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φνοψη
H ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΤΛΚΘ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ είναι ανϊνυμθ εταιρεία, ιδρφκθκε το 1978 από τισ Ελλθνικζσ
Αγροτικζσ Συνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ με ςκοπό να υπθρετιςει τισ αςφαλιςτικζσ ανάγκεσ όχι
μόνο των ςυνεταιριςμϊν, αλλά και του ευρφτερου χϊρου τθσ κοινωνικισ οικονομίασ.
Το 50,55% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, επί του παρόντοσ, ανικει ςε ελλθνικζσ
ςυνεταιριςτικζσ ενϊςεισ και ςυνεταιριςτικζσ τράπεηεσ και το υπόλοιπο 49,45% ςε κορυφαίεσ
ευρωπαϊκζσ ςυνεταιριςτικζσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ.
Θ παροφςα ζκκεςθ φερεγγυότθτασ και χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ ςυντάχκθκε από τθν
Εταιρεία ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΤΛΚΘ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΓΕΝΛΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΩΝ ςφμφωνα με
τθ Φερεγγυότθτα ΛΛ. Το ςφςτθμα τθσ Φερεγγυότθτασ ΛΛ ζχει ωσ ςτόχο τθν κεφαλαιακι κωράκιςθ
των αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων μζςω ςφγχρονων κανόνων αποτίμθςθσ βαςιηόμενων ςε
ακραία ςενάρια προκειμζνου θ πικανότθτα πτϊχευςισ τουσ να περιοριςτεί για τουσ επόμενουσ
12 μινεσ ςε ποςοςτό 0,5%.
Θ ζκκεςθ αναφζρεται ςτθ χριςθ που ζλθξε ςτισ 31/12/2018 και φζρει τθν ζγκριςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ.
Στόχοσ τθσ ζκκεςθσ είναι να παρουςιαςτοφν θ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ και τα
αποτελζςματα αυτισ, οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ και τθσ
εταιρικισ τθσ διακυβζρνθςθσ. Επίςθσ περιγράφονται το προφίλ κινδφνου τθσ, θ ποιοτικι
ςφνκεςθ των ιδίων κεφαλαίων, οι κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και οι δείκτεσ
κάλυψισ τουσ.
Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ωσ Εποπτικι Αρχι, μπορεί να απαιτιςει τθν τροποποίθςθ ι
αναμόρφωςθ τθσ ζκκεςθσ ι τθ δθμοςίευςθ επιπρόςκετων πλθροφοριϊν ι τθν ανάλθψθ από
τθν Εταιρεία άλλων ενεργειϊν.
Στθ ςφνοψθ που ακολουκεί και ςυνοδεφει τθν παροφςα ζκκεςθ, παρατίκενται οριςμζνα
βαςικά μεγζκθ και πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ςε αυτιν, με τθν επιςιμανςθ των
ουςιωδϊν αλλαγϊν που επιλκαν ςε ςχζςθ με τθν ζκκεςθ του προθγοφμενου ζτουσ.
Τα ποςά που παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ και τα παραρτιματα τθσ ζκκεςθσ απεικονίηονται
ςε χιλιάδεσ ευρϊ (εκτόσ εάν ςε ςυγκεκριμζνο πίνακα αναφζρεται διαφορετικά).
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Δραςτθριότθτα

Θ Συνεταιριςτικι Αςφαλιςτικι, θ οποία είναι κατά πλειοψθφία ελλθνικϊν ςυμφερόντων,
δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα ςτουσ κλάδουσ αςφαλίςεων Ηωισ και κατά Ηθμιϊν (μεικτι
άδεια).
Θ ςυνολικι παραγωγι αςφαλίςτρων για το ζτοσ 2018 ανιλκε ςτα 26.196 χιλ των οποίων 2.652
χιλ αφοροφςαν τισ αςφαλίςεισ ηωισ και 23.543 χιλ αςφαλίςεισ κατά ηθμιϊν, ςθμειϊνοντασ
μείωςθ 3,67% ςε ςφγκριςθ με το 2017. Θ μείωςθ επιλκε από τισ αςφαλίςεισ κατά ηθμιϊν.
Το αποτζλεςμα τθσ Εταιρείασ μετά από φόρουσ, διαμορφϊκθκε ςε κζρδοσ φψουσ 330 χιλ. για
το 2018, ζναντι 983 χιλ. το 2017, ενϊ τα ςυγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από
φόρουσ ανιλκαν ςτο ποςό των 103 χιλ. ζναντι 746 χιλ. το 2017. Τα ίδια κεφάλαια μειϊκθκαν
κατά 0,51% ανερχόμενα ςτο ποςό των 27.125 χιλ.
Τα αποτελζςματα από τθν επενδυτικι δραςτθριότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των κερδϊν
(μείον ηθμιϊν) που αναγνωρίηονται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, ανιλκαν ςτο ποςό των 808
χιλ. ζναντι του ποςοφ των 940 χιλ. το προθγοφμενο ζτοσ.

Βαςικά Μεγζκθ
Ιςολογιςμόσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ

31.12.2018

31.12.2017

Επενδφςεισ & Χρθματικά Διακζςιμα

53.063,52

54.166,53

Λοιπά Ρεριουςιακά Στοιχεία

26.889,49

29.716,20

Σφνολο ενεργθτικοφ

79.953,01

83.882,74

Τεχνικζσ Ρροβλζψεισ

36.013,87

37.794,56

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ

22.034,08

23.579,69

Σφνολο πακθτικοφ

58.047,96

61.374,25

Διαφορά ενεργθτικοφ - πακθτικοφ

21.905,06

22.508,48

Επιλζξιμα / Βαςικά Μδια Κεφάλαια

0,80

0,77

*ςε χιλιάδεσ
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Σφςτθμα Διακυβζρνθςθσ
Οι βαςικζσ αρχζσ και διαδικαςίεσ που διζπουν το ςφςτθμα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ
αποτυπϊνονται ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ και ςτον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ,
όπωσ αυτόσ υιοκετικθκε κατά το ζτοσ 2017, με ςκοπό τθ διάκεςθ και εφαρμογι από πλευράσ
τθσ Εταιρείασ ενόσ αποτελεςματικότερου ςυςτιματοσ οργανωτικισ και λειτουργικισ δομισ. Οι
ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Διακυβζρνθςθσ καταγράφονται ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα του
Κεφαλαίου Β.1 «Σφςτθμα Διακυβζρνθςθσ» τθσ παροφςασ ζκκεςθσ.
Κατά τα λοιπά, το Διοικθτικό Συμβοφλιο και κατά τθν παροφςα περίοδο αναφοράσ,
αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία του «Συςτιματοσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ» για τθ χρθςτι
διοίκθςθ και τθ ςυνεχι προςταςία των ςυμφερόντων των μετόχων, των αςφαλιςμζνων, των
τρίτων-ηθμιωκζντων και των εργαηομζνων, εξακολοφκθςε να διαςφαλίηει τθ ςυνεχι τιρθςθ
των Ρολιτικϊν και Διαδικαςιϊν που ζχουν κεςπιςτεί.

Υπολογιςμόσ Κεφαλαιακϊν Απαιτιςεων Φερεγγυότθτασ
Θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί τθν τυποποιθμζνθ μζκοδο για τον υπολογιςμό τθσ Κεφαλαιακισ
Απαίτθςθσ Φερεγγυότθτασ.

Ανάλυςθ Κεφαλαιακισ Απαίτθςθσ Φερεγγυότθτασ
Θ βαςικι αποτίμθςθ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων τθσ Εταιρείασ με βάςθ τθν τυποποιθμζνθ
μζκοδο ζχει ωσ εξισ:
Συνολικζσ Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ

31.12.2018

31.12.2017

Κίνδυνοσ Αγοράσ

5.126,90

3.158,35

Κίνδυνοσ ακζτθςθσ τρίτων μερϊν

2.524,41

2.682,37

Αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ κλάδου ηωισ

528,83

493,88

Αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ κλάδου αςκενείασ

1.438,13

1.156,07

Αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ κλάδου ηθμιϊν

4.455,20

4.735,94

Κίνδυνοσ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων

-

-

Σφνολο

14.073,47

12.226,61

Πφελοσ διαφοροποίθςθσ

-4.487,11

-3.818,16

Λειτουργικόσ κίνδυνοσ

829,48

899,63

Λκανότθτα απορρόφθςθσ ηθμιϊν

-

-

10.415,83

9.308,09

Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ
*ςε χιλιάδεσ
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Θ Εταιρεία, πζραν τθσ τυποποιθμζνθσ μεκόδου, ζχει αξιολογιςει ωσ ςθμαντικό τον κίνδυνο
χϊρασ. Θ διαχείριςθ του κινδφνου χϊρασ γίνεται μζςω τθσ διαςποράσ των επενδφςεων εκτόσ
και εντόσ Ελλάδοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του εκδότθ και των
λοιπϊν ορίων και κριτθρίων διατιρθςθσ τθσ φερεγγυότθτασ που ζχουν οριςτεί.
Στο πλαίςιο διαχείριςθσ του κινδφνου χϊρασ, ζχει εξεταςτεί ςενάριο προςομοίωςθσ ςτθν
Ενότθτα Γ.6, όπου εξετάηεται θ ζκκεςθ ςε Κρατικό Χρζοσ.
Οι εκκζςεισ τθσ Εταιρείασ ςτουσ ωσ άνω κινδφνουσ οφείλονται κυρίωσ ςτο αςφαλιςτικό και
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με μεγαλφτερο τον κίνδυνο αγοράσ. Για τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ των
κινδφνων, θ Εταιρεία ζχει υιοκετιςει τισ κατάλλθλεσ, ανά κατθγορία κινδφνου, τεχνικζσ
μείωςθσ.
Το προφίλ κινδφνου τθσ Εταιρείασ, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ περίοδο αναφοράσ, ζχει
μεταβλθκεί κυρίωσ λόγω τθσ αφξθςθσ του κινδφνου αγοράσ, θ οποία οφείλεται ςτθν αφξθςθ
του χαρτοφυλακίου εταιρικϊν ομολόγων, μετοχϊν και επενδφςεων ςε ξζνο νόμιςμα μζςα ςτα
πλαίςια τθσ επενδυτικισ πολιτικισ.

Αποτίμθςθ - Μζτρα
Θ αποτίμθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, των τεχνικϊν προβλζψεων και λοιπϊν
υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ γίνεται με βάςθ τθν αρχι τθσ εφλογθσ αξίασ.
Θ Εταιρεία δεν κάνει χριςθ κάποιου μζτρου μεταβατικοφ ι μθ.

Διαχείριςθ Κεφαλαίων
Για το ζτοσ 2018, θ Εταιρεία κάλυψε επαρκϊσ το ςφνολο των κεφαλαιακϊν απαιτιςεϊν τθσ
που απορρζουν από το ςφςτθμα τθσ Φερεγγυότθτασ ΛΛ.
Ο δείκτθσ φερεγγυότθτασ SCR διαμορφϊκθκε ςε 202,50% χωρίσ τθν χριςθ μεταβατικϊν
μζτρων.
Αντίςτοιχα, ο δείκτθσ φερεγγυότθτασ MCR διαμορφϊκθκε ςε 263,92%.
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Επάρκεια Κεφαλαίων

Κδια Κεφάλαια

31.12.2018

31.12.2017

Βαςικά Μδια Κεφάλαια

26.255,06

27.008,48

Κατθγορία 1 (Tier 1)

19.530,02

19.318,83

Κατθγορία 2 (Tier 2)

0,00

0,00

Κατθγορία 3 (Tier 3)

6.725,04

7.689,65

Κεφαλαιακι Απαίτθςθ Φερεγγυότθτασ (SCR)

10.415,83

9.308,09

Επιλζξιμα Μδια Κεφάλαια για SCR

21.092,39

20.715,04

Δείκτθσ Φερεγγυότθτασ (SCR Ratio)

202,50%

222,55%

Ελάχιςτθ Κεφαλαιακι Απαίτθςθ (MCR)

7.400,00

7.400,00

Επιλζξιμα Μδια Κεφάλαια για ΜCR

19.530,02

19.318,83

Δείκτθσ κάλυψθσ MCR (MCR Ratio)

263,92%

261,07%

*ςε χιλιάδεσ

Θ Εταιρεία για το ζτοσ 2018 ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ μερίςματοσ και τελεί υπό τθν ζγκριςθ
τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ.

Λοιπζσ Ρλθροφορίεσ
Θ Ζκκεςθ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ εγκρίκθκε από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςτισ 18/4/2019.
Για τον ζλεγχο τθσ Ζκκεςθσ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ ζτουσ 2017 το
Διοικθτικό Συμβοφλιο διόριςε, με απόφαςθ που ελιφκθ κατά τθ ςυνεδρίαςι του ςτισ
23/02/2018, τθν Ελεγκτικι Εταιρεία MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΛΕΓΚΤΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ και ελεγκτι τον
κ. Ραναγιϊτθ Βροςτοφρθ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921) με αναπλθρωματικό τον κ. Ηαχαριουδάκθ
Μιχαιλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13191) για να διενεργιςει τον προβλεπόμενο από τθν Ρράξθ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 105/12.12.2016 ζλεγχο και να ςυντάξει
ζκκεςθ ελζγχου, παρζχοντασ εφλογθ διαςφάλιςθ επί τθσ ανωτζρω ζκκεςθσ.
Σθμειϊνεται ότι θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ Εποπτικι Αρχι, ςφμφωνα με το Ν. 4364/2016,
μπορεί να απαιτεί τθν τροποποίθςθ ι αναμόρφωςθ δθμοςιευμζνων εκκζςεων τθσ Εταιρείασ ι
τθ δθμοςίευςθ πρόςκετων πλθροφοριϊν, κακϊσ και τθ λιψθ άλλων ενεργειϊν από τθ
διοίκθςι τθσ.

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ

Ηορμπάσ Δθμιτριοσ
7

Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ
Φερεγγυότθτα ΙΙ:
Το ςφςτθμα κανόνων που διζπει από 1.1.2016 τθ χρθματοοικονομικι λειτουργία και κατ’
επζκταςθ εποπτεία των δραςτθριοποιοφμενων ςτθν Ε.Ε. αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων
ςφμφωνα με τθν οδθγία 2009/138/ΕΚ, ςυναφείσ πράξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τισ
Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ τθσ ΕΛΟΑ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των αςφαλιςμζνων.
Θ οδθγία 2009/138/ΕΚ μεταφζρκθκε ςτθν ελλθνικι νομοκεςία με το ν. 4364/2016. Το ςφςτθμα
τθσ Φερεγγυότθτασ ΛΛ ζχει ωσ ςτόχο τθν κεφαλαιακι κωράκιςθ των αςφαλιςτικϊν
επιχειριςεων μζςω ςφγχρονων κανόνων αποτίμθςθσ των κινδφνων ςτουσ οποίουσ είναι
εκτεκειμζνεσ, βάςει ακραίων ςεναρίων προκειμζνου θ πικανότθτα πτϊχευςισ τουσ να
περιοριςτεί για τουσ επόμενουσ 12 μινεσ ςε ποςοςτό 0,5%.
Διαρκρϊνεται ςε τρεισ πυλϊνεσ ίςθσ βαρφτθτασ και εποπτικισ αξίασ, ιτοι τον 1ο πυλϊνα
(ποςοτικζσ/κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ), το 2ο πυλϊνα (απαιτιςεισ διακυβζρνθςθσ και εποπτικζσ
αρχζσ) και τον 3ο πυλϊνα (εποπτικζσ αναφορζσ και δθμοςιοποίθςθ πλθροφοριϊν).
Ραρά τισ δυςκολίεσ, το Solvency II αποτελεί ςαφϊσ εχζγγυο για τθν αξιοπιςτία τθσ αγοράσ, το
οποίο κα τθσ επιτρζψει τθν επικυμθτι διείςδυςθ ςτθν ελλθνικι κοινωνία, προκειμζνου να
βρεκεί ςε τροχιά ανάπτυξθσ και να καλφψει τθν ψαλίδα που παραμζνει μεγάλθ μζχρι ςιμερα
ςε ςχζςθ με το μζςο ευρωπαϊκό όρο.
Εποπτικι Αρχι:
Aρμόδια αρχι για τον ζλεγχο των δραςτθριοποιοφμενων ςτθν Ελλάδα αςφαλιςτικϊν
επιχειριςεων είναι θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (Διεφκυνςθ Εποπτείασ Λδιωτικισ Αςφάλιςθσ-

www.bankofgreece.gr).
EIOPA:
Ευρωπαϊκι Αρχι Αςφαλίςεων και Επαγγελματικϊν Συντάξεων, ςτα κακικοντα τθσ οποίασ
περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, θ ζκδοςθ Κατευκυντιριων Γραμμϊν με ςτόχο τθν εποπτικι
ςφγκλιςθ ςτθν Ε.Ε. και θ παροχι ςυμβουλϊν/ γνϊμθσ προσ τα ευρωπαϊκά όργανα ςτο πλαίςιο
τθσ ρφκμιςθσ τθσ αςφαλιςτικισ δραςτθριότθτασ.
Ζκκεςθ Φερεγγυότθτασ & Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ (SFCR):
Ζκκεςθ τθν οποία υποχρεοφνται να αναρτοφν ςε ετιςια βάςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ οι
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεϊν τουσ του 3ου πυλϊνα. Στόχοσ τθσ
ζκκεςθσ είναι να παρουςιαςτοφν ςε κάκε ενδιαφερόμενο (π.χ. αςφαλιςμζνουσ, υποψιφιουσ
επενδυτζσ, πελάτεσ) θ δραςτθριότθτα τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ και τα αποτελζςματά τθσ,
κακϊσ και οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ και τθσ εταιρικισ τθσ
διακυβζρνθςθσ. Επίςθσ, περιγράφονται το προφίλ κινδφνου τθσ επιχείρθςθσ, θ ποιοτικι
ςφνκεςθ των ιδίων κεφαλαίων, οι κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ κακϊσ και οι δείκτεσ κάλυψισ τουσ.

