσει ή όχι την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.
Η βαθμολογία αυτή προκύπτει χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η ύπαρξη ασφαλιστηρίων και άλλων
χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη βαθμολογία των παραπάνω αναφερόμενων κινδύνων
σε μορφή γραφήματος.

1. Α.Ε Πυρός (100)
2. Αστική Ευθύνη (100)
3. Α.Ε Εργοδότη (100)
4. D&O (100)
5. Κάλυψη Εξόδων (100)
6. Απώλεια κερδών (100)
7. Cyber Risk (80)
8. Απώλεια ζωής / ΜΟΑ Επιχειρηματία (75)
9. Πυρός - Οικοδομή (64)
10. Πυρός Περιεχομένου (64)
11. Φυσικά Φαινόμενα – Σεισμός (60)
12. Μηχ/κος Eξοπλισμός (48)
13. Ελαττωματικό Προϊόν (48)
14. Business Continuation (48)
15. Περιβάλλον (40)
16. Πιστώσεις - Εγγυήσεις (27)
17. Key Man (27)
18. Μεταφορά Εμπορευμάτων (24)
19. Ανάκληση Προιόντος (24)
20. Υδατα (18)
21. Ηλεκτ/κος Εξοπλισμός (18)
22. Απώλεια χρημάτων (Μεταφορά) (18)
23. Νομικά Εξόδα (18)
24. Απαγωγή και Λύτρα (16)
25. Κλοπή (4)
26. Κρύσταλλα (4)

Το προφίλ της επιχείρησης σε σχέση με την εταιρικής σας έκθεση απέναντι στο κίνδυνο,
υπολογίζεται με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής.
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Πίνακας MATRIX - Χάρτης κινδύνων

1. Αστική Ευθύνη Πυρός
Συμβόλαιο κάλυψης κινδύνου: Ναι

Ποσοτικοποίηση : 10.000.000 €
Ποσό κάλυψης : 1.000.000 €

Κίνδυνος που αυξάνει το παθητικό της επιχείρησης καθώς ενδέχεται να προκύψουν αξιώσεις και
αποζημιώσεις για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες τρίτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 914 ΑΚ, η κάθε επιχείρηση υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημιάς που
θα προκαλέσει σε τρίτο παράνομα και υπαίτια.
Αν η φωτιά ξεκινήσει από την επιχείρηση και εξαπλωθεί σε τρίτους, τότε η ίδια η επιχείρηση
καθίσταται υπεύθυνη για την κάλυψη της ζημίας η οποία μπορεί να είναι ανυπολόγιστη.
Το ύψος της ζημίας εξαρτάται από τις αξίες των παθόντων γειτόνων και όχι από τα οικονομικά μεγέθη
της υπαίτιας επιχείρησης.
Το ποσό που υπολογίζεται να χρειαστεί σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου είναι 10.000.000€.

CORPORATE
RISK
MANAGEMENT
REPORT

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΜΑΧΟΣ
Η ΔΙΕΘΝΩΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ IFAACADEMY