8

Σφςτθμα διακυβζρνθςθσ:
Το ςφςτθμα πολιτικϊν και διαδικαςιϊν με το οποίο θ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ διαςφαλίηει τθν
ορκι και ςυνετι διαχείριςι τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαςφάλιςθσ διαφανοφσ
οργανωτικισ δομισ με κατάλλθλο διαχωριςμό κακθκόντων και μθχανιςμό αποτελεςματικισ
διάχυςθσ πλθροφοριϊν. Το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ εξισ
βαςικζσ λειτουργίεσ: (α) τθ λειτουργία διαχείριςθσ κινδφνων, (β) τθ λειτουργία κανονιςτικισ
ςυμμόρφωςθσ, (γ) τθ λειτουργία εςωτερικοφ ελζγχου και (δ) τθν αναλογιςτικι λειτουργία.
Σφςτθμα διαχείριςθσ κινδφνων:
Αποτελεί ςτοιχείο του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ και
περιλαμβάνει τισ ςτρατθγικζσ, πολιτικζσ και διαδικαςίεσ που τθσ επιτρζπουν τθ, ςε ςυνεχι
βάςθ, αναγνϊριςθ, μζτρθςθ, παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ και αναφορά των κινδφνων ςτουσ
οποίουσ θ επιχείρθςθ είναι εκτεκειμζνθ ι κα μποροφςε να εκτεκεί, ςυμπεριλαμβανομζνων και
των αλλθλεξαρτιςεων μεταξφ των κινδφνων αυτϊν. Σθμαντικό ςτοιχείο του ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ κινδφνων αποτελεί ο κακοριςμόσ, εκ μζρουσ τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ, των
ορίων ανοχισ των κινδφνων.
Σφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου:
Αποτελεί ςτοιχείο του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ και
περιλαμβάνει ελεγκτικζσ, διοικθτικζσ και λογιςτικζσ διαδικαςίεσ, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ ότι
το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ ζχει ςυμμορφωκεί πλιρωσ με το
ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο, κακϊσ και με το ςφνολο των εγκεκριμζνων
πολιτικϊν και εςωτερικϊν διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ επίςθσ και ότι επιτυγχάνεται θ
διακίνθςθ αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςθσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ επιχείρθςθσ.
Στο ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου εντάςςεται θ λειτουργία του εςωτερικοφ ελζγχου, θ οποία
πρζπει να λειτουργεί ςε πλιρθ ανεξαρτθςία από τισ υπόλοιπεσ (υπό ζλεγχο) λειτουργίεσ του
ςυςτιματοσ. Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου περιλαμβάνει και τθ λειτουργία τθσ κανονιςτικισ
ςυμμόρφωςθσ.
Λειτουργία κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ:
Λειτουργία επιφορτιςμζνθ με τθν αναγνϊριςθ, εκτίμθςθ και διαχείριςθ του νομικοφ κινδφνου
τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ, ιτοι του κινδφνου κυρϊςεων/ προςτίμων ι ηθμίασ ι απϊλειασ
φιμθσ ςτον οποίο μπορεί να εκτεκεί θ επιχείρθςθ λόγω μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν κείμενθ
νομοκεςία, τουσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ. Ο νομικόσ κίνδυνοσ από
ςυςτθματικι άποψθ κατατάςςεται ςτουσ λειτουργικοφσ κινδφνουσ.
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Αναλογιςτικι λειτουργία:
Λειτουργία επιφορτιςμζνθ με τον υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων τθσ αςφαλιςτικισ
επιχείρθςθσ (βλ. ςχετικό οριςμό πιο κάτω). Στα κακικοντα τθσ αναλογιςτικισ λειτουργίασ
περιλαμβάνεται, μεταξφ άλλων, θ διατφπωςθ γνϊμθσ για τθ γενικι πολιτικι ανάλθψθσ
κινδφνων τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ.
Ρροφίλ κινδφνου:
Καταγραφι του ςυνόλου των κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ.
Αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ:
Ο κίνδυνοσ ηθμιάσ ι δυςμενοφσ μεταβολισ ςτθν αξία των αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων τθσ
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ εξαιτίασ μεταβολισ των παραδοχϊν που ίςχυαν κατά το χρόνο
τιμολόγθςθσ ενόσ κινδφνου που αυτι ανζλαβε μζςω αςφαλιςτθρίου, κακϊσ και κατά το
ςχθματιςμό των τεχνικϊν τθσ προβλζψεων. Στουσ αςφαλιςτικοφσ κινδφνουσ εντάςςονται οι
κίνδυνοι κλάδου ηωισ, κλάδου αςκενείασ και κλάδου ηθμιϊν.
Κίνδυνοσ ακζτθςθσ τρίτων μερϊν:
Ο κίνδυνοσ ηθμιάσ τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ λόγω αδυναμίασ ι απροκυμίασ ενόσ τρίτου
μζρουσ (εκτόσ πελατϊν) να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν πρϊτθ.
Κίνδυνοσ αγοράσ:
Ο κίνδυνοσ ηθμιάσ ι δυςμενοφσ χρθματοοικονομικισ μεταβολισ που απορρζει άμεςα ι ζμμεςα
από τισ διακυμάνςεισ ςτο επίπεδο και ςτθ μεταβλθτότθτα των τιμϊν αγοράσ των ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ ι του πακθτικοφ, κακϊσ και των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων τθσ αςφαλιςτικισ
επιχείρθςθσ (π.χ. διακφμανςθ μετοχϊν, επιτοκίων ομολόγων).
Λειτουργικόσ κίνδυνοσ:
Ο κίνδυνοσ ηθμιάσ είτε λόγω ανεπαρκειϊν ι ελλείψεων ςτισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ μιασ
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ (π.χ. απάτεσ), ςτα μθχανογραφικά τθσ ςυςτιματα (π.χ. κατάρρευςθ
IT ) ι ςτο προςωπικό τθσ είτε λόγω δυςμενϊν εξωτερικϊν παραγόντων.
Τεχνικζσ προβλζψεισ:
Αποτίμθςθ των υποχρεϊςεων τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ που ζχει αναλάβει μζςω των
αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων τθσ ζναντι των πελατϊν τθσ.
Κδια κεφάλαια:
Κεφάλαια που υποχρεοφται να τθρεί θ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ προκειμζνου να τα
χρθςιμοποιιςει για τθν απορρόφθςθ ηθμιϊν πζραν των αναμενόμενων, εάν προκφψουν. Τα
ίδια κεφάλαια διακρίνονται ςε βαςικά ίδια κεφάλαια (ςτοιχεία ιςολογιςμοφ) και
ςυμπλθρωματικά ίδια κεφάλαια (ςτοιχεία εκτόσ ιςολογιςμοφ, όπωσ μθ καταβεβλθμζνο
μετοχικό κεφάλαιο, εγγυθτικζσ επιςτολζσ). Ρεραιτζρω, τα ίδια κεφάλαια διαχωρίηονται ςε τρεισ
κατθγορίεσ (Tiers) 1, 2 και 3 ανάλογα με τθν ικανότθτά τουσ να απορροφοφν ηθμιζσ, τθ
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διάρκειά τουσ και άλλα ποιοτικά χαρακτθριςτικά (π.χ. με βάςθ τθν άμεςθ διακεςιμότθτά τουσ,
τθ μθ φπαρξθ βαρϊν).
Επιλζξιμα Κδια Κεφάλαια:
Τα ίδια κεφάλαια που είναι αποδεκτά για τθν κάλυψθ τθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
φερεγγυότθτασ (SCR) και τθσ ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ (MCR), ςφμφωνα με τα
ποςοτικά όρια που προβλζπει θ νομοκεςία.
Κεφαλαιακι Απαίτθςθ Φερεγγυότθτασ (Solvency Capital Requirement- SCR):
Το οικονομικό κεφάλαιο που πρζπει να διακζτει μια αςφαλιςτικι επιχείρθςθ προκειμζνου να
περιορίςει τθν πικανότθτα πτϊχευςθσ ςτο 0,5%, ςε χρονικό ορίηοντα 12 μθνϊν.
Θ Κεφαλαιακι Απαίτθςθ Φερεγγυότθτασ υπολογίηεται είτε με τθ χριςθ τθσ τυποποιθμζνθσ
(κοινισ) μεκόδου που προβλζπει ο κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμόσ (ΕΕ) 2015/35 είτε με τθ
χριςθ, μετά από ζγκριςθ τθσ Εποπτικισ Αρχισ, εςωτερικοφ μοντζλου, προςαρμοςμζνου ςτο
προφίλ κινδφνου τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ.
Ελάχιςτθ Κεφαλαιακι Απαίτθςθ (Minimum Capital Requirement- MCR):
Αντιςτοιχεί ςε ζνα επίπεδο κεφαλαίου κάτω από το οποίο κεωρείται από τθ νομοκεςία ότι τα
ςυμφζροντα των αςφαλιςμζνων κα ετίκεντο ςε ςοβαρό κίνδυνο, εάν ςυνζχιηε να λειτουργεί θ
αςφαλιςτικι επιχείρθςθ. Για το λόγο αυτό, προβλζπεται ότι εάν δεν τθρείται αυτό το όριο
κεφαλαίου, τότε ανακαλείται με απόφαςθ τθσ εποπτικισ αρχισ (ΤτΕ) θ άδεια λειτουργίασ τθσ
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ.
Πφελοσ διαφοροποίθςθσ:
Μθχανιςμόσ ο οποίοσ πρακτικά αντιςτακμίηει (μειϊνει) το προφίλ κινδφνου τθσ αςφαλιςτικισ
επιχείρθςθσ, με βάςθ τθν αρχι ότι το μζτρο κινδφνου του ςυνόλου των κινδφνων είναι
μικρότερο από το μζτρο κακενόσ κινδφνου ξεχωριςτά.
Δείκτθσ φερεγγυότθτασ:
Θ αναλογία μεταξφ Επιλζξιμων Λδίων Κεφαλαίων και Κεφαλαιακισ Απαίτθςθσ Φερεγγυότθτασ.
Τεχνικζσ μετριαςμοφ του κινδφνου:
Πλεσ οι μζκοδοι οι οποίεσ παρζχουν ςτθν αςφαλιςτικι επιχείρθςθ τθ δυνατότθτα να
μεταβιβάηει τουσ κινδφνουσ ςε τρίτα πρόςωπα (π.χ. ανταςφάλιςθ).
Οι οριςμοί που παρατίκενται ανωτζρω είναι ενδεικτικοί και δεν απορρζουν από νομικό
κείμενο. Αποβλζπουν ςτο να βοθκιςουν τον αναγνϊςτθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, ο οποίοσ δεν
ζχει ιδιαίτερθ εξοικείωςθ με το αντικείμενο τθσ ιδιωτικισ αςφάλιςθσ να κατανοιςει ςε πολφ
αδρζσ γραμμζσ οριςμζνουσ πολφ βαςικοφσ όρουσ του ςυςτιματοσ τθσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ.
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Ζκθεςη Ανεξάρτητου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή
Ρροσ τθ Διοίκθςθ τθσ Αςφαλιςτικισ Εταιρείασ
«ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΤΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»
Ζχουμε ελζγξει τισ προβλεπόμενεσ από τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2015/2452 καταςτάςεισ
τθσ 31 Δεκεμβρίου 2018, οι οποίεσ αποτελοφνται από τον Λςολογιςμό Φερεγγυότθτασ ΛΛ
(υπόδειγμα S.02.01.02), τισ Τεχνικζσ Ρροβλζψεισ (υποδείγματα S.12.01.02 , S.17.01.02), τα Μδια
Κεφάλαια (υπόδειγμα S.23.01.01), κακϊσ και τισ Λοιπζσ Ρλθροφορίεσ (υποδείγματα S.19.01.21,
S.22.01.21 και S.28.02.01), εφεξισ οι «Εποπτικζσ Καταςτάςεισ», που περιλαμβάνονται ςτθ
ςυνθμμζνθ «Ζκκεςθ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ» τθσ Εταιρείασ
ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΤΛΚΘ ΑΕΓΑ εφεξισ θ «Εταιρεία» για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018.
Οι Εποπτικζσ Καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί από τθ διοίκθςθ ςφμφωνα με τισ κανονιςτικζσ
διατάξεισ και τθ μεκοδολογία τθσ Εταιρείασ, που περιγράφονται ςτισ Ενότθτεσ Δ και Ε, τθσ
ςυνθμμζνθσ «Ζκκεςθσ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ» ςφμφωνα με όςα
ςχετικά ορίηονται από το Ν. 4364/2016.

Ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ για τισ Εποπτικζσ Καταςτάςεισ
Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και τθν παρουςίαςθ των Εποπτικϊν
Καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ και τθ μεκοδολογία που περιγράφεται
ςτισ Ενότθτεσ Δ και Ε τθσ ςυνθμμζνθσ «Ζκκεςθσ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ
Κατάςταςθσ» και τισ απαιτιςεισ του Ν. 4364/2016, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ
δικλίδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ
των Εποπτικϊν Καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε
απάτθ είτε ςε λάκοσ.

Ευκφνθ του ελεγκτι
Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των Εποπτικϊν Καταςτάςεων, με
βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου
που ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία (ΦΕΚ/Βϋ/2848/23.10.2012). Τα Ρρότυπα
αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και
να διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι
Εποπτικζσ Καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδεσ ςφάλμα.
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Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων,
ςχετικά με τα ποςά των Εποπτικϊν Καταςτάςεων. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν
κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ του κινδφνου ουςιϊδουσ ςφάλματοσ των
Εποπτικϊν Καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια
αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται
με τθν κατάρτιςθ και παρουςίαςθ των Εποπτικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το
ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν
ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο
ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν που
χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των λογιςτικϊν εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ,
κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των Εποπτικϊν Καταςτάςεων. Ριςτεφουμε
ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ
κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.

Γνϊμθ
Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι Εποπτικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2018, που περιλαμβάνονται
ςτθ ςυνθμμζνθ «Ζκκεςθ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ» τθσ Εταιρείασ
για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2018, ζχουν καταρτιςτεί από κάκε ουςιϊδθ άποψθ,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ και όςα ςχετικά κακορίηονται από το Ν.
4364/2016, κακϊσ και τθ μεκοδολογία που περιγράφεται ςτισ

Ενότθτεσ

Δ και Ε τθσ

ςυνθμμζνθσ «Ζκκεςθσ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ».

Θζμα ζμφαςθσ
Χωρίσ να διαφοροποιοφμε τθ γνϊμθ μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθν ειςαγωγικι
παράγραφο «Σφνοψθ» τθσ ςυνθμμζνθσ «Ζκκεςθσ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ
Κατάςταςθσ», ςτθν οποία περιγράφεται ότι θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ωσ Εποπτικι Αρχι
ςφμφωνα με το Ν. 4364/2016, μπορεί να απαιτεί τθν τροποποίθςθ ι αναμόρφωςθ
δθμοςιευμζνων εκκζςεων τθσ Εταιρείασ ι τθ δθμοςίευςθ πρόςκετων πλθροφοριϊν, κακϊσ και
τθ λιψθ άλλων ενεργειϊν από τθ διοίκθςι τθσ. Θ κατάρτιςθ των Εποπτικϊν Καταςτάςεων και
τθσ «Ζκκεςθσ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ», κακϊσ και ο ζλεγχόσ μασ
ζχει διενεργθκεί με τθν υπόκεςθ ότι ζχουν λθφκεί οι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ και δεν υφίςτανται
πρόςκετεσ απαιτιςεισ από τθν Εποπτικι Αρχι. Δεν εκφζρουμε άποψθ εάν και κατά πόςο κα
υπάρξουν οι ςχετικζσ εγκρίςεισ ι πρόςκετεσ απαιτιςεισ από τθν Εποπτικι Αρχι.
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Βάςθ ςφνταξθσ και περιοριςμόσ χριςθσ
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτισ Ενότθτεσ Δ και Ε τθσ ςυνθμμζνθσ «Ζκκεςθσ Φερεγγυότθτασ και
Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ», όπου περιγράφονται οι κανονιςτικζσ διατάξεισ και θ
μεκοδολογία ςφνταξθσ των Εποπτικϊν Καταςτάςεων, οι οποίεσ ζχουν καταρτιςτεί με ςκοπό να
βοθκιςουν τθ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςφμφωνα με το Ν.
4364/2016. Ωσ αποτζλεςμα των ανωτζρω οι Εποπτικζσ Καταςτάςεισ και θ Ζκκεςι μασ επί
αυτϊν, μπορεί να μθν είναι κατάλλθλεσ για άλλο ςκοπό. Θ παροφςα Ζκκεςι μασ προορίηεται
μόνο για χριςθ από τθ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ για τθν εκπλιρωςθ των κανονιςτικϊν τθσ
υποχρεϊςεων, ωσ εκ τοφτου δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται από άλλα μζρθ.

Λοιπά κζματα
Ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31
Δεκεμβρίου 2018, διενεργείται από άλλο Ορκωτό Ελεγκτι. Κατά τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ
παροφςασ ζκκεςθσ, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςεωσ 2018 δεν είχαν εγκρικεί από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ.

Ακινα 18.4.2019

MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΛΕΓΚΤΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 9-11 Χαλάνδρι
Α.Μ. 155
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ

Βρουςτοφρθσ Ραναγιϊτθσ
Α.Μ. 12921
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Α. Δραςτηριότητα και αποτελζςματα
Α.1 Δραςτηριότητα
H επωνυμία τθσ Εταιρείασ είναι «ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΤΛΚΘ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΓΕΝΛΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΛΩΝ» και ο διακριτικόσ τίτλοσ τθσ «ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΤΛΚΘ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ». Για τισ ςυναλλαγζσ
τθσ με το εξωτερικό, θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί τθν επωνυμία «SYNETERISTIKI INSURANCE
COMPANY INC.».
H ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΤΛΚΘ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ είναι ανϊνυμθ εταιρεία και ιδρφκθκε το 1978 από τισ
Ελλθνικζσ Αγροτικζσ Συνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ. Ο ςτόχοσ ίδρυςθσ μιασ ςυνεταιριςτικισ
αςφαλιςτικισ εταιρείασ, ιταν θ δθμιουργία εξειδικευμζνων προγραμμάτων που κα κάλυπταν
ατομικά και ςυλλογικά τισ ανάγκεσ των αγροτϊν και των Συνεταιριςμϊν. Ο Αλζξανδροσ
Μπαλτατηισ, ο ιδρυτισ τθσ Συνεταιριςτικισ Αςφαλιςτικισ, οραματίςτθκε αυτι τθν ιδιότυπθ για
τα ελλθνικά δεδομζνα επιχείρθςθ, θ οποία χαρακτθρίςτθκε ωσ «διαμάντι του ςυνεταιριςτικοφ
κινιματοσ». Το 1994 θ Συνεταιριςτικι ζγινε θ εταιρεία όλων των μορφϊν ςυνεταιριςμοφ –
κοινωνικισ οικονομίασ τθσ χϊρασ μασ. Ραράλλθλα, ειςιλκαν ςτο μετοχικό τθσ κεφάλαιο
κορυφαίεσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ τθσ Ευρϊπθσ.
Θ Συνεταιριςτικι Αςφαλιςτικι μετρά ςιμερα 40 χρόνια ιςτορίασ με το 50,55% του μετοχικοφ
κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ να ανικει, επί του παρόντοσ, ςε Ελλθνικζσ ςυνεταιριςτικζσ ενϊςεισ
και τράπεηεσ και το υπόλοιπο 49,45% ςε κορυφαίεσ Ευρωπαϊκζσ ςυνεταιριςτικζσ αςφαλιςτικζσ
οργανϊςεισ, οι οποίεσ ενίςχυςαν ακόμθ περιςςότερο τθ ςυνεταιριςτικι οικογζνεια.
Εταιρίεσ όπωσ θ Unipol (Λταλία), MACIF (Γαλλία) και P&V (Βζλγιο) προςφζρουν μζχρι και
ςιμερα τθν τεχνογνωςία και τθν υποςτιριξι τουσ ςε κάκε ςτρατθγικό βιμα τθσ
Συνεταιριςτικισ. Θ Συνεταιριςτικι Αςφαλιςτικι δεν ανικει ςε όμιλο, ενϊ πρόκεται για τθ
μοναδικι αμιγϊσ ςυνεταιριςτικι αςφαλιςτικι ςτθν Ελλάδα, που διζπεται από τισ
ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ. Σιμερα, θ Συνεταιριςτικι είναι μια ςφγχρονθ εταιρεία, που διακζτει
εξειδικευμζνα ςτελζχθ και ζνα μεγάλο εφροσ αςφαλιςτικϊν, επενδυτικϊν και αποταμιευτικϊν
προϊόντων για να καλφψει κάκε ανάγκθ τθσ κακθμερινότθτασ.

Οι μζτοχοι που κατζχουν ποςοςτό ςυμμετοχισ μεγαλφτερο του 10% (κάτοχοι ειδικϊν
ςυμμετοχϊν) είναι:
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Α/Α

Ονοματεπϊνυμο Μετόχου

Διεφκυνςθ

Χϊρα

Ροςοςτό επί
ςυνόλου

1

MACIF

2 ET 4 RUE DE PIED DE FOND

ΓΑΛΛΛΑ

18,73%

2

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A

VIA STALINGRADO 45

ΛΤΑΛΛΑ

18,73%

3

ΣΕΚΕ Α.Ε.

2ο χλμ. ΞΑΝΚΘΣ-ΡΕΤΕΛΝΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

14,70%

4

P & V ASSURANCES S.A.

151 RUE ROYALE

ΒΕΛΓΛΟ

12,00%

Θ Εταιρεία διατθρεί ςυμμετοχι, κατά ποςοςτό 100%, ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ανϊνυμθσ
εταιρείασ με τθν επωνυμία «U&M ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΟ ΡΑΚΤΟΕΛΟ Ανϊνυμθ Εταιρεία», (δ.τ. U&M
AE), θ οποία εδρεφει ςτθν Ελλάδα, ςτο Διμο Νίκαιασ Αττικισ.
Τα ςτοιχεία τθσ υπεφκυνθσ για τθ χρθματοπιςτωτικι εποπτεία Αρχισ και του εξωτερικοφ
ελεγκτι τθσ Εταιρείασ παρατίκενται παρακάτω:
Εποπτικι Αρχι
ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεφκυνςθ Εποπτείασ Λδιωτικισ Αςφάλιςθσ
Ελευκερίου Βενιηζλου 21, Ακινα 102 50
Τθλζφωνο: (210) 320 1111
Εξωτερικόσ Ελεγκτισ
ΒΟΥΣΤΟΥΘΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921
MPI HELLAS S.A
Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 9-11 Χαλάνδρι
Τθλζφωνο: (210) 6004793
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Σθμαντικζσ Κατθγορίεσ Δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ
Θ Συνεταιριςτικι Αςφαλιςτικι αςκεί αςφαλιςτικι δραςτθριότθτα τόςο ςτισ Γενικζσ Αςφαλίςεισ
όςο και ςτισ Αςφαλίςεισ Ηωισ.
Σκοπόσ και αντικείμενο τθσ Εταιρείασ είναι οι πάςθσ φφςεωσ και παντόσ κλάδου αςφαλίςεισ ι
ανταςφαλίςεισ και κάκε άλλθ, ςυναφισ προσ τθν αςφάλιςθ εργαςία, ςτθν θμεδαπι και τθν
αλλοδαπι. Στο ςκοπό τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνονται, ενδεικτικϊσ:


οι αςφαλίςεισ ςτουσ κλάδουσ ηωισ, κεφαλαιοποίθςθσ, νοςοκομειακισ περίκαλψθσ,
πίςτεωσ, πλοίων, αεροςκαφϊν, πυρόσ και ςυμπλθρωματικϊν κινδφνων, μεταφορϊν (δια
ξθράσ, καλάςςθσ και αζροσ), αυτοκινιτων, ατυχθμάτων εν γζνει, αςτικισ ευκφνθσ,
μθχανικϊν βλαβϊν, κλοπισ, εμπιςτοςφνθσ υπαλλιλων, κραφςεωσ κρυςτάλλων,



θ ανάλθψθ και θ εκχϊρθςθ ανταςφαλίςεων,



θ ςυναςφάλιςθ, θ αντιπροςϊπευςθ και

πρακτόρευςθ θμεδαπϊν ι αλλοδαπϊν

αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων, κακϊσ και θ διενζργεια και διεξαγωγι εκκακάριςθσ
αςφαλιςτικϊν λογαριαςμϊν θμεδαπϊν ι αλλοδαπϊν αςφαλιςτικϊν ι ανταςφαλιςτικϊν
επιχειριςεων και


θ ίδρυςθ ι/ και θ ςυμμετοχι ςε άλλεσ επιχειριςεισ που επιδιϊκουν ςκοποφσ παρεμφερείσ
με τουσ προαναφερκζντεσ και κάκε άλλθ, ςυναφισ προσ τα ανωτζρω, πράξθ.

Για όλουσ τουσ παραπάνω κλάδουσ θ Εταιρεία διακζτει ζνα ευρφ φάςμα προϊόντων ηωισ και
γενικϊν αςφαλειϊν μζςα από ζνα δίκτυο 1.000 ςθμείων πϊλθςθσ.
Το δίκτυο τθσ εταιρείασ είναι:



Συνεταιριςτικζσ Τράπεηεσ



Συνεταιριςτικζσ Ενώςεισ



Ιδιωτικό Δίκτυο



Κοινωνική Οικονομία



Απευθείασ Πωλήςεισ
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Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ είναι:

Υγεία και Φερεγγυότθτα
Οργάνωςθ
Εταιρικι Διακυβζρνθςθ
Διεκνείσ Σχζςεισ
Συνεργαςίεσ
Επαγγελματιςμόσ
Σεβαςμόσ από τουσ Ανταγωνιςτζσ και τα Δίκτυα
Λςχυρι Ανταςφαλιςτικι κάλυψθ
Το προ φόρων αποτζλεςμα τθσ Εταιρείασ διαμορφϊκθκε ςε κζρδθ φψουσ € 1.468,8 χιλ., ενϊ τα
προ φόρων ςυγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα διαμορφϊκθκαν ςε € 1.159,2 χιλ.,
παρουςιάηοντασ υπζρβαςθ ςε ςφγκριςθ με το Revised Budget του Λουνίου 2018.

Revised Budget 2018

Final Result 2018

736.361

1.159.241

Για το 2018 το Combined Ratio ανιλκε ςε 95,23%.
Στον κλάδο αυτοκινιτων και ςτουσ ςυνεργαηόμενουσ με αυτόν κλάδουσ, θ Eταιρεία είχε ζνα
μικρό αρνθτικό αποτζλεςμα βελτιωμζνο ςε ςχζςθ με το περςινό ζτοσ, το οποίο οφείλεται ςτον
ακραίο ανταγωνιςμό τιμϊν που επικρατεί ςτθν αγορά και ςτθν εξζλιξθ των ηθμιϊν του κλάδου
αςτικισ ευκφνθσ αυτοκινιτου.
Για τθν αντιμετϊπιςθ των ανωτζρω, θ Eταιρεία προβαίνει ςυνεχϊσ ςε ςυνεχείσ
αναπροςαρμογζσ των προϊόντων τθσ με κριτιριο τα τεχνικά, προςωπικά και γεωγραφικά
χαρακτθριςτικά.

Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ
Θ Συνεταιριςτικι είναι μια εταιρεία τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ και ζχει παραδοςιακά ςτενζσ
ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με τισ Συνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ και τισ Συνεταιριςτικζσ Τράπεηεσ.
Τθν επόμενθ τριετία, ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ, ενϊ θ Εταιρεία
κα δϊςει προτεραιότθτα ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ των εργαςιϊν τθσ ςτουσ κλάδουσ
Αυτοκινιτου, Ρεριουςίασ και Ηωισ, που αποτελοφν τουσ κφριουσ μοχλοφσ ανάπτυξισ τθσ.
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Θ ςχθματοποίθςθ τθσ εταιρικισ μορφισ των Συνεταιριςμϊν, μετά τθν αλλαγι τθσ νομοκεςίασ,
βρίςκεται ςε εξζλιξθ, παρακολουκείται ςτενά και αναμζνεται να ενιςχφςει τθν εταιρία
ςθμαντικά.
Θ Εταιρεία επιδιϊκει ςυνεχϊσ να διατθρεί τισ ςχζςεισ τθσ με τα ιδιωτικά δίκτυα πωλιςεων
(πράκτορεσ και brokers), δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ςυνεργαςίεσ με τουσ μικροφσ ςε παραγωγι
ςυνεργάτεσ, επιδιϊκοντασ τθ διατιρθςθ και αφξθςθ των ςυνεργαςιϊν μαηί τουσ.
Το ακραία ανταγωνιςτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα ςτον Κλάδο Αυτοκινιτου, παραμζνει το
μεγαλφτερο πρόβλθμα τθσ αγοράσ μασ και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των δεικτϊν των
ηθμιϊν.
Ακριβϊσ λόγω τθσ χειροτζρευςθσ των ηθμιϊν, ο ακραίοσ αυτόσ ανταγωνιςμόσ δεν αναμζνεται
να ςυνεχιςκεί με τθν ίδια ζνταςθ τθν επόμενθ τριετία.
Με αυτά τα δεδομζνα, θ Εταιρεία ςτοχεφει ςε μια λειτουργικι ανάπτυξθ που να εξυπθρετεί
τουσ ςτόχουσ τθσ, με παράλλθλθ διατιρθςθ τθσ φερεγγυότθτάσ τθσ.

Α.2 Αποτελζςματα αςφαλιςτικήσ δραςτηριότητασ
Θ ςυνολικι παραγωγι αςφαλίςτρων (εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα) για το ζτοσ 2018 ανιλκε ςτο
ποςό των € 26.196 χιλ., μειωμζνθ κατά 3,67% ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίηονται τα εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα κατά κλάδο αςφάλιςθσ,
ςφμφωνα με το πλαίςιο Φερεγγυότθτα ΛΛ, ςυγκριτικά για τα ζτθ 2017 και 2018.

Εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα από πρωταςφαλίςεισ
Κλάδοσ αςφάλιςθσ
(ςε χιλ. ευρϊ)

2018

2017

μεταβολι

Αςφαλίςεισ ηωισ

2.652

2.563

3,50%

Σφνολο αςφαλίςεων ηωισ

2.652

2.563

3,50%

Αςτικι ευκφνθ οχθμάτων

14.395

15.323

-6,05%

Ρυρκαϊά και λοιπζσ υλικζσ ηθμιζσ

3.480

3.498

-0,51%

Χερςαία οχιματα

1.568

1.651

-5,03%

Ατυχιματα

1.131

1.207

-6,32%

Νομικι προςταςία

1.105

1.160

-4,77%

Βοικεια

1.139

1.110

2,53%

Γενικι αςτικι ευκφνθ

321

335

-4,07%

Διάφορεσ χρθματικζσ απϊλειεσ

268

210

27,36%

Μεταφερόμενα εμπορεφματα - Αςτικι ευκφνθ ςκαφϊν
Σφνολο αςφαλίςεων ηθμιϊν
Σφνολο αςφαλίςεων ηωισ και ηθμιϊν

137

136

0,48%

23.544
26.196

24.630
27.193

-4,41%
-3,67%
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Στα διαγράμματα που ακολουκοφν απεικονίηονται τα ςυνολικά εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα,
και οι παραγωγικζσ επιδόςεισ ανά ςθμαντικι κατθγορία δραςτθριότθτασ.

Σφνολο εγγεγραμζνων αςφαλίςτρων 2018-2017
30.000

(ςε χιλ. ευρϊ)
27.193

26.196

2018

20.000

2017
10.000

Ραραγωγικζσ επιδόςεισ ανά ςθμαντικι κατθγορία
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ (ςε χιλ.ευρϊ)
17.000
15.000
13.000
11.000
9.000
7.000
5.000
3.000
1.000

14.396

15.323
9.148

2.652

9.307

2.563

Αςφαλίςεισ Ηωισ

Αςτικι Ευκφνθ Οχθμάτων Λοιποί Κλάδοι Αςφαλίςεων
Ηθμιϊν
2018

2017

Θ μείωςθ τθσ παραγωγισ αςφαλίςτρων οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν αρνθτικι μεταβολι
τθσ παραγωγισ του κλάδου αςτικισ ευκφνθσ οχθμάτων που αποτελεί και τον μεγαλφτερο
παραγωγικά κλάδο τθσ Εταιρείασ.
Επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ανά γεωγραφικι περιοχι
Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια. Οι παραγωγικζσ επιδόςεισ ανά
γεωγραφικό πεδίο δραςτθριότθτασ, ςυγκριτικά για τα ζτθ 2018 – 2017, παρουςιάηονται ςτον
πίνακα που ακολουκεί:
ΡΟΣΟΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ
(ςε χιλ.ευρϊ)
Ρεριφζρεια Αττικισ
Ρεριφζρεια Κριτθσ
Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου
Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ
Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ
Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ
Ρεριφζρεια Θπείρου
Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδοσ
Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ
Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ
Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου
Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου
ΣΥΝΟΛΟ

2018
8.687
4.443
3.900
2.088
1.574
1.459
1.296
852
587
545
411
255
98
26.195

2017
8.705
4.605
4.182
2.231
1.622
1.413
1.278
951
752
551
531
266
106
27.193

μεταβολι
-0,21%
-3,52%
-6,73%
-6,38%
-2,90%
3,25%
1,37%
-10,48%
-21,88%
-1,22%
-22,70%
-3,81%
-7,81%
-3,67%
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Θ γεωγραφικι διαςπορά τθσ παραγωγισ ανά περιφζρεια απεικονίηεται ςτο παρακάτω
γράφθμα:

Αποτελζςματα Αςφαλιςτικϊν Εργαςιϊν ςτο ζτοσ αναφοράσ
Τα ςυνολικά δουλευμζνα αςφάλιςτρα από πρωταςφαλιςτικζσ και ανταςφαλιςτικζσ εργαςίεσ
ανιλκαν ςτο ποςό των € 26.739 χιλ. μειωμζνα κατά 3,3% ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ.
Αντίςτοιχα τα εκχωρθκζντα δουλευμζνα αςφάλιςτρα ανιλκαν ςτο ποςό των € 13.072 χιλ. Θ
ιδία κράτθςθ επί των δουλευμζνων αςφαλίςτρων ανιλκε ςτο ποςό των € 13.667 χιλ.
Οι πλθρωκείςεσ αςφαλιςτικζσ αποηθμιϊςεισ και παροχζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
άμεςων εξόδων διακανονιςμοφ ηθμιϊν, ανιλκαν ςτο ποςό των € 12.466 χιλ., θ ςυμμετοχι των
ανταςφαλιςτϊν ιταν € 6.018 χιλ. και θ ιδία κράτθςθ τθσ Εταιρείασ ανιλκε ςτο ποςό των €
6.448 χιλ. Οι ετιςιεσ ειςφορζσ προσ το Εγγυθτικό Κεφάλαιο Λδιωτικισ Αςφάλιςθσ Ηωισ και το
Επικουρικό Κεφάλαιο ανιλκαν ςτο ποςό των € 526 χιλ.
Θ μεταβολι των μακθματικϊν αποκεμάτων και του αποκζματοσ εκκρεμϊν ηθμιϊν ανιλκε ςτο
ποςό των € 1.625 χιλ., ενϊ μετά τθν αφαίρεςθ τθσ αναλογίασ των ανταςφαλιςτϊν, το κακαρό
ποςό τθσ μεταβολισ (ιδία κράτθςθ) διαμορφϊκθκε ςτο ποςό των € 451 χιλ.
Τα ζςοδα από προμικειεσ, επί των εκχωρθκζντων αςφαλίςτρων ςτουσ ανταςφαλιςτζσ,
ανιλκαν ςτο ποςό των € 4.651 χιλ., μειωμζνα κατά 5,4% ςε ςφγκριςθ με το ζτοσ 2017.
Οι δουλευμζνεσ προμικειεσ παραγωγισ (άμεςο κόςτοσ πρόςκτθςθσ αςφαλιςτικϊν εργαςιϊν)
ανιλκαν ςτο ποςό των € 4.917 χιλ., παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 7,2% ςε ςφγκριςθ με το
προθγοφμενο ζτοσ.
Τα λειτουργικά ζξοδα που αναλογοφν ςτισ αςφαλιςτικζσ εργαςίεσ ανιλκαν ςτο ποςό των €
6.458 χιλ. και ιταν μειωμζνα κατά 3,7% ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο κονδφλι του
προθγοφμενου ζτουσ.
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Στον παρακάτω πίνακα απεικονίηεται το αποτζλεςμα των αςφαλιςτικϊν εργαςιϊν για το ζτοσ
2018, ςυγκριτικά με το προθγοφμενο ζτοσ.
(ποςά ςε χιλ. ευρϊ)
Δουλευμζνα αςφάλιςτρα και λοιπά ζςοδα
αςφαλιςτικϊν εργαςιϊν
Δουλευμζνα μικτά αςφάλιςτρα
Μείον: Εκχωρθκζντα αςφάλιςτρα
Κακαρά Δουλευμζνα Αςφάλιςτρα
Συν: Ζςοδα από προμικειεσ
Σφνολο Εςόδων Αςφαλιςτικϊν Εργαςιϊν
Ρραγματοποιθκείςεσ ηθμίεσ
Ρλθρωκείςεσ αςφαλιςτικζσ αποηθμιϊςεισ
Μείον: Αναλογία ανταςφαλιςτϊν επί πλθρωκζντων
αποηθμιϊςεων
Λδία κράτθςθ μεταβολισ αποκζματοσ εκκρεμϊν ηθμιϊν
Ρραγματοποιθκείςεσ ηθμίεσ - Ιδία κράτθςθ
Μεταβολι μακθματικϊν αποκεμάτων
Κακαρό τεχνικό αποτζλεςμα προ εξόδων
Μείον:
Δουλευμζνεσ προμικειεσ παραγωγισ
Λειτουργικά ζξοδα
Λειτουργικά κζρδθ προ επενδυτικοφ αποτελζςματοσ

2018

2017

μεταβολι

26.739
-13.072
13.667
4.651
18.318

27.644
-13.531
14.113
4.918
19.031

-3,3%
-3,4%
-3,2%
-5,4%
-3,7%

-12.992

-14.437

-10,0%

6.018
850

6.724
1.223

-10,5%
-30,5%

-6.124

-6.490

-5,6%

-398

-472

-15,6%

11.795

12.068

-2,3%

-4.917
-6.458
420

-5.301
-6.707
60

-7,2%
-3,7%
595,2%

Στουσ πίνακεσ S.05.01.01 και S.05.01.02 του Ραραρτιματοσ, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα
των αςφαλιςτικϊν εργαςιϊν ανά κλάδο δραςτθριότθτασ.

Α.3 Αποτελζςματα επενδφςεων
Θ Εταιρεία επενδφει κυρίωσ ςε κρατικό χρζοσ ευρωπαϊκϊν χωρϊν, υπερεκνικά και εταιρικά
ομόλογα και δευτερευόντωσ ςε αμοιβαία κεφάλαια, τραπεηικζσ κατακζςεισ και ακίνθτα. Οι
επενδφςεισ ςε μετοχικοφσ τίτλουσ και οι ςυμμετοχζσ ανζρχονται ςτο 3% του ςυνολικοφ
χαρτοφυλακίου επενδφςεων.
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται θ κατανομι του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου,
αποτιμϊμενο ςφμφωνα με τθ Φερεγγυότθτα ΛΛ, ςυγκριτικά με το προθγοφμενο ζτοσ:
ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ςε χιλ. ευρϊ)
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Συμμετοχζσ
Oμόλογα κρατικά και υπερεκνικϊν οργανιςμϊν
Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Εταιρικά Ομόλογα
Μετοχζσ-Mερίδεσ
Αμοιβαία Κεφάλαια
Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ
Ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα
ΣΥΝΟΛΟ

2018
957
378
17.269
7.250
14.777
1.836
3.169
3.525
3.902
53.063

2017
826
371
18.596
8.236
8.848
941
6.194
3.453
6.701
54.166

μεταβολι
15,93%
1,80%
-7,14%
-11,98%
67,00%
95,07%
-48,83%
2,10%
-41,77%
-2,04%

Εντόσ του ζτουσ 2018 επιλκαν οι ακόλουκεσ μεταβολζσ ςτθ ςφνκεςθ του χαρτοφυλακίου ςε
ςφγκριςθ με τα τζλθ του προθγοφμενου ζτουσ :


Μείωςθ των ταμειακϊν διακεςίμων και των τοποκετιςεων ςε αμοιβαία κεφάλαια
διαχείριςθσ διακεςίμων,



Αφξθςθ τθσ τοποκζτθςθσ ςε εταιρικά ομόλογα διαφορετικϊν κλάδων και χωρϊν



Τοποκζτθςθ ςε μετοχικοφσ τίτλουσ διαπραγματεφςιμουσ ςε χρθματιςτιρια Ε.Ε.

Θ ςφνκεςθ του χαρτοφυλακίου επενδφςεων ςτο τζλοσ του ζτουσ αναφοράσ απεικονίηεται ςτο
ακόλουκο γράφθμα :
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Επενδφςεισ ςε ακίνθτα

Συμμετοχζσ

2% 1%

3%

6%

28%

7%

7%
32%

14%

Oμόλογα κρατικά και
υπερεκνικϊν οργανιςμϊν
Ζντοκα Γραμμάτια
Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Εταιρικά Ομόλογα
Μετοχζσ-Mερίδεσ
Αμοιβαία Κεφάλαια
Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ
Ταμειακά διακζςιμα και
ταμειακά ιςοδφναμα

Ζςοδα - Ζξοδα επενδφςεων
Τα ζςοδα επενδφςεων, ςυνακροιηόμενων και των κερδϊν (μείον ηθμιϊν) που αναγνωρίηονται
απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, ανιλκαν ςτο ποςό των € 808 χιλ. ζναντι των € 940 χιλ. του
προθγοφμενου ζτουσ. Θ αρνθτικι αυτι μεταβολι οφείλεται ςτθν επιδείνωςθ που
παρουςίαςαν κατά το τελευταίο τρίμθνο του ζτουσ οι χρθματαγορζσ παγκοςμίωσ.
Θ ετιςια απόδοςθ των επενδφςεων το 2018 ιταν 1,44% (1,60% το 2017).
Τα ζςοδα επενδφςεων ανά κατθγορία ςτοιχείων ενεργθτικοφ, κακϊσ και θ κίνθςθ του
αποκεματικοφ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων, απεικονίηονται ςτον
παρακάτω πίνακα ςυγκριτικά με τα αντίςτοιχα ποςά του προθγοφμενου ζτουσ.
ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ
(ςε χιλ. ευρϊ)
Ζςοδα από κρατικά ομόλογα και ζντοκα γραμμάτια
Ζςοδα από ομόλογα υπερεκνικϊν οργανιςμϊν
Ζςοδα από εταιρικά ομόλογα
Ριςτωτικοί τόκοι κατακζςεων
Ζςοδα από επενδφςεισ ςε ακίνθτα (ενοίκια)
Λοιπά ζςοδα επενδφςεων
Ζςοδα επενδφςεων
Συν (μείον)
Κζρδθ (ηθμίεσ) από πϊλθςθ/λιξθ χρθματοοικονομικϊν μζςων
Κζρδθ (ηθμίεσ) από αποτίμθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων
Ζςοδα επενδφςεων από Κατάςταςθ Συνολικϊν Ειςοδθμάτων
Κίνθςθ αποκεματικοφ διακεςίμων προσ πϊλθςθ χρθματ/νομικϊν μζςων,
από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία τουσ και από μεταφορά ςτα
αποτελζςματα των κερδϊν (ηθμιϊν) από αποτίμθςθ, κατά τθν πϊλθςθ των
μζςων αυτϊν.
Συνολικά ζςοδα επενδφςεων

2018
373
31
451
66
29
16
966

2017
457
33
380
69
29
13
981

165
37
1.168
-360

236
54
1.271
-331

808

940
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Αναφορικά με τθ μεταβολι των εςόδων επενδφςεων ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ,
ςθμειϊνονται τα ακόλουκα :


Θ μείωςθ των εςόδων από τοποκετιςεισ ςε κρατικό χρζοσ κατά 18% οφείλεται κυρίωσ,
ςτθ μείωςθ που παρουςίαςε θ απόδοςθ των εντόκων γραμματίων Ελλθνικοφ δθμοςίου
εντόσ του 2018.
 Θ αφξθςθ των εςόδων από εταιρικά ομόλογα κατά 19% οφείλεται ςτθν αφξθςθ των
κζςεων ςε εταιρικό χρζοσ.
 Θ αρνθτικι μεταβολι του αποκεματικοφ των διακεςίμων προσ πϊλθςθ
χρθματοοικονομικϊν μζςων οφείλεται αφενόσ ςτισ πραγματοποιθκείςεσ
ρευςτοποιιςεισ ομολόγων κατά τθ διάρκεια του ζτουσ και μεταφορά του
αποτελζςματοσ ςτθ Κατάςταςθ Συνολικϊν Ειςοδθμάτων, αφετζρου ςτθ μείωςθ που
παρουςίαςαν οι τιμζσ των χρθματοοικονομικϊν μζςων κατά το τελευταίο τρίμθνο του
ζτουσ.
Τα ζξοδα επενδφςεων, που αφοροφν αμοιβζσ διαχείριςθσ και κεματοφυλακισ, κακϊσ και
αναλογία του κόςτουσ προςωπικοφ, ανιλκαν ςτο ποςό των € 230,9 χιλ., ςε ςφγκριςθ με το
αντίςτοιχο ποςό των € 216,9 χιλ. του προθγοφμενου ζτουσ.

Α.4 Αποτελζςματα άλλων δραςτηριοτήτων
Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ αντιπροςϊπευςθσ με αλλοδαπζσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ
ωσ προσ το διακανονιςμό των ηθμιϊν τουσ. Τα διαχειριςτικά ζςοδα που ειςπράττει από τισ
εταιρείεσ αυτζσ, ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, απεικονίηονται ςτα λοιπά ζςοδα.
Τα ζςοδα αυτά για το ζτοσ 2018 ανιλκαν ςτο ποςό των € 100,9 χιλ.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίηονται τα ζςοδα κακϊσ και τα ζξοδα που αναλογοφν ςτθ
δραςτθριότθτα αυτι, ςυγκριτικά με τα αντίςτοιχα ποςά του προθγοφμενου ζτουσ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει ςυνάψει ςθμαντικζσ ςυμβάςεισ εκμίςκωςθσ.
ΖΣΟΔΑ ΑΡΟ ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
Ζςοδα
Ζξοδα που αναλογοφν

(ςε χιλ. ευρϊ)

2018
101
63

2017
88
63

Α.5 Άλλεσ πληροφορίεσ
Δεν υπάρχουν άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δραςτθριότθτα και τθσ επιδόςεισ τθσ
Εταιρείασ.
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Β. φςτημα Διακυβζρνηςησ
Β.1 Γενικζσ Πληροφορίεσ ςχετικά με το ςφςτημα διακυβζρνηςησ
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία του Συςτιματοσ Εταιρικισ
Διακυβζρνθςθσ για τθ ςωςτι και χρθςτι διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ και τθ ςυνεχι προςταςία των
ςυμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν, ζχει υιοκετιςει τισ αναγκαίεσ Ρολιτικζσ και
Διαδικαςίεσ και διαςφαλίηει τθ ςυνεχι τιρθςι τουσ. Το Σφςτθμα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ,
όπωσ κατωτζρω κα εκτεκεί, διαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ οργανωτικι και λειτουργικι δομι για
τθν υποςτιριξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων και εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ, αφοφ είναι αναλογικό
τθσ φφςθσ, τθσ κλίμακασ και τθσ πολυπλοκότθτασ των κινδφνων που είναι εγγενείσ τθσ
επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ.
Θ διοικθτικι δομι τθσ επιχείρθςθσ αποτυπϊνεται ςτο εγκεκριμζνο από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο οργανόγραμμα, βάςει του οποίου οριοκετοφνται οι ιεραρχικζσ γραμμζσ αναφοράσ
αλλά και τα κακικοντα των εκάςτοτε ςτελεχϊν, το οποίο παρουςιάηεται ςε ςυνοπτικι μορφι
παρακάτω:
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΕΡΙΤΟΡΘ ΑΡΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΙΤΟΡΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΘΣ
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΘ
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΣΘΣ

ΕΜΡΟΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
ΕΥΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
BANCASSURANCE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΩΛΘΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ

ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΛΑΔΟΥ
ΗΩΘΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ &
ΣΚΑΦΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ &
ΜΕΤΑΦΟΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΥΛ. ΗΘΜΙΩΝ
& ΣΩΜ. ΒΛΑΒΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ &
ΣΚΑΦΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
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I. Γενικι Συνζλευςθ - Διοικθτικό Συμβοφλιο
Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Εταιρείασ και είναι θ μόνθ αρμόδια να
αποφαςίηει ςφμφωνα με το Καταςτατικό για: α) τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ, β) αφξθςθ ι
μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, γ) εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, δ) εκλογι
Ελεγκτϊν, ε) ζγκριςθ των Ετθςίων Οικονομικϊν Καταςτάςεων, ςτ) διάκεςθ των ετιςιων
κερδϊν, η) ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, παράταςθ τθσ διάρκειασ ι διάλυςθ
τθσ Εταιρείασ, θ) διοριςμό Εκκακαριςτϊν.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αςκεί τθν εν γζνει διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ και τθ διαχείριςθ των
υποκζςεϊν τθσ και αποφαςίηει επί όλων των κεμάτων τθσ λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ, εκτόσ
εκείνων που κατά το Καταςτατικό ι το νόμο αποτελοφν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μζςα ςτισ ανωτζρω εξουςίεσ του, ενδεικτικϊσ:
α. Συγκαλεί τακτικζσ και ζκτακτεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ των μετόχων τθσ Εταιρείασ και ςυντάςςει
τισ ςχετικζσ θμεριςιεσ διατάξεισ, εκκζςεισ και ανακοινϊςεισ.
β. Ορίηει τα πρόςωπα, τα οποία με τισ υπογραφζσ τουσ δεςμεφουν τθν Εταιρεία.
γ. Διορίηει και παφει τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ, τουσ δικθγόρουσ και το πάςθσ φφςεωσ
προςωπικό τθσ Εταιρείασ και κακορίηει τα κακικοντα, τισ αρμοδιότθτεσ και τισ αποδοχζσ τουσ.
δ. Αςκεί για λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ όλεσ τισ εξουςίεσ τθσ γενικισ πλθρεξουςιότθτασ που
ορίηονται από τθν πολιτικι δικονομία, εκπροςωπεί τθν Εταιρεία ενϊπιον πάςθσ δικαςτικισ και
ειςαγγελικισ αρχισ και υπό όλεσ τισ ιδιότθτεσ του διαδίκου, αςκεί και παραιτείται από όλα τα
τακτικά και ζκτακτα ζνδικα μζςα και διενεργεί οποιαδιποτε δικαςτικι πράξθ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ανακζςει τθν άςκθςθ του ςυνόλου ι μζρουσ των εξουςιϊν
διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ (εκτόσ από εκείνεσ για τισ οποίεσ απαιτείται ςυλλογικι
ενζργεια) ςε ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα, μζλθ του Δ.Σ. ι μθ, υπαλλιλουσ τθσ Εταιρείασ ι
τρίτουσ, κακορίηοντασ και τθν ζκταςθ των ανατικζμενων εξουςιϊν. Τα πρόςωπα ςτα οποία
ανατίκενται οι ανωτζρω εξουςίεσ δεςμεφουν τθν Εταιρεία, ωσ όργανα αυτισ ςε όλθ τθν ζκταςθ
των εξουςιϊν που τουσ ανατζκθκαν, επιφυλαςςομζνων των διατάξεων τθσ ςχετικισ
νομοκεςίασ.
Σφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο απαρτίηεται από ζντεκα
(11) ζωσ δεκαεπτά (17) μζλθ. Θ κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι τετραετισ, άρχεται
από τθν θμζρα τθσ εκλογισ του και λιγει τθν θμζρα τθσ τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ του
τζταρτου ζτουσ μετά εκείνο τθσ εκλογισ του. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κατά τθν 31θ.12.2018
αποτελείται από δφο (2) εκτελεςτικά μζλθ, δϊδεκα (12) μθ εκτελεςτικά μζλθ και (2)
ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ.
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Θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατά τθν 31θ.12.2018 ζχει ωσ εξισ:
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ
1. ΛΩΑΝΝΛΔΘΣ ΚΩΜΑΣ
2. MARC GUY SORDONI
3. ΜΥΤΑΚΘΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ
4. ΗΟΜΡΑΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ
5. MARIO VIDALE
6. JEANTET THIERRY
7. PHILIPPE DE LONGUEVILLE
8. MONTARANT ALAIN
9. VERONIQUE MARC A WELLEMANS
10. ΚΕΗΟΣ ΝΛΚΟΣ
11. ΚΑΑΓΛΑΝΝΘ ΣΟΦΛΑ
12. ΚΟΥΝΤΟΥΛΑΔΘΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ
13. ΜΡΑΛΛΑΣ ΧΘΣΤΟΣ
14. ΞΕΝΛΤΛΔΘΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ
15. ΡΛΝΤΗΟΣ ΝΛΚΘΤΑΣ
16. ΣΩΤΘΟΡΟΥΛΟΣ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ

ΙΔΙΟΤΘΤΑ
ΡΟΕΔΟΣ, Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ
ΑΝΤΛΡΟΕΔΟΣ, Εκτελεςτικό μζλοσ
ΑΝΤΛΡΟΕΔΟΣ, Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ
ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεςτικό μζλοσ
ΜΕΛΟΣ Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Μθ Εκτελεςτικό
ΜΕΛΟΣ Μθ Εκτελεςτικό

II. EΤΑΙΙΚΕΣ ΕΡΙΤΟΡΕΣ
Με ςκοπό τθν καλφτερθ λειτουργία του διοικθτικοφ και διαχειριςτικοφ οργάνου τθσ
επιχείρθςθσ, ζχουν ςυςτακεί οι εξισ κφριεσ επιτροπζσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου: (i)
Εςωτερικοφ Ελζγχου, (ii) Διαχείριςθσ Κινδφνων, (iii) Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, (iv) Επενδφςεων
(v) Αξιολόγθςθσ, (vi) Αποδοχϊν, (vii) Εκτελεςτικι. Μάλιςτα, θ Εταιρεία ζχει ενςωματϊςει ςτο
ςφςτθμα τθσ εταιρικισ τθσ διακυβζρνθςθσ τζςςερισ ανεξάρτθτεσ βαςικζσ λειτουργίεσ:
Εςωτερικοφ Ελζγχου, Διαχείριςθσ Κινδφνων, Αναλογιςτικισ Λειτουργίασ και Κανονιςτικισ
Συμμόρφωςθσ, οι αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα των οποίων αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια.

Επιτροπι Ελζγχου
Θ Επιτροπι Ελζγχου είναι Επιτροπι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ και ςκοπόσ
τθσ είναι να υποβοθκά το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του, που
αφοροφν τθν ανάπτυξθ και λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου
(ΣΕΕ). Θ ςφνκεςι τθσ είναι τριμελισ. Αποτελείται από μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, εκ των οποίων τα 2 είναι ανεξάρτθτα και εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Τα
μζλθ τθσ Επιτροπισ, ςτο ςφνολό τουσ, διακζτουν επαρκι γνϊςθ ςτον τομζα ςτον οποίο
δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία, ενϊ τουλάχιςτον ζνα μζλοσ διακζτει επαρκι γνϊςθ ςτθν
ελεγκτικι και λογιςτικι. Θ Επιτροπι Ελζγχου κατά το χρόνο αναφοράσ απαρτίηεται από τουσ
κ.κ. Νίκο Κζηο, Δθμιτρθ Κουντουριάδθ και Vidale Mario.
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Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων
Ορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και αποτελείται από μζλθ του Δ.Σ. και ςτελζχθ τθσ
Εταιρείασ με επαρκείσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και εμπειρίεσ ςτον τομζα διαχείριςθσ κινδφνων,
προκειμζνου να δφνανται να κατανοοφν και να παρακολουκοφν τθν ςτρατθγικι ανάλθψθσ
κινδφνων τθσ Εταιρείασ. Σκοπόσ τθσ Επιτροπισ είναι θ υποβοικθςθ του ζργου του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, ϊςτε να παρακολουκοφνται, να ελζγχονται και να αντιμετωπίηονται, με
αποτελεςματικό τρόπο, όλεσ οι μορφζσ κινδφνων, περιλαμβανομζνου του λειτουργικοφ.
Διαςφαλίηει τον ενοποιθμζνο ζλεγχο διαχείριςθσ κινδφνων και τθν εξειδικευμζνθ αντιμετϊπιςι
τουσ. Αναφζρεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και το ενθμερϊνει ςε ετιςια βάςθ και εγγράφωσ
για το ζργο τθσ. Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων κατά το χρόνο αναφοράσ απαρτίηεται από
τουσ κ.κ. Marc Guy Sordoni, Philippe de Longueville, Δθμιτριο Ηορμπά, Ακανάςιο Οικονόμου,
Στυλιανό Μαροφτςθ και Ναταλία Σταματοποφλου.

Εκτελεςτικι Επιτροπι
Κατόπιν ειςιγθςθσ του Ρροζδρου και του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι
ςυςτινεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Απαρτίηεται από το Διευκφνοντα
Σφμβουλο, ο οποίοσ είναι και Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και από ανϊτατα ςτελζχθ τθσ
Εταιρείασ. Με εξουςιοδότθςθ από το Δ.Σ., θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ζχει αρμοδιότθτεσ τισ οποίεσ
μπορεί να εκχωρεί και να ανακζτει ςε διοικθτικζσ επιτροπζσ, ςε μζλθ τθσ Επιτροπισ ι ςε
ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ. Ειδικότερα, μεταξφ άλλων, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι παρακολουκεί τθν
εφαρμογι του Επιχειρθματικοφ Σχεδίου, λαμβάνει αποφάςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων που
ζχουν τεκεί και διαμορφϊνει προτάςεισ ςχετικά με τον Ετιςιο Ρροχπολογιςμό. Θ Εκτελεςτικι
Επιτροπι κατά τον χρόνο αναφοράσ απαρτίηεται από τουσ κ.κ. Δθμιτριο Ηορμπά, Στυλιανό
Μαροφτςθ, Ακανάςιο Οικονόμου, Ναταλία Σταματοποφλου, Νεκταρία Μπζςςα.

Επιτροπι Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ
Υποβοθκά το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτο ζργο του και, μεταξφ των άλλων αρμοδιοτιτων τθσ,
λαμβάνει αποφάςεισ για κζματα ςτρατθγικϊν επιλογϊν, χαράςςει τουσ άξονεσ του
Επιχειρθματικοφ Σχεδίου και παρακολουκεί, ειςθγείται και αποφαςίηει για κάκε κζμα
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ. Αποτελείται από εκτελεςτικά και μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου. Θ Επιτροπι Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, κατά τθν 31θ.12.2018 απαρτίηεται από τουσ
κ.κ. Κωμά Λωαννίδθ, Marc Guy Sordoni, Νικόλαο Μυρτάκθ και Δθμιτριο Ηορμπά.

Επιτροπι Επενδφςεων
Απαρτίηεται από εκτελεςτικά και μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, από
ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ και από πρόςωπα εκτόσ Εταιρείασ με επαρκείσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και
εμπειρίεσ ςτον τομζα των επενδφςεων. Θ Επιτροπι Επενδφςεων είναι αρμόδια για τθ
διαμόρφωςθ, τον ζλεγχο και τθν περιοδικι ανακεϊρθςθ τθσ Ρολιτικισ Επενδφςεων, τθν
παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ τθσ διάρκρωςθσ των ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ και τθν
αξιολόγθςθ των κινδφνων αγοράσ, ρευςτότθτασ και ςυγκζντρωςθσ. Θ Επιτροπι υποςτθρίηει τθ
Διοίκθςθ και διαςφαλίηει ότι θ διαχείριςθ των επενδφςεων εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ τθσ
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Εταιρείασ και ικανοποιεί τισ εποπτικζσ απαιτιςεισ φερεγγυότθτασ, ςυμμορφοφμενθ με το
νομοκετικό και εποπτικό πλαίςιο λειτουργίασ. Θ Επιτροπι Επενδφςεων κατά τον χρόνο
αναφοράσ απαρτίηεται από τουσ κ.κ. Κωμά Λωαννίδθ, Δθμιτριο Ηορμπά, Στυλιανό Μαροφτςθ,
Σπυρίδων Μπαρκοφηο, Μαριάννα Ανυφαντι και τον ειδικό ςφμβουλο, κ. Γεϊργιο Σοφλθ.

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ αποτελείται από μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Διακζτει, ωσ ςφνολο, επαρκείσ γνϊςεισ και πείρα, τουλάχιςτον για τισ ςθμαντικότερεσ των
δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ. Θ Επιτροπι αξιολογεί τθν καταλλθλότθτα και τθν αξιοπιςτία
των μελϊν τθσ διοίκθςθσ και των προςϊπων που ζχουν αναλάβει εργαςίεσ που
περιλαμβάνονται ςτισ βαςικζσ λειτουργίεσ, τόςο πριν αναλάβουν τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ όςο
και ςε ςυνεχι βάςθ, και εξαςφαλίηει ότι πλθροφν διαρκϊσ τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α)
διακζτουν επαρκι επαγγελματικά προςόντα, γνϊςεισ και πείρα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
χρθςτι και ςυνετι διαχείριςθ και διοίκθςθ (καταλλθλότθτα) και β) διακζτουν καλι φιμθ και
ακεραιότθτα (αξιοπιςτία). Θ αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τθν
εκτίμθςθ των τυπικϊν προςόντων, των γνϊςεων και τθσ πείρασ και λαμβάνει υπόψθ και τα
αντίςτοιχα κακικοντα που ανατίκενται ςτο εν λόγω πρόςωπο. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, κατά
τον χρόνο αναφοράσ απαρτίηεται από τουσ κ.κ. Κωμά Λωαννίδθ, Νικόλαο Μυρτάκθ και Thierry
Jeantet.

Επιτροπι Αποδοχϊν
Απαρτίηεται από μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Θ Επιτροπι Αποδοχϊν, ωσ
επιτροπι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, είναι αρμόδια για τθ διαμόρφωςθ, τον ζλεγχο
εφαρμογισ και τθν περιοδικι ανακεϊρθςθ τθσ Ρολιτικισ Αποδοχϊν τθσ Εταιρείασ. Θ Επιτροπι
Αποδοχϊν, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, λαμβάνει υπόψθ τα ςυμφζροντα των
μετόχων, των αςφαλιςμζνων και άλλων εμπλεκομζνων μερϊν, προςανατολίηεται, δε, ςτθ
μακροπρόκεςμα ςυνετι και χρθςτι διαχείριςθ τθσ Εταιρείασ και τθν αποτροπι ι τθν
ελαχιςτοποίθςθ καταςτάςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, που αποβαίνουν ςε βάροσ τθσ
διαχείριςθσ. H Επιτροπι Αποδοχϊν, κατά τον χρόνο αναφοράσ απαρτίηεται από τουσ κ.κ. Κωμά
Λωαννίδθ, Νικόλαο Μυρτάκθ και Δθμιτρθ Κουντουριάδθ.
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ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ

Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
Θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι διοικθτικά ανεξάρτθτθ από μονάδεσ με εκτελεςτικζσ
αρμοδιότθτεσ. Ραρζχει υπθρεςίεσ διαςφάλιςθσ κακϊσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και είναι
ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να προςκζτει αξία και να βελτιϊνει τισ λειτουργίεσ τθσ Εταιρείασ. Με τθ
λειτουργία και τθ δραςτθριότθτά τθσ ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Εταιρείασ,
υιοκετϊντασ μία ςυςτθματικι και επαγγελματικι προςζγγιςθ ςτισ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ
κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ κινδφνων, των
ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου και τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ.
Στισ κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου εντάςςονται τα ακόλουκα:


Θ διενζργεια ελζγχων προκειμζνου να διαμορφωκεί αντικειμενικι, ανεξάρτθτθ και
τεκμθριωμζνθ άποψθ για τθν επάρκεια και τθν αποτελεςματικότθτα του ΣΕΕ.



Θ διενζργεια ειδικϊν ελζγχων, ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν ενδείξεισ για βλάβθ των
ςυμφερόντων τθσ Εταιρείασ, με ςκοπό τθ διεξοδικι εξζταςθ του κζματοσ και τθν
εξακρίβωςθ τθσ ζκταςθσ τθσ τυχόν ηθμίασ.



Θ αξιολόγθςθ, μζςω των ελζγχων που διενεργεί, του βακμοφ εφαρμογισ και τθσ
αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν που ζχουν κεςπιςτεί για τθ διαχείριςθ των
κινδφνων και για τον υπολογιςμό: α. των παραμζτρων ςτισ οποίεσ βαςίςτθκε θ εκτίμθςθ
των αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων, β. τθσ αξίασ του ενεργθτικοφ και γ. τθσ κεφαλαιακισ
επάρκειασ τθσ Εταιρείασ, όπου προβλζπεται. Επίςθσ, αξιολογεί τον βακμό ενςωμάτωςθσ
του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων ςτουσ μθχανιςμοφσ λιψθσ αποφάςεων (use tests).



Ο ζλεγχοσ τθσ ακεραιότθτασ, τθσ πλθρότθτασ και τθσ ακρίβειασ των ςτοιχείων που
χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό, εντόσ ι εκτόσ τθσ Εταιρείασ, των αςφαλιςτικϊν
υποχρεϊςεων με βάςθ τθ φφςθ και το μζγεκοσ των αςφαλιςτικϊν κινδφνων που ζχουν
αναλθφκεί. Ομοίωσ, ελζγχεται και ο τρόποσ αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων για τθ
διαχείριςθ των αςφαλιςτικϊν κινδφνων και τθν κάλυψθ των εποπτικϊν υποχρεϊςεων τθσ
Εταιρείασ.



Θ, με βάςθ τα αποτελζςματα των ελζγχων που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο, ενθμζρωςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για τθν πλθρότθτα και εγκυρότθτα
των ςτοιχείων και των διαδικαςιϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ των
αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων και των παραμζτρων, ςτισ οποίεσ βαςίςτθκε θ εκτίμθςθ
αυτι.



Θ αξιολόγθςθ τθσ οργανωτικισ διάρκρωςθσ, κατανομισ αρμοδιοτιτων και κακθκόντων
και τθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, κακϊσ και του βακμοφ κατά τον οποίο
ζχουν κακιερωκεί κατάλλθλεσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ.

31



Θ αξιολόγθςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ επίδοςθσ του δικτφου πρόςκτθςθσ εργαςιϊν και ο
ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν τθσ Εταιρείασ ςε κζματα ςυνεργαςίασ τθσ με
τουσ διαμεςολαβθτζσ, ιδίωσ ςε ότι αφορά τισ οικονομικζσ ςχζςεισ με αυτοφσ, και ςε
κζματα προςταςίασ τθσ Εταιρείασ από τον κίνδυνο ελλιποφσ κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ
και λοιποφσ νομικοφσ κινδφνουσ.



Θ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων προσ τουσ πελάτεσ υπθρεςιϊν, τθσ
διαχείριςθσ των παραπόνων τουσ και τθσ εφαρμογισ των ςχετικϊν με τθν ενθμζρωςθ των
πελατϊν διαδικαςιϊν.



Θ αξιολόγθςθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ςυςτθμάτων και μθχανιςμϊν που
αφοροφν τθν παραγωγι αξιόπιςτθσ, πλιρουσ και ζγκαιρθσ χρθματοοικονομικισ και
διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ, όπου αυτι κατά περίπτωςθ παρζχεται.



Θ αξιολόγθςθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, κακϊσ και
των υφιςτάμενων λογιςτικϊν ςυςτθμάτων.



Θ αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν που ζχουν κεςπιςτεί για τθν κανονιςτικι ςυμμόρφωςθ.
Επίςθσ, θ αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ Μονάδασ Κανονιςτικισ
Συμμόρφωςθσ ι του Υπευκφνου Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ.



Θ αξιολόγθςθ του βακμοφ κατά τον οποίο τα ςυλλογικά όργανα και οι μονάδεσ τθσ
Εταιρείασ:

α. Χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τα μζςα και τουσ πόρουσ που τουσ διατίκενται για τθ
ςυνεπι υλοποίθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ.
β. Τθροφν τισ κατευκφνςεισ και τισ διαδικαςίεσ που ζχουν αρμοδίωσ κακοριςκεί με ςτόχο τθ
ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των πάςθσ φφςεωσ κινδφνων που
αναλαμβάνονται, όπωσ, ενδεικτικά, θ κζςπιςθ και τιρθςθ ορίων.
γ. Μεριμνοφν για τθ διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ και ακρίβειασ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν κατάρτιςθ αξιόπιςτων οικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ λογιςτικζσ αρχζσ.
δ. Μεριμνοφν για τθν ενςωμάτωςθ ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ και ςυναλλαγζσ που διενεργοφνται,
των κατάλλθλων προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και αςφαλιςτικϊν
δικλείδων (controls).


Θ υποβολι προτάςεων για τθ κεραπεία τυχόν αδυναμιϊν που εντοπίηονται ςτο ΣΕΕ ι και
τθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν και πρακτικϊν, προκειμζνου να
επιτυγχάνονται πλιρωσ οι ςτόχοι του ΣΕΕ.

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ και αποτελεςματικότθτασ των διορκωτικϊν μζτρων από τισ
ελεγχόμενεσ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ, για τθν επαρκι αντιμετϊπιςθ των πιο πάνω αδυναμιϊν
και των παρατθριςεων που καταγράφονται ςτισ εκκζςεισ των πάςθσ φφςεωσ ελζγχων, όπωσ
των ελζγχων από εςωτερικοφσ ελεγκτζσ, εξωτερικοφσ ελεγκτζσ, εποπτικζσ και φορολογικζσ
αρχζσ, με παράλλθλθ ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου.
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Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων
Θ Εταιρεία διατθρεί επαρκι και κατάλλθλθ οργανωτικι και λειτουργικι διάρκρωςθ τθσ
Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Κινδφνων, με ςτόχο τθ κωράκιςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ του
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων.
H λειτουργία τθσ Διαχείριςθσ Κινδφνων ζχει ενςωματωκεί ςτθν οργανωτικι δομι τθσ Εταιρείασ,
ϊςτε να διαςφαλίηεται το κριτιριο τθσ αντικειμενικότθτασ ςτθν επικοινωνία και τισ εκάςτοτε
αναφορζσ.
Θ ιεραρχικι δομι τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Κινδφνων απεικονίηεται ςτο παρακάτω
διάγραμμα:

Διοικθτικό Συμβοφλιο
Επιτροπι Διαχείριςθσ
Κινδφνων

Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ
Κινδφνων

Διευκφνων
Σφμβουλοσ

Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων αποτελεί βαςικι λειτουργία του ςυςτιματοσ
διακυβζρνθςθσ, ενϊ ταυτόχρονα βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ βαςικζσ
λειτουργίεσ τθσ Εταιρείασ και ιδιαίτερα με τθν Αναλογιςτικι Λειτουργία. Υπόκειται ςτον ζλεγχο
τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ωσ προσ τθν επάρκεια και αποτελεςματικότθτα των
διαδικαςιϊν διαχείριςθσ των κινδφνων.
Ενθμερϊνεται για τθ νζα νομοκεςία και το εποπτικό πλαίςιο από τθ Μονάδα Κανονιςτικισ
Συμμόρφωςθσ και ςυνεργάηονται με ςτόχο τθν ομαλι μετάβαςθ τθσ Εταιρείασ ςε κζματα
διαχείριςθσ κινδφνων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από το νόμο. Με τθν κανονιςτικι
ςυμμόρφωςθ και τθν αναλογιςτικι λειτουργία αποτελοφν τθ δεφτερθ γραμμι άμυνασ τθσ
Εταιρείασ.
Στισ κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Κινδφνων εντάςςονται τα ακόλουκα:


Αναγνωρίηει, ποςοτικοποιεί, παρακολουκεί, διαχειρίηεται και αναφζρει τουσ ουςιϊδεισ
κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ είναι εκτεκειμζνθ ι ενδζχεται να εκτεκεί θ Εταιρεία.



Συνδράμει προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο και προσ τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ τθσ
Εταιρείασ ςχετικά με τθν αποτελεςματικι λειτουργία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των
κινδφνων.



Επιβλζπει τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρείασ.
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Ραρακολουκεί το ςυνολικό προφίλ κινδφνων τθσ Εταιρείασ.



Συντάςςει αναφορζσ και ενθμερϊνει ςχετικά με τισ εκκζςεισ ςε κινδφνουσ.



Ραρζχει ςυμβουλζσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων
διαχείριςθσ των κινδφνων, περιλαμβανομζνων κεμάτων που άπτονται τθσ χάραξθσ
επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ, εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων, επενδφςεων κ.λπ.



Εντοπίηει τουσ αναδυόμενουσ κινδφνουσ και αξιολογεί τισ πικανζσ επιπτϊςεισ ςε
περίπτωςθ πραγματοποίθςισ τουσ.

Αναλογιςτικι Λειτουργία
Θ Αναλογιςτικι Λειτουργία αποτελεί μία από τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ Εταιρείασ και
αναφζρεται ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων.
Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Αναλογιςτικισ Λειτουργίασ είναι:


Συντονιςμόσ του υπολογιςμοφ των τεχνικϊν προβλζψεων με επιμζρουσ τα εξισ:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Υπολογιςμό και ζλεγχο επάρκειασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ν. 4364/2016 και
τθσ οδθγίασ 2009/138/ΕΚ
Μεκοδολογία & διαδικαςία για τθν αξιολόγθςθ επάρκειασ των τεχνικϊν
προβλζψεων ςφμφωνα με το ν. 4364/2016 και τθν οδθγία 2009/138/ΕΚ
Εκτίμθςθ αβεβαιότθτασ κατά τον υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων
Σφγκριςθ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ με τα εμπειρικά ςτοιχεία
Σφγκριςθ και αξιολόγθςθ αποκλίςεων υπολογιςμοφ των τεχνικϊν προβλζψεων από
ζτοσ ςε ζτοσ
Διαςφάλιςθ χρθςιμοποίθςθσ καταλλθλότερων προςεγγίςεων ςτον υπολογιςμό των
τεχνικϊν προβλζψεων, όταν κρικεί αναγκαίο
Διαςφάλιςθ εντοπιςμοφ ομοιογενϊν ομάδων κινδφνου
Ορκόσ υπολογιςμόσ/αποτίμθςθ των επιλογϊν & εγγυιςεων των αςφαλιςτικϊν
προϊόντων
Διαςφάλιςθ ορκοφ χειριςμοφ των περιοριςμϊν ςτα δεδομζνα
Υπολογιςμόσ των τεχνικϊν προβλζψεων που βαςίηονται ςε κατάλλθλα, πλιρθ και
ακριβι δεδομζνα
Ενςωμάτωςθ των δεδομζνων τθσ αγοράσ (χρθματοοικονομικϊν & αςφαλιςτικϊν
δεδομζνων) ςτουσ υπολογιςμοφσ
Εξαςφάλιςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μεκόδων και των υποκείμενων υποδειγμάτων
που χρθςιμοποιοφνται, κακϊσ και των παραδοχϊν που γίνονται ςτον υπολογιςμό
των τεχνικϊν προβλζψεων

Αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ που χρθςιμοποιοφνται για
τον υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων και ζλεγχοσ για το κατά πόςον ςτθρίηουν
επαρκϊσ τισ αναλογιςτικζσ και ςτατιςτικζσ διαδικαςίεσ
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Ρλθροφόρθςθ του διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ςχετικά με τθν
αξιοπιςτία και καταλλθλότθτα του υπολογιςμοφ των τεχνικϊν προβλζψεων



Εκφράηει γνϊμθ για τθ γενικι πολιτικι ανάλθψθσ αςφαλιςτικϊν κινδφνων ςχετικά με
τα ακόλουκα ςτοιχεία:



o

τθν επάρκεια των αςφαλίςτρων που κα ειςπραχκοφν για τθν κάλυψθ μελλοντικϊν
απαιτιςεων και δαπανϊν, λαμβάνοντασ ιδίωσ υπόψθ τουσ υποκείμενουσ
κινδφνουσ (περιλαμβανομζνθσ τθσ ανάλθψθσ αςφαλιςτικϊν κινδφνων) και τον
αντίκτυπο των επιλογϊν και των εγγυιςεων που περιλαμβάνονται ςε αςφαλιςτικζσ
και ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ςτθν επάρκεια των αςφαλίςτρων

o

τισ επιπτϊςεισ του πλθκωριςμοφ, τον νομικό κίνδυνο, τθν αλλαγι τθσ ςφνκεςθσ
του χαρτοφυλακίου τθσ επιχείρθςθσ και των ςυςτθμάτων που προςαρμόηουν τα
αςφάλιςτρα που καταβάλλουν οι αςφαλιηόμενοι προσ τα άνω ι προσ τα κάτω
ανάλογα με το ιςτορικό των απαιτιςεων τουσ (ςυςτιματα bonus-malus) ι
παρόμοιων ςυςτθμάτων, που εφαρμόηονται ςε ειδικζσ ομοιογενείσ ομάδεσ
κινδφνου

o

τθν προοδευτικι τάςθ ενόσ χαρτοφυλακίου ςυμβάςεων αςφάλιςθσ να προςελκφει
ι να διατθρεί αςφαλιςμζνουσ με προφίλ υψθλότερου κινδφνου (αντεπιλογι)

Εκφράηει γνϊμθ ςχετικά με τθν καταλλθλότθτα των ανταςφαλιςτικϊν ςυμφωνιϊν και
περιλαμβάνει ανάλυςθ τθσ επάρκειασ των ακόλουκων ςτοιχείων:
o
o
o
o

του προφίλ κινδφνου τθσ επιχείρθςθσ και τθν πολιτικι ανάλθψθσ αςφαλιςτικϊν
κινδφνων
τθσ ςυνεκτίμθςθσ τθσ πιςτωτικισ διαβάκμιςθσ των παροχϊν υπθρεςιϊν
ανταςφάλιςθσ
τθσ αναμενόμενθσ κάλυψθσ βάςει ςεναρίων ακραίων καταςτάςεων ςε ςχζςθ με
τθν πολιτικι ανάλθψθσ αςφαλιςτικϊν κινδφνων
του υπολογιςμοφ των ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ και
φορείσ ειδικοφ ςκοποφ



Συντάςςει γραπτι ζκκεςθ προσ το διοικθτικό, διαχειριςτικό ι εποπτικό όργανο, μία
φορά ετθςίωσ ι όποτε αυτι ηθτθκεί. Θ ζκκεςθ καταγράφει όλεσ τισ εργαςίεσ που ζχουν
αναλθφκεί από τθν Αναλογιςτικι Λειτουργία και τα αποτελζςματά τθσ και
προςδιορίηει ςαφϊσ ενδεχόμενεσ ελλείψεισ και διατυπϊνει ςυςτάςεισ ςχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο οι ελλείψεισ αυτζσ κα πρζπει να διορκωκοφν.



Επανυπολογίηει/επικυρϊνει τισ Κεφαλαιακζσ Ανάγκεσ ςφμφωνα με το SII περιβάλλον,
ςε ςυνεργαςία με τθ Διαχείριςθ Κινδφνων και βάςει των υπολογιςμϊν που ζχουν
διενεργθκεί εςωτερικά από το ςχετικό λογιςμικό.



Συμμετζχει ςτθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ ίδιων κινδφνων (ORSA) αναφορικά με τα
ποςοτικά μεγζκθ και ςτθν ποςοτικοποίθςθ των κινδφνων.
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Λειτουργία Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ
Θ Εταιρεία διατθρεί επαρκι και κατάλλθλθ οργανωτικι και λειτουργικι διάρκρωςθ τθσ
Λειτουργίασ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ. Αποςτολι τθσ είναι θ υλοποίθςθ τθσ Ρολιτικισ
Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, που κεςπίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ
Εταιρείασ προσ το εκάςτοτε κεςμικό και εποπτικό πλαίςιο και τουσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ.
Στισ κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Λειτουργίασ εντάςςονται:


Ραρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ
Εταιρείασ, των κατάλλθλων ενεργειϊν προκειμζνου να διαςφαλιςκεί ο απαιτοφμενοσ
βακμόσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ.



Ανάπτυξθ Ετιςιου Ρρογράμματοσ Εργαςιϊν Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ



Ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ, των μελϊν τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, του προςωπικοφ και των διαμεςολαβθτϊν, ςχετικά με κζματα ςυμμόρφωςθσ



Διαχείριςθ αιτθμάτων Εποπτικισ Αρχισ, εξωτερικϊν φορζων και εςωτερικϊν μονάδων
ςχετικά με κζματα ςυμμόρφωςθσ.



Υποβολι αναφορϊν ςε Εποπτικι Αρχι



Μζτρθςθ, παρακολοφκθςθ και αναφορά του κινδφνου ςυμμόρφωςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ
εφαρμογισ των πολιτικϊν και διαδικαςιϊν τθσ διεφκυνςθσ διαχείριςθσ κινδφνων τθσ
εταιρείασ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται τα υπεφκυνα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ ι/και των εξωτερικϊν
ςυνεργατϊν που είναι αρμόδια για τισ τζςςερισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ Εταιρείασ:

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΕΓΑΣΙΩΝ
Κοντόσ Ευςτράτιοσ

Τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου

Εξωτερικόσ Συνεργάτθσ: Grant Thornton A.E. - Υποςτιριξθ λειτουργίασ εςωτερικοφ
ελζγχου

Τμιμα Κανονιςτικισ
Συμμόρφωςθσ
Τμιμα Διαχείριςθσ Κινδφνων

Γκοφτςθ Ραναγιϊτα

Μπαρκοφηοσ Σπυρίδων
Μπαρκοφηοσ Σπυρίδων

Τμιμα Αναλογιςτικισ
Λειτουργίασ

Εξωτερικοί Συνεργάτεσ: ΣΑΝΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘ ΕΡΕ, Υπεφκυνθ εκτζλεςθσ ζργου
Ανυφαντι Μαριάννα, FHAS
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Σθμαντικζσ Αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Διακυβζρνθςθσ
Κατά τθν περίοδο αναφοράσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, δεν πραγματοποιικθκαν
ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ τθσ Εταιρείασ. Θ προςκικθ του Υπεφκυνου
Ρροςταςίασ Δεδομζνων, πραγματοποιικθκε κατ’ εφαρμογι τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ του
Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ περί προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, ενϊ θ εκλογι μελϊν
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα με τθν από 21.6.2018 απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ
Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, πραγματοποιικθκε, λόγω λιξθσ τθσ κθτείασ, κατ’
εφαρμογι του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. Μετά τθν από 21.6.2018 εκλογι των μελϊν του
Δ.Σ., πραγματοποιικθκαν, μζχρι το χρόνο αναφοράσ, οι εξισ αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρείασ: (α) αποχϊρθςθ του εκλεγμζνου Μζλουσ του Δ.Σ., κ.
Magnee και αντικατάςταςι τθσ από κ. de Longueville και (β) παραίτθςθ κ. Da Costa.

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν Ρολιτικι και Ρρακτικι Αποδοχϊν
Οι ςυμφωνθμζνεσ μθνιαίεσ απολαβζσ καταβάλλονται με βάςθ τθν Ενδοεπιχειρθςιακι
Συλλογικι Σφμβαςθ τθσ Εταιρείασ, ενϊ χορθγοφνται, ςφμφωνα με τθν Ρολιτικι Αποδοχϊν τθσ
Εταιρείασ, περαιτζρω ποςά, ανάλογα με τθ κζςθ, τα κακικοντα και τθν αποδοτικότθτα του
εργαηόμενου, ωσ κίνθτρο απόδοςθσ και βελτίωςθσ. Οι παροχζσ προσ τουσ εργαηόμενουσ
ςυμπλθρϊνονται με τθν αςφάλιςθ αυτϊν με Ομαδικό Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Ηωισ, ενϊ
είναι δυνατι θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςε ομαδικό αποταμιευτικό αςφαλιςτικό προϊόν
τθσ Εταιρείασ, ςτο οποίο ζνα ποςοςτό επί του μιςκοφ καταβάλλει θ Εταιρεία και ζνα ποςοςτό ο
εργαηόμενοσ. Θ μιςκολογικι εξζλιξθ των αμοιβόμενων, από τθν Εταιρεία, εργαηομζνων ι/ και
διοικοφντων αυτιν, δεν ςυναρτάται με τθν κατοχι ι τθν εξουςία διάκεςθσ των μετοχϊν αυτισ,
ενϊ δεν ενκαρρφνεται θ υπερβολικι ανάλθψθ κινδφνων και δεν κίγεται θ οικονομικι
ςτακερότθτα τθσ επιχείρθςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςχζςθ μεταξφ ςτακερϊν και μεταβλθτϊν/
ζκτακτων αποδοχϊν είναι τζτοιου είδουσ, ϊςτε θ ςτακερι ςυνιςτϊςα να αντιπροςωπεφει ζνα
αρκετά υψθλό ποςοςτό των ςυνολικϊν αποδοχϊν, ϊςτε να αποφεφγεται θ υπερβολικι
εξάρτθςθ των δικαιοφχων από τα μεταβλθτά ςτοιχεία.
Οι αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εγκρίνονται τελικϊσ, ετθςίωσ, από τθν
τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ.
Οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ με μζλθ του διοικθτικοφ-διαχειριςτικοφ οργάνου τθσ, κατά τθν
περίοδο αναφοράσ ανιλκαν ςτο ποςό €43.200 το οποίο αφορά καταβλθκζντεσ τόκουσ του
ομολογιακοφ δανείου μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ. Ρζραν αυτϊν, δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ
ςυναλλαγζσ, εκτόσ αυτϊν που ανικουν ςτθν αςφαλιςτικι και ανταςφαλιςτικι δραςτθριότθτα.
Οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ με μζλθ του διοικθτικοφ-διαχειριςτικοφ οργάνου τθσ, κατά τθν
περίοδο αναφοράσ, παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα:
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Αποδοχζσ μελϊν ΔΣ και διευκυντικϊν ςτελεχϊν
Ζτοσ 2018
Αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν με ςχζςθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ
Ειςφορζσ ςυνταξιοδοτικοφ προγράμματοσ
κακοριςμζνων ειςφορϊν
Αμοιβζσ / Αποηθμιϊςεισ μελϊν Δ.Σ.
Ζξοδα παραςτάςεωσ μελϊν Δ.Σ.
Σφνολα

1.161.841
17.927
141.816
73.946
1.395.530
Δανεια

Δάνεια διευκυντικϊν ςτελεχϊν

65.373

Β.2 Απαιτήςεισ Ικανότητασ και Ήθουσ
Θ Εταιρεία ζχει υιοκετιςει και εφαρμόηει Ρολιτικι αξιολόγθςθσ για τθν καταλλθλότθτα και
αξιοπιςτία των προςϊπων που διοικοφν, ουςιαςτικά, τθν επιχείρθςθ ι αςκοφν καίρια
κακικοντα. Θ Ρολιτικι ζχει ςκοπό να διαςφαλίηει ότι τα ωσ άνω πρόςωπα, διακζτουν
ιδίωσ:


Επαρκι επαγγελματικά προςόντα, γνϊςεισ και εμπειρία και δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό
τουσ αςυμβίβαςτο ι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων με τα υπό ανάλθψθ κακικοντα, ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ χρθςτι και ςυνετι διαχείριςθ και διοίκθςθ (καταλλθλότθτα). Για τθν
αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ λαμβάνονται, ενδεικτικά, υπόψθ: Ωσ προσ τθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ και εμπειρία και τθν επάρκεια των γνϊςεων ςε ςχζςθ με τα
υπό ανάλθψθ κακικοντα: αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα, τίτλοι ςπουδϊν,
πιςτοποιθτικά επαγγελματικισ επάρκειασ ι/και εξειδίκευςθσ, προγενζςτερθ ι παροφςα
επαγγελματικι απαςχόλθςθ (κατάρτιςθ και προχπθρεςία), ςυςτατικζσ επιςτολζσ. Ωσ
προσ τθ μθ φπαρξθ αςυμβιβάςτου ι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων: θ φπαρξθ άμεςθσ ι
ζμμεςθσ ςχζςθσ με ανταγωνίςτριεσ εταιρείεσ και κάκε ςχζςθ ι ιδιότθτα που κα
μποροφςε να οδθγιςει ςε αςυμβίβαςτο ι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, ανάλογα με τθν υπό
ανάλθψθ κζςθ.



Καλι φιμθ και ακεραιότθτα (αξιοπιςτία). Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ
λαμβάνονται υπόψθ: Ωσ προσ τθν εντιμότθτα, ακεραιότθτα και τθν καλι φιμθ τουσ: θ
προςκόμιςθ επικυρωμζνου αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου, πιςτοποιθτικοφ μθ
πτϊχευςθσ (ι πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ), όπωσ και κάκε άλλου πρόςφορου, ι
κακοριςμζνου για το ςκοπό αυτό από τθν εκάςτοτε εποπτικι αρχι, πιςτοποιθτικοφ από
τα οποία να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για κλοπι, υπεξαίρεςθ, τοκογλυφία,
αιςχροκζρδεια, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, δωροδοκία, χρεωκοπία, λακρεμπορία,
καταδολίευςθ δανειςτϊν, νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ και δεν ζχουν κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ. Για
τουσ πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ: θ προςκόμιςθ δικαςτικϊν πιςτοποιθτικϊν ι
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διοικθτικϊν εγγράφων με αντίςτοιχο περιεχόμενο του ποινικοφ μθτρϊου, του
πιςτοποιθτικοφ μθ πτϊχευςθσ ι πτωχευτικισ κατάςταςθσ και ςε περίπτωςθ που δεν
εκδίδονται τζτοια ζγγραφα τα αποδεκτά από τθν εκάςτοτε Εποπτικι Αρχι ωσ αποδεικτικά
ζγγραφα του ίδιου περιεχομζνου. Τα άνω πιςτοποιθτικά και το επικυρωμζνο αντίγραφο
ποινικοφ μθτρϊου κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί το πολφ εντόσ του προθγοφμενου τθσ
υποβολισ τουσ τριμινου.
Κατόπιν ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων των υποψθφίων θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ τθσ
Εταιρείασ προβαίνει ςε αξιολόγθςθ και ειςθγείται ςχετικά με τθν καταλλθλότθτα και
αξιοπιςτία των υποψθφίων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο ςτθν περίπτωςθ εκλογισ
μελϊν Δ.Σ., κα ειςθγθκεί, ακολοφκωσ, ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, που λαμβάνει και τθν
απόφαςθ τθσ οριςτικισ εκλογισ ςφμφωνα με τθν Ρολιτικι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ
κατάλλθλθ διαφοροποίθςθ των επαγγελματικϊν προςόντων, των γνϊςεων και τθσ ςχετικισ
εμπειρίασ, που απαιτείται, ϊςτε θ ςυλλογικι διοίκθςθ να αςκείται υπεφκυνα και με τον
επαγγελματιςμό, που απαιτείται, ενϊ ςτθν περίπτωςθ των υπεφκυνων των Βαςικϊν
Λειτουργιϊν λαμβάνει το ίδιο τθν απόφαςθ τθσ ανάκεςθσ ςτο καταλλθλότερο πρόςωπο. Θ
πλιρωςθ των κριτθρίων καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ πρζπει να είναι διαρκισ και
επανεξζταςθ γίνεται, ςε κάκε περίπτωςθ, από τθν Επιτροπι. Επανεξζταςθ τθσ
καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ γίνεται οπωςδιποτε: α) ςτθν περίπτωςθ φπαρξθσ, από
οποιαδιποτε πθγι, υπόνοιασ, ζνδειξθσ, πλθροφορίασ ι καταγγελίασ, αναφορικά με τθ μθ
πλιρωςθ των κριτθρίων καταλλθλότθτασ ι/και αξιοπιςτίασ, β) ςτθν περίπτωςθ αλλαγισ
των κακθκόντων των ωσ άνω προςϊπων και γ) ςτθν περίπτωςθ κακοριςμοφ επιπρόςκετων
αποδεικτικϊν ι κριτθρίων καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ από τθν Εποπτικι Αρχι. Στθν
περίπτωςθ που κρίνεται ςκόπιμθ θ ανάγκθ επανεξζταςθσ, θ Επιτροπι ακολουκεί, εκ νζου,
τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία για τθ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ και
ςτθν περίπτωςθ που από τθν επανεξζταςθ προκφψει απόκλιςθ από τθν αρχικι αξιολόγθςθ,
θ Επιτροπι προβαίνει, ωσ άνω, ςε αντίςτοιχεσ ειςθγιςεισ.
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Β.3 φςτημα Διαχείριςησ Κινδφνων, ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ αξιολόγηςησ ιδίου
κινδφνου και φερεγγυότητασ
Γενικι Ρεριγραφι Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κινδφνων τθσ Εταιρείασ
Θ Εταιρεία υποχρεοφται να διατθρεί και να εφαρμόηει ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ κινδφνων.
Σκοπόσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων είναι θ αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ όλων των
κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ Εταιρεία, βάςει του επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ.
Κφρια ςτοιχεία του ςυςτιματοσ αποτελοφν:




Συςτιματα αναγνϊριςθσ και εκτίμθςθσ των κινδφνων.
Μζτρα ελζγχου και παρακολοφκθςθσ των κινδφνων.
Εφαρμογι και ενςωμάτωςθ κατά τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων.

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ των κινδφνων ζχει ενςωματωκεί ςτθν πολιτικι διαχείριςθσ των
κινδφνων, αξιολογείται ςε ετιςια βάςθ και περιγράφει:




τουσ ςτόχουσ τθσ Εταιρείασ,
τθ ςυνολικι διάκεςθ απζναντι ςτον κίνδυνο κακϊσ και τα όρια ανοχισ των
κινδφνων βάςει τθσ ςτρατθγικισ,
τουσ ρόλουσ και τισ ευκφνεσ των εμπλεκομζνων.

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ των κινδφνων καλφπτει όλεσ τισ κρίςιμεσ περιοχζσ κινδφνων οι οποίοι
δφνανται να απειλιςουν τθ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ, τθν ποιότθτα των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν και τθ Φερεγγυότθτά τθσ.
Οι περιοχζσ κινδφνων οι οποίεσ καλφπτονται είναι:
 Ανάλθψθ κινδφνων και ςχθματιςμόσ προβλζψεων
 Συντονιςμζνθ Διαχείριςθ Ενεργθτικοφ-Ρακθτικοφ
 Διαχείριςθ Επενδυτικοφ Κινδφνου
o ςφμφωνα με το κανονιςτικό πλαίςιο, και βάςει τθσ εγκεκριμζνθσ επενδυτικισ
πολιτικισ τθσ Εταιρείασ
o διαχείριςθ κινδφνων Συγκζντρωςθσ και ευςτότθτασ
 Διαχείριςθ Λειτουργικϊν Κινδφνων
 Ανταςφάλιςθ και άλλεσ τεχνικζσ μείωςθσ των κινδφνων
Οι περιοχζσ κινδφνων καλφπτονται από τθν εκτίμθςθ βάςει του τυποποιθμζνου μακθματικοφ
τφπου – Standard Formula (ενότθτα προφίλ κινδφνων Εταιρείασ), τθν αξιολόγθςθ ιδίων
κινδφνων και φερεγγυότθτασ και μζςω ενόσ πλαιςίου και ελζγχου διαχείριςθσ των κινδφνων,
ςυνδυάηοντασ τισ προςεγγίςεισ
 top-down, με αφετθρία τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
 bottom-up, με αφετθρία τουσ προϊςταμζνουσ των κλάδων.
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Θ Εταιρεία ζχει υιοκετιςει το πλαίςιο εταιρικισ διακυβζρνθςθσ με τρεισ διακριτζσ γραμμζσ
λειτουργίασ «three lines of defense», όπωσ αυτό παρουςιάηεται και αναλφεται ςτο πιο κάτω
ςχζδιο:

Διοικθτικό Συμβοφλιο
Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων

Επιτροπι Ελζγχου

1θ Γραμμι άμυνασ

2θ Γραμμι άμυνασ

3θ Γραμμι άμυνασ

Κακθμερινι λειτουργία και
διοίκθςθ-Διαχείριςθ των
κινδφνων

Επίβλεψθ των κινδφνων, των KRI,
εφαρμογι των προβλεπόμενων
μεκοδολογιϊν μζτρθςθσ και των
πολιτικϊν διαχείριςθσ

Ανεξάρτθτοσ ζλεγχοσ και
διαςφάλιςθ

Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων

Επιχειρθματικζσ Μονάδεσ

Αναλογιςτικι Λειτουργία

Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ
Ελζγχου

Λειτουργία Κανονιςτικισ
Συμμόρφωςθσ

Τo εταιρικό πλαίςιο διακυβζρνθςθσ το οποίο εφαρμόηει θ Εταιρεία λειτουργεί ωσ εξισ:




Το προςωπικό ςτθν 1θ γραμμι άμυνασ είναι υπεφκυνο για τθν τιρθςθ των ορίων
διαχείριςθσ κινδφνων και αναφοράσ τουσ ςτθν Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων, όπωσ
ζχουν εξειδικευτεί ανά κατθγορία κινδφνου.
Το προςωπικό ςτθ 2θ γραμμι άμυνασ παρακολουκεί και επιβλζπει τθν εφαρμογι των
ορίων, ενϊ ςυντάςει αναφορζσ προσ το Δ.Σ. όταν κρίνεται απαραίτθτο.
Το προςωπικό ςτθν 3θ γραμμι άμυνασ ελζγχει το προςωπικό τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ
γραμμισ άμυνασ για τθ ςυνζπεια και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαχείριςθσ των
κινδφνων και τθσ εν γζνει εταιρικισ πολιτικισ.

Διάκεςθ απζναντι ςτον κίνδυνο - Risk appetite
Θ διάκεςθ απζναντι ςτον κίνδυνο (Risk Appetite) τθσ Eταιρείασ είναι το μζγιςτο ςυνολικό ρίςκο
που θ Eταιρεία προτίκεται να αναλάβει προκειμζνου να πετφχει τον επιχειρθματικό τθσ ςτόχο.
Το Risk Appetite τθσ Eταιρείασ εκτιμάται ωσ το ποςοςτό των Επιλζξιμων Λδίων Κεφαλαίων προσ
τισ Συνολικζσ Ανάγκεσ Φερεγγυότθτασ και αποτελεί τον δείκτθ Φερεγγυότθτάσ τθσ.
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Ταυτόχρονα, αποτελεί τον βαςικό δείκτθ κινδφνου τθσ Εταιρείασ (Key Risk Indicator), ο οποίοσ
παρακολουκείται και ελζγχεται από το ςφςτθμα διαχείριςθσ των κινδφνων.
Βάςει του επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ το όριο Φερεγγυότθτασ κάτω από το οποίο θ Εταιρεία
κα αλλάξει δραςτικά το ςχεδιαςμό τθσ είναι το 115%. Το ποςοςτό αυτό αφορά το ελάχιςτο
όριο κινδφνου κάτω από το οποίο κα πρζπει να υπάρξουν άμεςεσ διοικθτικζσ ενζργειεσ ςχετικά
με τον επαναπροςδιοριςμό τθσ ςτρατθγικισ.
Στόχοσ τθσ διοίκθςθσ είναι το αναλαμβανόμενο ρίςκο του επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ να
κινθκεί ςτα επίπεδα φερεγγυότθτασ του 155%.
Υπεφκυνθ Λειτουργία για τθν παρακολοφκθςθ και αναφορά του δείκτθ ςχετικά με τθ διάκεςθ
απζναντι ςτον κίνδυνο είναι θ Διαχείριςθ των Κινδφνων θ οποία, ςε ςυνεργαςία με τθν
Οικονομικι Διεφκυνςθ και τθν Αναλογιςτικι Λειτουργία, ζχει ςτθ διάκεςι τθσ τα απαραίτθτα
εργαλεία εκτίμθςθσ, εντοπιςμοφ και αναφοράσ των κινδφνων.

Πρια Ανοχισ των Κινδφνων - Risk tolerance και Πρια Κινδφνων Risk Limit
Τα Πρια Ανοχισ των Κινδφνων ι Risk Tolerance και τα Πρια Κινδφνων ι Risk Limit, είναι τα
επικυμθτά όρια και θ εξειδίκευςθ του risk appetite που κζτει το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ
Εταιρείασ μζςα από τθ διαδικαςία αξιολόγιςθσ ιδίων κινδφνων και φερεγγυότθτασ (ORSA) και
αφοροφν τον κάκε ζνα κίνδυνο που αντιμετωπίηει θ Εταιρεία ξεχωριςτά. Αφοροφν τθ
διαφοροποίθςθ τθσ διάκεςθσ για κίνδυνο - Risk Appetite ςχετικά με το φψοσ του κάκε κινδφνου
ςτο οποίο θ Εταιρεία επικυμεί να εκτίκεται ι το οποίο επιδιϊκει να αποφφγει.
Τα όρια ανοχισ και τα όρια κινδφνων αποτελοφν τθ ςφνδεςθ τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ των
κινδφνων με τθν κακθμερινι λειτουργία τθσ Εταιρείασ, για ςκοποφσ διαχείριςθσ των κινδφνων.
Τα όρια περιγράφονται αναλυτικά ςτθν ενότθτα “Γ. Προφίλ Κινδφνου”.
Θ Εταιρεία κάνει χριςθ ποιοτικϊν και, όπου είναι εφικτό, ποςοτικϊν ορίων και
χαρακτθριςτικϊν για τθν ζκφραςθ του Risk Tolerance και του Risk Limit, με τα οποία οριοκετεί
τα αποδεκτά και επικυμθτά όρια ζκκεςθσ ςτον κίνδυνο από τα μθ αποδεκτά, εφαρμόηοντασ το
παρακάτω ςφςτθμα διαχείριςθσ:

Risk Appetite
Risk Tolerance
Risk Limit

Ο κίνδυνοσ βρίςκεται εντόσ του επικυμθτοφ ορίου και παρακολουκείται.
Θ πρϊτθ γραμμι άμυνασ, υπεφκυνθ για τθν διαχείριςθ του κινδφνου ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ
Κινδφνων, ενθμερϊνουν το ΔΣ, και προετοιμάηεται ςχζδιο δράςθσ για τθν μείωςθ τθσ ζκκεςθσ.
Ο Διευκυντισ Διαχείριςθσ Κινδφνων ειδοποιεί το ΔΣ και επιβλζπει τθν εφαρμογι μζτρων μετρίαςθσ του κινδφνου για τθν
μείωςθ τθσ ζκκεςθσ εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. Λαμβάνονται μζτρα επιπλζον ελζγχων κακϊσ θ
Εταιρία κινείται εκτόσ του Προφίλ των Κινδφνων.

Αν κάποια κατθγορία κινδφνου υπερβεί το αντίςτοιχο όριο, εξετάηεται αναλυτικά ο δείκτθσ
ςχετικά με το Risk Appetite τθσ Εταιρείασ και ενθμερϊνεται το Διοικθτικό Συμβοφλιο με ςτόχο
τυχόν ζκτακτεσ αποφάςεισ αναμόρφωςθσ τθσ ςτρατθγικισ.
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Θ διαδικαςία ORSA: βαςικό εργαλείο τθσ Διοίκθςθσ
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, λαμβάνοντασ υπόψθ το προφίλ των κινδφνων τθσ Εταιρείασ,
αποφαςίηει για το Επίπεδο Φερεγγυότθτάσ τθσ ςε ςχζςθ με τον επιχειρθματικό ςχεδιαςμό.
Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ των Κινδφνων ςυμμετζχει ενεργά ςτθν ίδια αξιολόγθςθ κινδφνου και
φερεγγυότθτασ, παρζχοντασ κακοδιγθςθ, ςυντονίηοντασ τον τρόπο διενζργειασ τθσ
αξιολόγθςθσ, ελζγχοντασ τα αποτελζςματά τθσ και εξειδικεφοντασ τθ ςυνολικι διάκεςθ
απζναντι ςτον κίνδυνο και τα όρια ανοχισ ανά κατθγορία κινδφνου, ςφμφωνα πάντα με τον
επιχειρθματικό ςχεδιαςμό.
Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ των Κινδφνων λειτουργεί κατά πλειοψθφία και αποτελείται από μζλθ
του Δ.Σ. και ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ.
Αρμόδια Διεφκυνςθ για τθν αναφορά των κινδφνων είναι θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων θ
οποία υποβάλει ζκκεςθ αναφοράσ κινδφνων, ενϊ παρακολουκεί ςε ςυνεχι βάςθ τουσ
κινδφνουσ και ενθμερϊνει τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων για παραβιάςεισ ορίων.

Βαςικοί όλοι και Αρμοδιότθτεσ τθσ ORSA
Στάδια

Σκοπόσ

Αρμόδιο Εκτελεςτικό Μζλοσ ι
Βαςικι Λειτουργία

Συμμετοχι

Ζγκριςθ Ρολιτικισ ORSA

Ζγκριςθ Ρολιτικισ ORSA

Διοικθτικό Συμβοφλιο
Διευκφνων Σφμβουλοσ

Επιτροπι Διαχείριςθσ των Κινδφνων

Διαςφάλιςθ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ ORSA
ςε όλουσ τουσ κινδφνουσ
Σχεδιαςμόσ διαδικαςίασ και
εφαρμογι

Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ των Ομάδεσ Υποςτιριξθσ (Αρμόδια
Κινδφνων
διεφκυνςθ κατά περίπτωςθ)
Βαςικζσ Λειτουργίεσ (αναλογιςτικι,
κανονιςτικι ςυμμόρφωςθ)

Εξαςφάλιςθ επαρκϊν πόρων για τθν
Διαδικαςία ORSA (ςχεδιαςμό, εργαλείων,
ςυντονιςμό, HR)

Διευκφνων Σφμβουλοσ

Διαςφάλιςθ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ ORSA
κατά τθν διαδικαςία ORSA

Εκτζλεςθ Διαδικαςίασ ORSA

Συντονιςμόσ τθσ διαδικαςίασ και διαςφάλιςθ
ενθμζρωςθσ των αρμοδίων ςτθν εταιρία

Ομάδεσ Υποςτιριξθσ (Αρμόδια
διεφκυνςθ κατά περίπτωςθ)
Επιτροπι Διαχείριςθσ των
Κινδφνων

Ζλεγχοσ ςφνδεςθσ με τον επιχειρθματικό
ςχεδιαςμό
Επικφρωςθ Αποτελεςμάτων Εξζταςθ των αποτελεςμάτων ORSA, τθσ
ORSA
μεκοδολογίασ και των παραδοχϊν

Ζγκριςθ τθσ γραπτισ αναφοράσ ORSA και
Ζγκριςθ και Δθμοςίευςθ τθσ
κοινοποίθςθ εςωτερικά και εξωτερικά τθσ
γραπτισ αναφοράσ ORSA
εταιρίασ

Τομεάρχεσ Κλάδων

Βαςικζσ Λειτουργίεσ (αναλογιςτικι,
κανονιςτικι ςυμμόρφωςθ)

Τομεάρχεσ Κλάδων
Επιτροπι Διαχείριςθσ των
Κινδφνων

Διοικθτικό Συμβοφλιο
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Υποςτθρικτικά ζγγραφα και αναφορζσ κατά τθ διαδικαςία ORSA
Θ διεξαγωγι τθσ ORSA πραγματοποιείται τακτικά ςε ετιςια βάςθ κατά το μινα Σεπτζμβριο,
ενϊ δφναται να πραγματοποιθκεί εκτάκτωσ ςε περιπτϊςεισ που κεωρθκεί ότι αλλάηει
ςθμαντικά το προφίλ των κινδφνων τθσ Εταιρείασ.
Θμερομθνία αναφοράσ αποτελεί το τζλοσ κάκε ζτουσ, ενϊ οποιαδιποτε ενδιάμεςα
αποτελζςματα και πλθροφορίεσ υπάρχουν ενςωματϊνονται κατά τθν διενζργεια τθσ
διαδικαςίασ ORSA.
Θ γραπτι αναφορά για οποιαδιποτε ζκτακτθ διενζργεια τθσ ORSA κα πρζπει να περιλαμβάνει:


ποιοτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ, το ςφςτθμα εςωτερικοφ
ελζγχου και τισ γραπτζσ πολιτικζσ. Κατά τθ ςχεδίαςθ τθσ ORSA χρειάηεται ποιοτικι
πλθροφόρθςθ για τθ διακυβζρνθςθ, το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου και ζγγραφεσ
πολιτικζσ,



ποςοτικζσ πλθροφοριζσ και προβολζσ οι οποίεσ ςυηθτοφνται ςτθν επιτροπι διαχείριςθσ
των κινδφνων,



διενζργεια προςομοιϊςεων ακραίων καταςτάςεων, εφόςον κρικεί απαραίτθτο.

Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ των Κινδφνων παρακολουκεί ςε ςυνεχι βάςθ τισ εξελίξεισ και
αναφζρει ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ των Κινδφνων το γεγονόσ το οποίο ενδζχεται να
επθρεάςει τθ κζςθ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και το εφροσ των μεταβολϊν που προαναφζρονται.
Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων αποφαςίηει κατά πλειοψθφία για τθν ζκτακτθ διενζργεια
ORSA.

Β.4 φςτημα Εςωτερικοφ Ελζγχου
Θ Εταιρεία ζχει αναπτφξει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου, (internal control
s stem), με ςτόχο τθν προάςπιςθ του γενικότερου εταιρικοφ ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία. Βαςικόσ πυλϊνασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου είναι το
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, το οποίο αςκεί τθν εν γζνει διοίκθςθ και τθ διαχείριςθ
των υποκζςεϊν τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εποπτείασ των οργανωτικϊν μονάδων. Το
Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςτο ελεγκτικό του ζργο, επικουρείται από τισ εταιρικζσ επιτροπζσ.
Βαςικό ςυςτατικό του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ, (internal control s stem),
αποτελοφν, οι τζςςερισ (4) βαςικζσ λειτουργίεσ, που ενυπάρχουν και λειτουργοφν, κατά τρόπο
διακριτό και ανεξάρτθτο, ιτοι: θ λειτουργία εςωτερικοφ ελζγχου (internal audit function), θ
διαχείριςθ κινδφνων (risk management function), θ αναλογιςτικι λειτουργία (actuarial
function) και θ κανονιςτικι ςυμμόρφωςθ (compliance function). Οι ωσ άνω βαςικζσ
λειτουργίεσ, τθρϊντασ τουσ μθχανιςμοφσ παρακολοφκθςθσ και αναφοράσ που ζχουν
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υιοκετθκεί μζςα από τουσ αντίςτοιχουσ Κανονιςμοφσ/ Εγχειρίδια Λειτουργίασ, εξυπθρετοφν το
ρόλο τουσ ςτο περιβάλλον εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ.
Ετθςίωσ, διαμορφϊνεται, εφαρμόηεται και διατθρείται πρόγραμμα εργαςιϊν κανονιςτικισ
ςυμμόρφωςθσ, αφοφ ςυνυπολογιςτοφν όλεσ οι επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ. Εντόσ
του πρϊτου μινα κάκε ζτουσ, υποβάλλεται προσ ζγκριςθ το ετιςιο πρόγραμμα του τρζχοντοσ
ζτουσ. Βάςει του εγκεκριμζνου ετιςιου προγράμματοσ, οι οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ
παρακολουκοφν και υλοποιοφν τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ προκειμζνου να διαςφαλιςκεί ο
απαιτοφμενοσ βακμόσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ.

Β.5 Λειτουργία Εςωτερικοφ Ελζγχου
Ππωσ προαναφζρκθκε, θ λειτουργία εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ απεικονίηεται
οργανωτικά ωσ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου. Είναι διοικθτικά ανεξάρτθτθ Διεφκυνςθ από
μονάδεσ με εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ. Μπορεί να παρζχει υπθρεςίεσ διαςφάλιςθσ,
(Assurance services) και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (Consulting services).
Για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ το Τμιμα:


Ενθμερϊνει εγγράφωσ το Δ.Σ. μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου και τθ Διοίκθςθ, τουλάχιςτον
ανά τρίμθνο, κακϊσ και τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ μονάδεσ για τισ κυριότερεσ
διαπιςτϊςεισ των διενεργοφμενων ελζγχων και για τισ τυχόν ςυςτάςεισ ςτισ οποίεσ ζχει
προβεί.



Υποβάλλει, εντόσ του πρϊτου τριμινου κάκε ζτουσ, απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ και, μζςω
τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, πρόγραμμα δράςθσ για
τον επόμενο χρόνο, κακϊσ και τθν ετιςια απολογιςτικι ζκκεςθ ςχετικά τισ εργαςίεσ τθσ
Διεφκυνςθσ.



Ραρζχει ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, κατά κανόνα εγγράφωσ, οποιαδιποτε ςτοιχεία ι
πλθροφορίεσ ηθτθκοφν, ςτο πλαίςιο τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ ειδικισ
νομοκεςίασ για τθν εποπτεία των αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων, τα οποία αφοροφν
κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ και διευκολφνει με κάκε δυνατό τρόπο το ζργο τθσ.



Ραρζχει ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και ςτθ Διεφκυνςθ Εποπτείασ Λδιωτικισ Αςφάλιςθσ
τθν ετιςια Ζκκεςθ προσ το Δ.Σ., τθ ςχετικι με τθν αξιολόγθςθ του ΣΕΕ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξιολόγθςθσ των Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ.

Ρροκειμζνου να διαςφαλίςει τθν ανεξαρτθςία τθσ, θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
αναφζρεται ςτο Δ.Σ. μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, ςφμφωνα με το Εγχειρίδιο Λειτουργίασ τθσ.
Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Εγχειρίδιο Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Εταιρείασ, ο επικεφαλισ
και το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου δεν μπορεί να είναι Μζλοσ του Δ.Σ. τθσ
Εταιρείασ ι διευκυντικό ςτζλεχοσ άλλθσ μονάδασ, ι ςυγγενισ με Μζλοσ του Δ.Σ. ι διευκυντικό
ςτζλεχοσ μζχρι και δευτζρου βακμοφ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ.
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Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ επιδεικνφουν το υψθλότερο επίπεδο επαγγελματικισ
αντικειμενικότθτασ ςτθ ςυλλογι, αξιολόγθςθ και διοχζτευςθ πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τθ
δραςτθριότθτα ι διαδικαςία που εξετάηεται. Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ διενεργοφν ιςοηυγιςμζνθ
αξιολόγθςθ των ςχετικϊν περιςτάςεων και δεν επθρεάηονται, ανάρμοςτα, από δικά τουσ
ςυμφζροντα ι ςυμφζροντα άλλων ςτθ διαμόρφωςθ των απόψεϊν τουσ. Μζςα ςε αυτά τα
πλαίςια οι εςωτερικοί ελεγκτζσ:


Δεν ςυμμετζχουν ςε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ι ςχζςθ που ενδζχεται να επθρεάςει ι
μπορεί να κεωρθκεί ότι επθρεάηει τθν αμερόλθπτθ κρίςθ τουσ. Θ ςυμμετοχι αυτι
περιλαμβάνει εκείνεσ τισ δραςτθριότθτεσ ι ςχζςεισ οι οποίεσ μποροφν να ζρκουν ςε
ςφγκρουςθ με τα ςυμφζροντα του ελεγχόμενου.



Δεν αποδζχονται οτιδιποτε το οποίο μπορεί να επθρεάςει ι μπορεί να κεωρθκεί ότι κα
επθρεάςει τθν επαγγελματικι τουσ κρίςθ.



Γνωςτοποιοφν όλα τα ουςιϊδθ γεγονότα τα οποία γνωρίηουν και που, αν αυτά δε
γνωςτοποιθκοφν, ενδζχεται να αλλοιϊςουν τθν αναφορά των δραςτθριοτιτων που
εξετάηονται.

Β.6 Αναλογιςτική Λειτουργία
Θ Μονάδα Αναλογιςτικισ Λειτουργίασ είναι λειτουργικά ανεξάρτθτθ από μονάδεσ με
εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ και από τισ υπθρεςίεσ που είναι αρμόδιεσ για τθν πραγματοποίθςθ
ι λογιςτικοποίθςθ ςυναλλαγϊν.
Θ Μονάδα Αναλογιςτικισ Λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ υποςτθρίηεται από εξωτερικό ςυνεργάτθ
με ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ από τον Μάιο 2015 και ςυγκεκριμζνα τθν SANY Consulting ltd. με
υποςτθρικτικά κακικοντα από το εςωτερικό τμιμα Αναλογιςτικισ Λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ.
Θ ομάδα τθσ SANY Consulting αποτελείται από τον Υπεφκυνο Αναλογιςτι και άλλα ζμπειρα
ςτελζχθ που πλθροφν τα κριτιρια ικανότθτασ και καταλλθλόλθτασ, όπωσ ορίηεται ςτισ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ EIOPA.
Θ ιεραρχικι δομι τθσ Μονάδασ Αναλογιςτικισ Λειτουργίασ μζςα ςτθν Εταιρεία απεικονίηεται
ςτο οργανόγραμμα τθσ Εταιρείασ:
Διοικθτικό Συμβοφλιο
Επιτροπι Διαχείριςθσ
Κινδφνων

Αναλογιςτικι Λειτουργία

Διευκφνων
Σφμβουλοσ

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Αναλογιςτικισ Λειτουργίασ περιγράφονται ςτο κεφάλαιο Β.1
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Β.7 Εξωτερική Ανάθεςη
Θ εξωτερικι ανάκεςθ μίασ υπθρεςίασ ι δραςτθριότθτασ επιλζγεται από τθν Εταιρεία, εφόςον
καλφπτει αποτελεςματικότερα τθν ανάγκθ τθσ για τεχνογνωςία, μεγαλφτερθ ταχφτθτα ι
ευελιξία ι/και για μείωςθ του κόςτουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αναλογία ποιότθτασ τθσ
υπθρεςίασ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ τθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ υπθρεςία παρζχεται
ενδοεταιρικά, ςε ςφγκριςθ με τθν περίπτωςθ που θ ίδια υπθρεςία ανατίκεται εξωτερικά.
Θ εξωτερικι ανάκεςθ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ, από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο, Ρολιτικι Εξωτερικισ Ανάκεςθσ τθσ Εταρείασ. Θ Ρολιτικι περιλαμβάνει τα κριτιρια
χαρακτθριςμοφ μιασ δραςτθριότθτασ ωσ κρίςιμθσ ι ςθμαντικισ, τθ διαδικαςία επιλογισ του
εξωτερικοφ παρόχου, το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ εξωτερικισ ανάκεςθσ, όπωσ και τθ
διαδικαςία αξιολόγθςθσ επίδοςθσ του παρόχου.
Ρράγματι, θ Εταιρεία, για να καλφψει αποτελεςματικότερα τθν ανάγκθ τθσ για τεχνογνωςία,
μεγαλφτερθ ταχφτθτα ι ευελιξία και για μείωςθ του κόςτουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
αναλογία ποιότθτασ τθσ υπθρεςίασ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ τθσ, επζλεξε να ανακζςει τισ
εργαςίεσ τθσ Αναλογιςτικισ Λειτουργίασ ςε εξωτερικό πάροχο. Ο εξωτερικόσ πάροχοσ, ςτον
οποίο θ Εταιρεία ζχει ανακζςει τθν Αναλογιςτικι τθσ Λειτουργία είναι θ ΣΑΝΥ Συμβουλευτικι
ΕΡΕ, νομίμωσ αδειοδοτθμζνθ και δραςτθριοποιοφμενθ ςτθν Ελλάδα. Ο εν λόγω πάροχοσ ζχει
ορίςει υπεφκυνθ εκτζλεςθσ του ζργου τθν κα. Ανυφαντι Μαριάννα, αναλογίςτρια FHAS. Το
αντικείμενο των εργαςιϊν του παρόχου είναι ςφμφωνο με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα Β.1
κακικοντα τθσ Αναλογιςτικισ Λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ.

Β.8 Άλλεσ Πληροφορίεσ
Για τθν περίοδο αναφοράσ, δεν υπάρχει άλλθ ςθμαντικι πλθροφορία ςχετικά με το ςφςτθμα
διακυβζρνθςθσ τθσ επιχείρθςθσ.
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Γ. Προφίλ Κινδφνου
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ Εταιρείασ είναι θ καταγραφι, παρακολοφκθςθ και διατιρθςθ του ςυνόλου
των κινδφνων οι οποίοι απορρζουν από τθ δραςτθριότθτά τθσ ςτο επικυμθτό επίπεδο, βάςει
τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ των κινδφνων και των επιπζδων φερεγγυότθτασ που ζχει επιλζξει.
Για τθν ποςοτικι μζτρθςθ του κινδφνου και τον υπολογιςμό των αντίςτοιχων κεφαλαιακϊν
απαιτιςεων (Ενότθτα Ε.2 Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ), θ Εταιρεία κάνει χριςθ τθσ
τυποποιθμζνθσ μεκοδολογίασ (Standard formula) βάςει του ν.4364 Φερεγγυότθτα ΛΛ. Οι
κίνδυνοι οι οποίοι δεν καλφπτονται από τθν τυποποιθμζνθ μεκοδολογία αξιολογοφνται με
βάςθ τθν μζκοδο προςδιοριςμοφ του εγγενοφσ κινδφνου-Inherent Risk, βάςει κλίμακασ τθσ
πικανότθτασ εμφάνιςθσ ςε ςχζςθ με τθν πικανι ςυνζπεια του κάκε κινδφνου.
Οι μεταβολζσ τθσ περιόδου αναφοράσ και θ αιτιολογία τουσ, εμπεριζχονται ςτθν Ενότθτα Ε.2
Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ.
Θ ςυνολικι αξιολόγθςθ των κινδφνων κακϊσ και των ορίων ανοχισ για κάκε κατθγορία
κινδφνων διενεργείται μζςω τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ ιδίων κινδφνων και φερεγγυότθτασ
(ORSA).
Τα μζτρα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ του κάκε κινδφνου βαςίηονται και
εξειδικεφονται κυρίωσ βάςει τθσ διάκεςθσ που ζχει θ Εταιρεία απζναντι ςτον κίνδυνο.
Βάςει του επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ το όριο Φερεγγυότθτασ κάτω από το οποίο κα αλλάξει
θ Εταιρεία δραςτικά το ςχεδιαςμό τθσ είναι το 115% (Risk Limit). Το ποςοςτό αυτό αφορά το
ελάχιςτο όριο κινδφνου κάτω από το οποίο κα πρζπει να υπάρξουν άμεςεσ διοικθτικζσ
ενζργειεσ ςχετικά με τον επαναπροςδιοριςμό τθσ ςτρατθγικισ.
Στόχοσ τθσ διοίκθςθσ είναι το αναλαμβανόμενο ρίςκο του επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ να
κινθκεί ςτα επίπεδα φερεγγυότθτασ του 155% (Risk Appetite).
κινδφνων ενεργοποιείται ωσ εξισ βάςει των ορίων:

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ

Risk Appetite

Ο κίνδυνοσ βρίςκεται εντόσ του επικυμθτοφ ορίου και παρακολουκείται.

Risk Tolerance

Θ πρϊτθ γραμμι άμυνασ, υπεφκυνθ για τθν διαχείριςθ του κινδφνου ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ
Κινδφνων, ενθμερϊνουν το ΔΣ, και προετοιμάηεται ςχζδιο δράςθσ για τθν μείωςθ τθσ ζκκεςθσ.

Risk Limit

Ο Διευκυντισ Διαχείριςθσ Κινδφνων ειδοποιεί το ΔΣ και επιβλζπει τθν εφαρμογι μζτρων μετρίαςθσ του κινδφνου
για τθν μείωςθ τθσ ζκκεςθσ εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. Λαμβάνονται μζτρα επιπλζον ελζγχων
κακϊσ θ Εταιρία κινείται εκτόσ του Προφίλ των Κινδφνων.

Για τον εντοπιςμό δυνθτικά δυςμενϊν καταςτάςεων ςχετικά με τθ φερεγγυότθτα τθσ Εταιρείασ
ι τθν υλοποίθςθ τθσ επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ, θ Εταιρεία ςυμμετζχει ςτισ αςκιςεισ
προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων οι οποίεσ ανακοινϊνονται από τον επόπτθ, ενϊ
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παράλλθλα διενεργοφνται ζλεγχοι ςτθ βάςθ ρεαλιςτικά δυςμενϊν ςεναρίων και αςκιςεων
προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ιδίων κινδφνων και
φερεγγυότθτασ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει λάβει άδεια εγκατάςταςθσ φορζα ειδικοφ ςκοποφ και δεν διακζτει ζκκεςθ
ςε κζςεισ εκτόσ ιςολογιςμοφ.

Γ.1 Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ
Ο αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ αφορά τθν αςφαλιςτικι δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ και είναι
οποιοςδιποτε κίνδυνοσ, εκτόσ του χρθματοοικονομικοφ, ο οποίοσ μεταβιβάηεται από το
ςυμβαλλόμενο ςτθν Εταιρεία. Από τθ φφςθ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, ο κίνδυνοσ αυτόσ
είναι τυχαίοσ και, κατά ςυνζπεια, απρόβλεπτοσ.
Τα αςφαλιςτικά γεγονότα είναι τυχαία και ο πραγματικόσ αρικμόσ των ηθμιϊν και το φψοσ των
αποηθμιϊςεων μπορεί να διαφζρουν, από χρόνο ςε χρόνο, από τθν κακιερωμζνθ εκτίμθςθ με
τθ χριςθ ςτατιςτικϊν τεχνικϊν.
Τα μζτρα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου ανά
κατθγορία αςφαλιςτικοφ κινδφνου παρουςιαηονται ςτθν ςυνζχεια ενϊ δεν περιλαμβάνουν
κάποια ςθμαντικι αλλαγι για τθν περίοδο αναφοράσ.

Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ Γενικϊν Αςφαλειϊν
Ο αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ Γενικϊν Αςφαλειϊν αποτελεί τον μεγαλφτερο κίνδυνο αςφαλιςτικό
κίνδυνο για τθν Εταιρεία. Οι ουςιϊδεισ κίνδυνοι τθσ κατθγορίασ είναι ο Κίνδυνοσ Αςφαλίςτρων,
ο Κίνδυνοσ Αποκεμάτων και ο Καταςτροφικόσ Κίνδυνοσ. Θ αξιολόγθςι τουσ βαςίηεται ςτα
απαιτοφμενα κεφάλαια (Ενότθτα Ε.2 Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ) με βάςθ τθν
ζκκεςθ ςε κίνδυνο.
Θ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων γίνεται:
α) Βάςει των ορίων που ζχουν τεκεί ςτθν ORSA:
Ρροφίλ Κινδφνων
Κίνδυνοσ Γενικϊν Αςφαλειϊν
Κίνδυνοσ Αςφαλίςτρων
Κίνδυνοσ Αποκεμάτων
Καταςτροφικόσ Κίνδυνοσ

Risk Appetite

Risk Tolerance

Risk Limit

4.772.709

5.568.033

6.681.639

1.522.135

1.775.784

2.130.941

β) Βάςει παρακολοφκθςθσ μεταβολϊν ςτα κάτωκι:



Ραραγωγι αςφαλίςτρων ανά κλάδο αςφάλιςθσ και μεταβολι.
Επίπεδο Loss Ratio ανα κλάδο αςφάλιςθσ.
49






Ζξοδα ανά κλάδο αςφάλιςθσ.
Κόςτοσ δεδουλευμζνων προμθκειϊν.
Τελικό κόςτοσ ηθμιϊν ςε ςχζςθ με το αρχικό απόκεμα
Διαφοροποίθςθ αςφαλιςτικοφ χαρτοφυλακίου ςε 3 επίπεδα
o Κανάλι Διανομισ
o Γεωγραφικι Ρεριοχι
o Αςφάλιςτρα ανα χριςθ οχιματοσ για τον κλάδο αςτικισ ευκφνθσ αυτοκινιτων
ο οποίοσ αποτελεί το μεγαλφτερο κλάδο για το χαρτοφυλάκιο τθσ εταιρείασ.

Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ Ηωισ
Θ κατθγορία περιλαμβάνει τουσ εξισ αςφαλιςτικοφσ κινδφνουσ:








Κνθςιμότθτασ
Μακροβιότθτασ
Ανικανότθτασ/Νοςθρότθτασ
Ακυρϊςεων
Εξόδων Αςφάλιςθσ
Ανακεϊρθςθσ
Καταςτροφικόσ Κίνδυνοσ Ηωισ

Θ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων γίνεται:
α) Βάςει των ορίων που ζχουν τεκεί ςτθν ORSA ςε ςχζςθ με τα απαιτοφμενα κεφάλαια
(Ενότθτα Ε.2 Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ) ςε ςυνάφεια με τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο:
Ρροφίλ Κινδφνων

Risk Appetite

Risk Tolerance

Risk Limit

Κίνδυνοσ Αςφαλίςεων Ηωισ

716.631

836.051

1.003.261

β) Βάςει παρακολοφκθςθσ μεταβολϊν ςτα κάτωκι:






Ραραγωγι αςφαλίςτρων ανά κλάδο αςφάλιςθσ και μεταβολι
Επίπεδο Loss Ratio ανα κλάδο αςφάλιςθσ
Ζξοδα ανά κλάδο αςφάλιςθσ
Κόςτοσ δεδουλευμζνων προμθκειϊν
Διαφοροποίθςθ αςφαλιςτικοφ χαρτοφυλακίου
o Κανάλι Διανομισ
o Γεωγραφικι Ρεριοχι
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Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ Υγείασ
Θ κατθγορία περιλαμβάνει τουσ εξισ αςφαλιςτικοφσ κινδφνουσ:










Κνθςιμότθτασ
Μακροβιότθτασ
Ανικανότθτασ/Νοςθρότθτασ
Ακυρϊςεων
Εξόδων Αςφάλιςθσ
Ανακεϊρθςθσ
Καταςτροφικόσ Κίνδυνοσ Υγείασ
Αςφαλίςτρων
Αποκεμάτων

Θ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων γίνεται:
α) Βάςει των ορίων που ζχουν τεκεί ςτθν ORSA ςε ςχζςθ με τα απαιτοφμενα κεφάλαια
(Ενότθτα Ε.2 Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ) ςε ςυνάφεια με τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο:
Ρροφίλ Κινδφνων
Κίνδυνοσ Αςφαλίςεων Υγείασ
Κίνδυνοσ Υγείασ - Γενικϊν
Κίνδυνοσ Υγείασ - Ηωισ
Καταςτροφικόσ Κίνδυνοσ Υγείασ

Risk Appetite

Risk Tolerance

Risk Limit

305.934
1.649.855
165.224

356.915
1.924.787
192.757

428.298
2.309.745
231.308

β) Βάςει παρακολοφκθςθσ μεταβολϊν ςτα κάτωκι:






Ραραγωγι αςφαλίςτρων ανά κλάδο αςφάλιςθσ και μεταβολι.
Επίπεδο Loss Ratio ανά κλάδο αςφάλιςθσ.
Ζξοδα ανά κλάδο αςφάλιςθσ.
Κόςτοσ δεδουλευμζνων προμθκειϊν.
Διαφοροποίθςθ αςφαλιςτικοφ χαρτοφυλακίου
o Κανάλι Διανομισ
o Γεωγραφικι Ρεριοχι

Τεχνικζσ Μείωςθσ Αςφαλιςτικοφ Κινδφνου
Θ μείωςθ του κινδφνου βαςίηεται ςτισ απαλλαγζσ που εμπεριζχονται ςτα αςφαλιςτικά
προγράμματα και τθν ανταςφάλιςθ, ωσ βαςικι μζκοδο διαχείριςθσ του αςφαλιςτικοφ
κινδφνου τθσ Εταιρείασ.
Θ ανταςφάλιςθ αποτελεί βαςικό άξονα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, θ αλλαγι τθσ
οποίασ απαιτεί ενθμζρωςθ προσ το Δ.Σ. Θ αποτελεςματικότθτά τθσ ελζγχεται μζςω των ορίων
που ζχουν τεκεί για τον καταςτροφικό κίνδυνο τθσ κάκε κατθγορίασ αςφαλιςτικοφ κινδφνου.
Άνευ χριςθσ ανταςφάλειασ κα είχαμε, προςεγγιςτικά, τα εξισ αποτελζςματα:
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Με ανταςφαλιςτζσ

Άνευ ανταςφαλιςτϊν

Αποδεκτά Ίδια Κεφάλαια

21.092

27.628

Απαιτοφμενα Κεφάλαια Φερεγγυότθτασ

10.416

79.144

*ςε χιλιάδεσ

Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ Αςφαλιςτικοφ Κινδφνου
Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ Γενικϊν Αςφαλειϊν
Κίνδυνοσ Αποκεμάτων:
Αφξθςθ κακαρϊν τεχνικϊν προβλζψεων 10%
Επίπτωςθ Κινδφνου Γενικϊν Αςφαλειϊν

225,4

*ςε χιλιάδεσ ευρϊ
Κίνδυνοσ Αςφαλίςτρων: Στθν αποτίμθςθ του κινδφνου αςφαλίςτρων, όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν
Ενότθτα Ε.2 Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ, εμπεριζχεται θ αφξθςθ παραγωγισ που
αναμζνεται μζςα ςτο επόμενο ζτοσ.
Αφξθςθ αναμενόμενων κακαρϊν αςφαλίςτρων 10%
Επίπτωςθ Κινδφνου Γενικϊν Αςφαλειϊν

164,7

*ςε χιλιάδεσ ευρϊ
Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ Ηωισ
Στθν αποτίμθςθ του κινδφνου για το κίνδυνο Ηωισ εξετάηεται θ επίπτωςθ ςτα ίδια κεφάλαια
λόγω ζλευςθσ κινδφνου, επθρεάηοντασ τισ τεχνικζσ προβλζψεισ. Σε αυτιν τθ βάςθ ζγιναν τα
παρακάτω ςενάρια:
Standard Formula

Sensitivity
Τεχνικζσ
Προβλζψεισ

Κεφαλαιακζσ
Απαιτιςεισ

Επίπτωςθ
Αςφαλιςτικόσ
Κίνδυνοσ Ηωισ

5.984
6.058

-

529

+20%

75

5

14

+25%

6.001

17

1

5.984
6.357

0
374

+45%, +35%, 30%
-60%

5.984
6.283

0
299

0
-66

5.747

0

0

+20%

5.737
6.211

0
227

0
0

+10%

0
138

+60%
-50%

5.712

5.786
6.121

68

+3%
+15%

5.995
6.121

11
137

+5%
+20%

6.002
6.167

19
183

1
26

Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ
Ηωισ

Παράγοντασ

Τεχνικζσ Προβλζψεισ

Life Unstressed
Life Mortality

+15%

5.984
6.040

56

Life Longevity

+20%

5.997

Life Disability - Morbidity
Life Lapse down

+35%, +25%, 20%
-50%

Life Lapse up

+50%
-40%

Life Lapse mass
Life Expenses
Life Revision
Life CAT

Κεφαλαιακζσ
Απαιτιςεισ

Παράγοντασ

-
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Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ Υγείασ
Στθν αποτίμθςθ του κινδφνου για το κίνδυνο Υγείασ εξετάηεται θ επίπτωςθ ςτα ίδια κεφάλαια
λόγω ζλευςθσ κινδφνου επθρεάηοντασ τισ τεχνικζσ προβλζψεισ. Σε αυτι τθν βάςθ ζγιναν τα
παρακάτω ςενάρια:
Standard Formula

Sensitivity

Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ
Υγείασ

Παράγοντασ

Τεχνικζσ Προβλζψεισ

Health SLT Unstressed
Health Expenses
Health Mortality
Health Longevity
Health Medical exp up
Health Medical exp down
Health Income protection
Health Revision
Health Lapse down
Health Lapse up
Health Lapse mass

531

-

+10%
+15%
+20%
+5%
-5%
+35%, +25%, 20%
+3%
-50%
+50%
-40%

652
511
563
1.275
-41
539
531
1.451
237
275

121
0
32
744
0
8
0
920
0
0

Κεφαλαιακζσ
Απαιτιςεισ

Παράγοντασ

Τεχνικζσ
Προβλζψεισ

Κεφαλαιακζσ
Απαιτιςεισ

531

-

+20%
+20%
+25%
+10%
-10%
+45%, +35%, 30%
+5%
-60%
+60%
-50%

709
505
572
1.460
-176
542
531
1.166
206
225

178
0
41
929
0
11
0
635
0
0

1438
43
0
2
123
0
2
0
-201
0
0

Κίνδυνοσ Αποκεμάτων:
Αφξθςθ κακαρϊν τεχνικϊν προβλζψεων 10%
Επίπτωςθ Κινδφνου Γενικϊν Αςφαλειϊν

8,0

*ςε χιλιάδεσ ευρϊ
Κίνδυνοσ Αςφαλίςτρων: Στθν αποτίμθςθ του κινδφνου αςφαλίςτρων όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν
Ενότθτα Ε.2 Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασμ εμπεριζχεται θ αφξθςθ παραγωγισ που
αναμζνεται μζςα ςτο επόμενο ζτοσ.
Αφξθςθ αναμενόμενων κακαρϊν αςφαλίςτρων 10%
Επίπτωςθ Κινδφνου Υγείασ

Επίπτωςθ
Αςφαλιςτικόσ
Κίνδυνοσ Υγείασ

14,5

*ςε χιλιάδεσ ευρϊ

Συγκζντρωςθ Αςφαλιςτικοφ Κινδφνου
Θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ αςφαλιςτικοφ κινδφνου παρατθρείται ςτο χαρτοφυλάκιο
αςφαλίςεων ηθμιϊν και προζρχεται από τον κίνδυνο αςφαλίςτρων και αποκεμάτων, ο οποίοσ
ζχει τισ μεγαλφτερεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ.
Θ ςυγκζντρωςθ του κινδφνου δικαιολογείται από τθν υψθλι ςυγκζντρωςθ τεχνικϊν
προβλζψεων, ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο αςφαλιςτικό χαρτοφυλάκιο, θ οποία ανζρχεται ςτο
80,2% (χωρίσ περικϊριο κινδφνου).
Σχετικά με τον καταςτροφικό κίνδυνο Αςφαλίςεων Γενικϊν Κλάδων, θ μεγαλφτερθ
ςυγκζντρωςθ παρατθρείται ςτον κίνδυνο Ανκρωπογενοφσ Καταςτροφισ Κινδφνου Ρυρόσ. Θ
ανάλθψθ κινδφνου πζραν του ορίου ι μεταβολι τθσ ανταςφαλιςτικισ κάλυψθσ με rate
μικρότερο του A απαιτεί τθν αναφορά ςτθν επιτροπι διαχείριςθσ κινδφνων και κατόπιν τθν
ζγκριςθ για τθν ςφναψθ αςφάλιςθσ.
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Γ.2 Κίνδυνοσ αγοράσ
Είναι ο κίνδυνοσ ςτον οποίο εκτίκενται τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ, πλθν των
κατακζςεων όψεωσ, οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτον πιςτωτικό κίνδυνο. Ρροκφπτει από
δυςμενείσ εξελίξεισ ςτθν τιμι ι ςτθ μεταβλθτότθτα που παρατθροφνται ςτισ αγορζσ επιτοκίων,
ςυναλλάγματοσ και μετοχϊν. Ηθμίεσ είναι δυνατόν να προκφψουν από το χαρτοφυλάκιο κατά
τθ διαχείριςθ των ςτοιχείων Ενεργθτικοφ-Ρακθτικοφ.
Εμπεριζχει τουσ κινδφνουσ: Επιτοκίων, Μετοχϊν, Ακινιτων, Συγκζντρωςθσ, Ριςτωτικϊν
Ρερικωρίων και Συναλλάγματοσ.
Θ βαςικι φιλοςοφία διαχείριςθσ των επενδφςεων είναι θ αρχι του ςυνετοφ επενδυτι. Για τον
ςκοπό αυτό, το ςφνολο των επενδφςεων γίνεται αποκλειςτικά ςε χρθματοπιςτωτικά μζςα τα
οποία προςφζρουν ευλόγωσ προβλζψιμθ απόδοςθ, θ Εταιρεία μπορεί να τα αποτιμιςει
ρεαλιςτικά ςτθν τρζχουςα αξία τουσ, κακϊσ και να εντοπίςει και να διαχειριςτεί τουσ
κινδφνουσ που αυτά ενζχουν. Τα περιουςιακά ςτοιχεία επενδφονται με τρόπο που εγγυάται τθν
αςφάλεια, τθν ποιότθτα, τθν ρευςτότθτα και τθν κερδοφορία του χαρτοφυλακίου ωσ ςυνόλου,
ενϊ τα περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία δεν είναι αποδεκτά προσ διαπραγμάτευςθ ςε
οργανωμζνθ χρθματοοικονομικι αγορά διατθροφνται ςε χαμθλά επίπεδα.
Το Χαρτοφυλάκιο και τα όρια ςφνκεςθσ χαρτοφυλακίου παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια:
Όρηα ζύλζεζες
ταρηοθσιαθίοσ
2018
ΑΚΙΝΘΤΑ (εφλογθ αξία βάςει εκτίμθςθσ)
12,00%

4.271.750

7,60%

4.245.835

7,39%

4.203.722

7,23%

Ομόλογα ελλθνικοφ δθμοςίου

15,00%

5.754.529

10,24%

5.791.589

10,08%

4.473.779

7,70%

Ζντοκα γραμματια ελλθνικοφ δθμοςίου

15,00%

7.249.878

12,90%

8.236.377

14,33%

5.982.570

10,30%

30,00%

5.500.670
5.799.722
11.300.392

9,78%
10,32%
20,10%

6.219.536
6.386.220
12.605.756

10,82%
11,11%
21,94%

4.392.985
5.299.225
9.692.210

7,56%
9,12%
16,68%

25,00%
8,00%

10.587.442
4.076.218

18,83%
7,25%

6.291.748
2.499.073

10,95%
4,35%

4.912.265
1.974.517

8,45%
3,40%

7,50%

250.067
1.963.730
2.213.797

3,94%

18.450
1.293.907
1.312.358

2,28%

10.456
973.329
983.785

1,69%

ΤΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ομόλογα ξζνων κρατϊν
Ομόλογα υπερεκνικϊν οργανιςμϊν
Εταιρικά ομόλογα
Ομόλογα ςυνεταιριςτικϊν τραπεηϊν
Μετοχζσ - ςυμμετοχζσ
Ειςθγμζνεσ μετοχζσ
Μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ & μερίδεσ

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Δάνεια

300.000

168.428

0,30%

130.353

0,23%

136.947

0,24%

Αμοιβαία κεφάλαια χρθματαγοράσ

10,00%

3.169.066

5,64%

6.193.799

10,78%

9.110.433

15,68%

17,50%

3.525.000
3.902.307
7.427.307

13,21%

3.450.000
6.701.224
10.151.224

17,67%

13.152.298
3.487.427
16.639.725

28,63%

56.218.808

100,00%

57.458.112

100,00%

58.109.953

100,00%

Χρθματικά διακζςιμα
Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ
Κατακ. όψεωσ & ταμειακά διακζςιμα

Σφνολο
Χρθματοοικονομικά μζςα τα οποία
ενζχουν ςυναλλαγματικό κίνδυνο

6,00% *

1.210.830

2,33%

0

0,00%

0

0,00%

Χρθματοοικονομικά μζςα μθ
διαπραγματεφςιμα ςε οργανωμζνθ
αγορά

13,00% *

6.039.948

11,63%

3.792.981

7,13%

2.947.846

5,47%

*επι του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου χρθματοοικονομικϊν μζςων
Σθμείωςθ: Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι δεδουλευμζνοι τόκοι
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Τα μζτρα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου αγοράσ ανά κατθγορία
κινδφνου βαςίηονται ςτισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ φερεγγυότθτασ, ενϊ δεν περιλαμβάνουν
κάποια ςθμαντικι αλλαγι για τθν περίοδο αναφοράσ.
Θ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων γίνεται:
Βάςει των ορίων που ζχουν τεκεί ςτθν ORSA ςε ςχζςθ με τα απαιτοφμενα κεφάλαια (Ενότθτα
Ε.2 Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ) ςε ςυνάφεια με τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο:
Ρροφίλ Κινδφνων
Κίνδυνοσ Αγοράσ
Κίνδυνοσ Συγκζντρωςθσ
Κίνδυνοσ Πιςτωτικϊν Περικωρίων
Κίνδυνοσ Τιμϊν Ακινιτων
Κίνδυνοσ Μετοχϊν
Κίνδυνοσ Επιτοκίων
Κίνδυνοσ Συναλλάγματοσ

Risk Appetite

Risk Tolerance

Risk Limit

4.375.896
2.707.299
1.348.053
1.541.630
2.038.914
962.500

5.105.095
3.158.444
1.572.692
1.798.527
2.378.679
1.122.891

6.126.114
3.790.133
1.887.230
2.158.232
2.854.415
1.347.469

Θ διαχείριςθ του επιτοκιακοφ κινδφνου πζρα των άνω ορίων πραγματοποιείται μζςω τθσ
ςυγχρονιςμζνθσ διαχείριςθσ ενεργθτικοφ πακθτικοφ. Θ διάρκρωςθ του χαρτοφυλακίου γίνεται
με τζτοιο τρόπο ϊςτε οι χρθματικζσ ειςροζσ από ζςοδα και τθ λιξθ χρεογράφων ι από
ειςπράξεισ και τθν εκποίθςθ λοιπϊν ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ να είναι ςε κζςθ να καλφψουν
τισ προςδοκϊμενεσ χρθματικζσ εκροζσ, διατθρϊντασ υψθλά επίπεδα ρευςτότθτασ.
Θ διαχείριςθ Ενεργθτικοφ-Ρακθτικοφ γίνεται βάςει τθσ διάρκειασ του ςυνόλου των ςτοιχείων
που εμφανίηονται ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ.

Τεχνικζσ Μείωςθσ Κινδφνου Αγοράσ
Θ Εταιρεία διακζτει τα εξισ χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τισ επενδφςεισ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Διαφοροποίθςθ Χαρτοφυλακίου βάςει Γεωγραφικισ Ρεριοχισ
Διαφοροποίθςθ Χαρτοφυλακίου ανά είδοσ Επζνδυςθσ
Διαςπορά Κινδφνου ανά Αντιςυμβαλλόμενο-Εκδότθ
Επιλογι ςτοιχείων βάςει πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ
Στοιχεία άμεςα ρευςτοποιιςιμα που διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ αγορζσ
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα γίνονται κατά κφριο λόγο ςε ακίνθτα για επαγγελματικι χριςθ
Δεν εκτίκεται ςε κινδφνουσ εκτόσ ιςολογιςμοφ
Δεν επενδφει ςε παράγωγα ι τιτλοποιθμζνα επενδυτικά ςτοιχεία
Δεν διακζτει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ unit-linked, θ αξία των οποίων ςυνδζεται με ςτοιχεία
ενεργθτικοφ
Δεν ενεχυριάηει-δανείηει ςτοιχεία ενεργθτικοφ, εκτόσ του δανειακοφ πρόγραμματοσ
υπαλλιλων με όριο 300.000
Δφναται να επενδφςει ςε αμοιβαία κεφάλαια εάν και εφόςον διακζτει τθν πλιρθ ανάλυςθ
των ςτοιχείων του αμοιβαίου ( Look Through )
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●

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο επανεξετάηεται ςτο ςφνολό του λαμβάνοντασ υπόψθ τθ
διακεςιμότθτα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ υπό το πρίςμα:
o Μειωμζνθσ δυνατότθτασ μεταβίβαςθσ
o Τυχόν μζτρων ι περιοριςμϊν
o Κίνδυνο Κεματοφφλακα.

Συγκζντρωςθ Κινδφνου Αγοράσ
Θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ κινδφνου αγοράσ προζρχεται από τισ επενδφςεισ που είναι
τοποκετθμζνεσ ςτθν Συνεταιριςτικι Τράπεηα Α’. Θ Εταιρεία ζχει διενεργιςει ςενάριο
ανάκλθςθσ ςτο κεφάλαιο Γ.6, από το οποίο προκφπτει ότι δεν επθρεάηεται ςθμαντικά.
Θ Εταιρεία πζραν των ορίων τθσ ORSA, διαχειρίηεται τον κίνδυνο Συγκζντρωςθσ ςε τρία
επίπεδα:
1) Βάςει Γεωγραφικισ Διαφοροποίθςθσ (Εντόσ/Εκτόσ Ελλάδοσ)
Τα ςτοιχεία 31/12/2018 αποτυπϊνουν ότι το 42,1% ιταν εκτόσ Ελλάδοσ:
Κίλδσλος Φώρας
Εθηός Ειιάδος

42,1%

Εληός Ειιάδος

57,9%

2) Βάςει του είδουσ επζνδυςθσ
Τα είδθ και τα όρια των επενδφςεων με βάςθ το είδοσ των επενδυτικϊν ςτοιχείων
περιγράφονται ςτθν αρχι του κεφαλαίου κινδφνου αγοράσ.
3) Βάςει τθσ ςυγκζντρωςθσ ανά αντιςυμβαλλόμενο
Θ Εταιρεία φροντίηει για τθ μζγιςτθ δυνατι διαςπορά των επενδφςεων ανά αντιςυμβαλλόμενο
/εκδότθ τίτλου εντόσ των ορίων ανά κατθγορία επζνδυςθσ που περιγράφεται ςτθν επενδυτικι
πολιτικι, ϊςτε τυχόν ηθμιζσ ι δυςμενείσ μεταβολζσ ςτθν αξία των επενδφςεων ανά
αντιςυμβαλλόμενο ι ανά κατθγορία χρθματοοικονομικοφ μζςου να μθν επθρεάηουν
ςθμαντικά τθν οικονομικι τθσ κζςθ.
Στθ ςυνζχεια παρατίκεται θ διάρκρωςθ του χαρτοφυλακίου, θ ςυγκζντρωςθ ανά κατθγορία
επζνδυςθσ και θ βακμολογία εκδότθ.
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Καηεγορία επέλδσζες
%
Oκόιογα Ειιεληθού Δεκοζίοσ / ΕΓΕΔ
Επελδσηηθό ταρηοθσιάθηο οκοιόγφλ
Ομόλογα Υπερεθνικών Οργανιζμών
Ομόλογα Ξένων Κραηών
Ομόλογα Εηαιρικά (Ξένα)
Ομόλογα Εηαιρικά (Ελλάδος)

AAA
5,4%

AA
11,7%

A
10,0%

BBB
10,7%

Δεκζμβριοσ 2018
BB
B
5,5%
28,8%
13.171.982

2.807.252 5.756.534 2.591.499 5.475.390 2.813.433
743.384 5.077.931
2.063.868 115.048
2.838.927
563.555 2.591.499 2.636.463 1.701.254
1.112.179

315.790

1.126.175

6.674

38.586

339.524

208.283

Προζεζκηαθές θαηαζέζεης Ειιάδος

UNRATED
10,4%

Σφνολο

339.524

2.042.287 22.034.201
5.821.315
508.104
5.525.947
211.242
7.704.013
1.322.941 2.982.927
4.089.573

7,9%

3.525.483

3.525.483

6,8%

3.169.066

6,1%

0

0,0%

1.239.491

2,4%

1.529.535

92.657

59.649

1.239.491

Δηαζέζηκα (όυεφς & ηακείο) Ειιάδος
Μερίδες ΣΥΝ.ΠΕ. θαη κεηοτές
Σύλοιο

202.847

29.832

1.874.322

788.495

2.662.816

5,1%

1.012.237

590.998

1.835.913

3,5%

2.807.252 6.072.324 5.160.011 5.511.896 2.852.019 14.909.800 9.016.707 5.398.516 51.728.526

Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ Κινδφνου Αγοράσ
Στα ςενάρια που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια εξετάηεται θ επίδραςθ ςτον Κίνδυνο Αγοράσ λόγω
μεταφοράσ κεφαλαίων από τα διακζςιμα ποςά ςτθν κάκε υποκατθγορία κινδφνου.
Κίνδυνοσ Μετοχϊν:
Αφξθςθ 30% Τοποκετιςεων ςε Μετοχζσ Τφπου 1
Επίπτωςθ Κινδφνου Αγοράσ

125,1

*ςε χιλιάδεσ ευρϊ
Κίνδυνοσ Ακινιτων:
Αφξθςθ 10% Τοποκετιςεων ςε Ακίνθτα
Επίπτωςθ Κινδφνου Αγοράσ

67,5

*ςε χιλιάδεσ ευρϊ
Κίνδυνοσ Συγκζντρωςθσ, Ριςτωτικϊν Ρερικωρίων & Επιτοκίων:
Λόγω τθσ αλλθλεπίδραςθσ των εν λόγω κινδφνων εξετάηονται ενιαία ςτο ςενάριο:
Αφξθςθ 20% ςτον Αντιςυμβαλλόμενο με τθ Μεγαλφτερθ Συγκζντρωςθ
Επίπτωςθ Κινδφνου Αγοράσ

42,6%
11,3%
10,7%
14,9%
5,8%

2.172.484 1.917.088

UBS money market certificate
Δηαζέζηκα ζηε UBS θαη Credit Agricole

%

13.171.982 25,5%

208.283

Oκόιογα Σσλεηαηρηζηηθώλ Τραπεδώλ

Ακοηβαία θεθάιαηα money market

<B
17,4%

437,1

*ςε χιλιάδεσ ευρϊ
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Κίνδυνοσ Συναλλάγματοσ
Το ςενάριο ωσ παραδοχι ζχει τθν τρζχουςα ιςοτιμία: 1,145
Τοποκζτθςθ επιπλζον 2.000.000 euro ςε USD
Επίπτωςθ Κινδφνου Αγοράσ
162,8

Γ.3 Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ
Θ ακζτθςθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων του αντιςυμβαλλομζνου ςε βάροσ τθσ Εταιρείασ
αποτελεί τον πιςτωτικό κίνδυνο. Αφορά κυρίωσ απαιτιςεισ από ανταςφαλιςτζσ,
διαμεςολαβοφντεσ, αςφαλιηόμενουσ/ςυνεργάτεσ ι απαιτιςεισ από αντιςυμβαλλόμενεσ
τράπεηεσ (κατακζςεισ όψεωσ). Θ Εταιρεία λαμβάνει μζτρα μείωςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου
όπωσ, για παράδειγμα, τθ ςυνεργαςία με ανταςφαλιςτζσ υψθλοφ επιπζδου πιςτωτικισ
αξιοπιςτίασ ι τθ διαςπορά ςε περιςςότερουσ αντιςυμβαλλόμενουσ.
Τα μζτρα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου βαςίηονται ςτισ κεφαλαιακζσ
απαιτιςεισ φερεγγυότθτασ, ενϊ δεν περιλαμβάνουν κάποια ςθμαντικι αλλαγι για τθν περίοδο
αναφοράσ.
Θ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων γίνεται:
Βάςει των ορίων που ζχουν τεκεί ςτθν ORSA ςε ςχζςθ με τα απαιτοφμενα κεφάλαια (Ενότθτα
Ε.2 Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ), ςε ςυνάφεια με τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο:

Ρροφίλ Κινδφνων

Risk Appetite

Risk Tolerance

Risk Limit

Κίνδυνοσ Αντιςυμβαλλομζνου
Τφπου 1
Τφπου 2

2.435.170
931.845

2.840.967
1.087.128

3.409.161
1.304.553

Συγκζντρωςθ Ριςτωτικοφ Κινδφνου & Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ
Οι μεγαλφτερεσ εκκζςεισ Ριςτωτικοφ Κινδφνου αφοροφν τθ Συνεταιριςτικι Τράπεηα Α’ και τον
βαςικό ανταςφαλιςτι τθσ Εταιρείασ, ενϊ οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ διατθροφνται ςε χαμθλά
επίπεδα.
Στο κεφάλαιο Γ.6 Ενότθτα: Διενζργεια Προςομοιϊςεων Ακραίων Καταςτάςεων γίνεται ανάλυςθ
των ςεναρίων ανάκλθςθσ και των επιπτϊςεων ςτθ φερεγγυότθτα τθσ Εταιρείασ.
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Γ.4 Κίνδυνοσ Ρευςτότητασ
Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ ορίηεται ωσ ο κίνδυνοσ ηθμιάσ λόγω πρόωρθσ ρευςτοποίθςθσ
ςτοιχείων ενεργθτικοφ για τθν εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων, ι θ αδυναμία εκπλιρωςθσ
υποχρεϊςεων λόγω ζλλειψθσ ρευςτότθτασ.
Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ ζχει βακμολογθκεί χαμθλισ ςθμαντικότθτασ, δεδομζνθσ τθσ υψθλισ
ρευςτότθτασ τθσ Εταιρίασ ςε βραχυπρόκεςμουσ τίτλουσ και τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ.
Στο πλαίςιο τθσ αρχισ τουσ Συνετοφ Επενδυτι για τθ διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ και
τθν αποφυγι τθσ αναγκαςτικισ ρευςτοποίθςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ με τον κίνδυνο ηθμιάσ, θ
Εταιρεία φροντίηει να διατθρεί επαρκι επίπεδα ρευςτότθτασ για τθν εκπλιρωςθ των εφλογα
αναμενόμενων χρθματικϊν ροϊν.
Θ Εταιρεία δεν κάνει εκτίμθςθ αναμενόμενων κερδϊν τα οποία εμπεριζχονται ςτα μελλοντικά
αςφάλιςτρα, για τθ διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ.
Τα μζτρα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ
παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια, ενϊ δεν περιλαμβάνουν κάποια ςθμαντικι αλλαγι για τθν
περίοδο αναφοράσ.
Θ Εταιρεία διατθρεί ςχζδιο ρευςτότθτασ το οποίο παρακολουκείται και ανανεϊνεται κατ’
ελάχιςτον ετθςίωσ και ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ.
31.12.2018

Solvency II

0-1

1-5

6-10

11-15

16-20

>20

ΣΥΝΟΛΟ

16.896.879
9.952.263
250.067
3.525.483
3.169.066
3.902.307
4.241.283
2.001.831
27.042.299

15.831.466
15.831.466

13.629.161
13.629.161

3.648.664
3.648.664

2.305.140
2.305.140

5.033.184
3.447.338
1.585.846

6.593.055
1.760.261
24.184.782

1.949.740

171.269

0

15.578.902

3.819.934

2.305.140

57.344.494
48.814.032
1.835.913
3.525.483
3.169.066
3.902.307
12.955.348
3.762.091
77.964.240

8.860.856
341.020
339.312
63.079
14.322.832
2.537.903
26.465.002

13.286.457
511.344
125.899
23.405

3.887.811
149.627
1.379.952
256.537

341.199
13.131
1.680.674
312.442

0
0
1.397.293
259.761

4.578.744
851.201

13.947.105

4.500.000
10.173.927

2.347.447

1.657.054

5.429.946

26.376.322
1.015.121
9.501.875
1.766.425
14.322.832
7.037.903
60.020.480

577.298

10.237.677

5.404.975

1.472.487

648.086

(396.762)

17.943.761

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Επενδφςεισ
Ομόλογα
Μετοχζσ
Προκεςμιακζσ
Αμοιβαία Κεφάλαια
Ταμειακά Διακεςιμα
Απαιτιςεισ από Ανταςφαλιςτζσ
Λοιπζσ Απαιτιςεισ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Προβλζψεισ Γενικϊν Αςφαλίςεων
Περικϊριο Κινδφνου Γενικϊν
Προβλζψεισ Αςφαλίςεων Ζωισ
Περικϊριο Κινδφνου Ζωισ
Υποχρεϊςεισ προσ Ανταςφαλιςτζσ
Λοιπεσ Υποχρεϊςεισ και Δάνεια

Κακαρι Διαφορά Ρευςτότθτασ

5.033.184

Θ Εταιρεία ζχει ορίςει το ποςό των €6.000.000 ωσ ελάχιςτο περικϊριο ρευςτότθτασ ςε
επίπεδο τριμινου, το οποίο καλφπτεται ςε ςυνεχι βάςθ από περιουςιακά ςτοιχεία
αποτελοφμενα από άμεςα διακζςιμα και λιξεωσ εντόσ τριμινου.
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Τα εν λόγω περιουςιακά ςτοιχεία ςυμπεριλαμβάνουν:





Κατακζςεισ όψεωσ.
Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ με ορίηοντα μικρότερο των τριϊν μθνϊν.
Ομόλογα/Ζντοκα Γραμμάτια που απζχουν 3 μινεσ από τθ λιξθ.
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείριςθσ Διακεςίμων.

Θ Εταιρεία, ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου ρευςτότθτασ, διατθρεί μθνιαίωσ
θμερολόγιο αναμενϊμενων πλθρωμϊν το οποίο παρακολουκείται και εξετάηεται ωσ προσ τισ
τελικζσ πλθρωμζσ.

Γ.5 Λειτουργικόσ κίνδυνοσ
Θ Εταιρεία αναγνωρίηει ότι θ ζκκεςθ ςτο λειτουργικό κίνδυνο αποτελεί πθγι αβεβαιότθτασ και
ενζχει το ενδεχόμενο ηθμιϊν που κα μποροφςαν να πλιξουν τθν ομαλι λειτουργία και
φερεγγυότθτά τθσ.
Θ Εταιρεία επικυμεί να διαςφαλίςει ότι ο λειτουργικόσ κίνδυνοσ ελζγχεται και παραμζνει εντόσ
των ορίων ανοχισ που επιτρζπουν τθν ομαλι λειτουργία τθσ και τθν εξυπθρζτθςθ των
λειτουργικϊν τθσ ςτόχων.
Για το ςκοπό αυτό, θ λειτουργία των τμθμάτων γίνεται με βάςθ καταγεγραμμζνεσ και
τυποποιθμζνεσ ζγγραφεσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ εξυπθρετοφν τθν κακθμερινι λειτουργία των
τμθμάτων. Το προςωπικό είναι υπεφκυνο για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν, διαςφαλίηοντασ με
αυτόν τον τρόπο τθ ςυνζπεια ςτον τρόπο άςκθςθσ των κακθκόντων του. Οι διαδικαςίεσ
κρίνονται, αξιολογοφνται και βελτιϊνoνται διαρκϊσ από τα εςωτερικά τμιματα τθσ Εταιρείασ.
Ραράλλθλα, διακζτει Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ οποία αξιολογεί τισ διαδικαςίεσ ωσ
προσ τθν τιρθςι τουσ αλλά και ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Τυχόν αςτοχίεσ
καταγράφονται και αναφζρονται προσ τθν Επιτροπι Ελζγχου, θ οποία τισ αξιολογεί.
Τα μζτρα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου βαςίηονται ςτισ κεφαλαιακζσ
απαιτιςεισ φερεγγυότθτασ, ενϊ δεν περιλαμβάνουν κάποια ςθμαντικι αλλαγι για τθν περίοδο
αναφοράσ.
Θ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων γίνεται:
Βάςει των ορίων που ζχουν τεκεί ςτθν ORSA ςε ςχζςθ με τα απαιτοφμενα κεφάλαια (Ενότθτα
Ε.2 Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ) ςε ςυνάφεια με τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο, ενϊ δεν
περιλαμβάνεται κάποια ςθμαντικι αλλαγι κατά τθν περίοδο αναφοράσ:
Ρροφίλ Κινδφνων

Risk Appetite

Risk Tolerance

Risk Limit

Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ

1.134.723

1.323.813

1.588.575

Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ Λειτουργικοφ Κινδφνου
Αφξθςθ Ραραγόντων Λειτουργικοφ Κινδφνου 10%
Επίπτωςθ Λειτουργικοφ Κινδφνου
82,9
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Γ.6 Άλλοι ςημαντικοί κίνδυνοι
Από τθν αξιολόγθςθ ιδίων κινδφνων και φερεγγυότθτασ προκφπτει ότι ο Κίνδυνοσ ΧϊρασΡολιτικόσ Κίνδυνοσ αποτελεί ζναν ιδιαίτερο κίνδυνο για τθν Εταιρεία.
Ο πολιτικόσ κίνδυνοσ είναι υποςφνολο του κίνδυνου χϊρασ, δεδομζνου ότι θ χϊρα ενδζχεται
να επθρεαςτεί και από άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ αςτοχία του οικονομικοφ μοντζλου (πτϊςθ
τουριςμοφ, ζνταςθ ςχζςεων με γείτονεσ χϊρεσ κ.ά.). Οι δφο κίνδυνοι ελζγχονται και τίκενται ςε
διαχείριςθ από κοινοφ διότι, αποτελεςματικά, θ κερδοφορία τθσ Εταιρείασ και τα ςτοιχεία του
χαρτοφυλακίου που είναι επενδεδυμζνα ςτθ χϊρα τελικά, δφνανται να επθρεαςτοφν.
Σενάριο ραγδαίων πολιτικϊν εξελίξεων: Απόφαςθ για ξαφνικι προκιρυξθ εκλογϊν.
Διαχειριςτικι Ενζργεια:
 Θ επενδυτικι πολιτικι και το χαρτοφυλάκιο το οποίο διατθρεί θ Εταιρεία λειτουργοφν
με αποκλειςτικό ςτόχο τθ διαφφλαξθ του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου.
 Ρρίν τθν οποιαδιποτε επενδυτικι απόφαςθ, ςυνυπολογίηεται θ ζκκεςθ ςτον πιςτωτικό
κίνδυνο, τον κίνδυνο ςυγκζντρωςθσ, τον κίνδυνο επιτοκίων και τον κίνδυνο μετοχϊν.
 Κεμελιϊδεσ κριτιριο αποτελεί θ μζγιςτθ διαςπορά των επενδφςεων, λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του εκδότθ.
 Στο ςφνολο του χαρτοφυλακίου χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, οι
επενδφςεισ (ομόλογα, προκεςμιακζσ, μετοχζσ και αμοιβαία), οι οποίεσ βρίςκονται
τοποκετθμζνεσ ςτον Ελλθνικό χϊρο, αποτελοφν το 42%.
Ρζραν των διαχειριςτικϊν ενεργειϊν, ςτθν αξιολόγθςθ ιδίων κινδφνων φερεγγυότθτασ ζχει
γίνει διενζργεια ακραίου ςεναρίου, το οποίο παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια, και περιλαμβάνει τθν
ζκκεςθ ςε κάκε είδουσ κρατικό χρζοσ το οποίο διακζτει θ Εταιρεία ςτο χαρτοφυλάκιό τθσ, με
αποτελζςμα φερεγγυότθτασ άνω του 100%.

Διενζργεια Ρροςομοιϊςεων Ακραίων Καταςτάςεων
Θ Εταιρεία διενιργθςε ςειρά προςομοιϊςεων ακραίων καταςτάςεων, με ςτόχο να βρεκοφν
ενδεχόμενεσ αδυναμίεσ. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ο δείκτθσ Φερεγγυότθτασ ιταν άνω του
100%.
Όλα τα αποτελζςματα είναι ςε χιλιάδεσ ευρϊ.

Σενάριο 1: Ανάκλθςθ άδειασ βαςικοφ Ανταςφαλιςτι
Αυτό που εξετάηεται ςτο ςενάριο είναι το Risk Mitigation Effect που ζχει θ Εταιρεία λόγω τθσ
ανταςφάλιςθσ, ςε περίπτωςθ ανάκλθςθσ.
Ραραδοχζσ: θ Εταιρεία δεν βρίςκει άμεςα ανταςφαλιςτικι κάλυψθ.
Stress Test
SCENARIO 1

Ανάκλθςθ Άδειασ Βαςικοφ Ανταςφαλιςτι
Risk Mitigation Effect Default of Basic Reinsurer

Ιδια Κεφάλαια /
Eligible Own Funds

SCR/Συνολικζσ Ανάγκεσ
Φερεγγυότθτασ

SOLVENCY RATIO

23.809

19.193

124,0%
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Σενάριο 2: Μείωςθ τθσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ βαςικοφ ανταςφαλιςτι κατά 1 βακμίδα
Αυτό που εξετάηεται ςτο ςενάριο αυτό είναι to Risk Mitigation Effect, βάςει τθσ επίδραςθ τθσ
μείωςθσ τθσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ βαςικοφ ανταςφαλιςτι.
Stress Test

Ιδια Κεφάλαια /
Eligible Own Funds

SCR/Συνολικζσ Ανάγκεσ
Φερεγγυότθτασ

SOLVENCY RATIO

23.129

12.478

185,4%

Μείωςθ Πιςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ Βαςικοφ Ανταςφαλιςτι (A to BBΒ)
SCENARIO 2
Risk Mitigation Effect Downgrade of Basic Reinsurer (A to BBB)

Σενάριο 3: Ανάκλθςθ άδειασ Συνεταιριςτικισ Τράπεηασ Α’
Αυτό που εξετάηεται ςτο ςενάριο αυτό είναι θ επίδραςθ ςτθν Εταιρεία που κα είχε θ ανάκλθςθ
τθσ άδειασ τθσ Συνεταιριςτικισ Τράπεηασ Α’.
Stress Test

Ιδια Κεφάλαια /
Eligible Own Funds

SCR/Συνολικζσ Ανάγκεσ
Φερεγγυότθτασ

SOLVENCY RATIO

16.808

9.629

174,6%

Ανάκλθςθ Άδειασ Συνεταιριςτικισ Τράπεηασ Α'
SCENARIO 3
Default Of Cooperative Bank Α'

Σενάριο 4: Ανάκλθςθ άδειασ Συνεταιριςτικισ Τράπεηασ Β’
Αυτό που εξετάηεται ςτο ςενάριο είναι θ επίδραςθ που κα είχε ςτθν Εταιρεία θ ανάκλθςθ τθσ
άδειασ τθσ Συνεταιριςτικισ Τράπεηασ Β’.
Stress Test

Ιδια Κεφάλαια /
Eligible Own Funds

SCR/Συνολικζσ Ανάγκεσ
Φερεγγυότθτασ

SOLVENCY RATIO

20.884

11.147

187,4%

Ανάκλθςθ Άδειασ Συνεταιριςτικισ Τράπεηασ Β'
SCENARIO 4
Default Of Cooperative Bank Β'

Σενάριο 5: Ζκκεςθ ςε Κρατικό Χρζοσ
Στο ςενάριο αυτό οι τοποκετιςεισ που διακζτει θ Εταιρεία ςε Κρατικά/Υπερεκνικά Ομόλογα,
ςε Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου και Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ενςωματϊνονται
ςτο ρίςκο.
Stress Test
SCENARIO 5

Ζκκεςθ ςε Κρατικό Χρζοσ
Sovereign Debt

Ιδια Κεφάλαια /
Eligible Own Funds

SCR/Συνολικζσ Ανάγκεσ
Φερεγγυότθτασ

SOLVENCY RATIO

23.775

16.758

141,9%

Σενάριο 6: Μείωςθ Αξίασ των Ακινιτων 10%
Στο ςενάριο εξετάηεται μια απομείωςθ τθσ αξίασ των ακινιτων κατά 10%.
Stress Test

Ιδια Κεφάλαια /
Eligible Own Funds

SCR/Συνολικζσ Ανάγκεσ
Φερεγγυότθτασ

SOLVENCY RATIO

22.501

11.264

199,8%

Μείωςθ τθσ Αξίασ Ακινιτων 10%
SCENARIO 6
Reduce the value of Property by 10%
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Σενάριο 7: Συγχϊνευςθ Συνεταιριςτικϊν Τραπεηϊν
Στο ςενάριο εξετάηεται θ ςυγχϊνευςθ Συνεταιριςτικϊν Τραπεηϊν.
Ραραδοχζσ: Οι μερίδεσ των υπό ςυγχϊνευςθ ςυνεταιριςτικϊν τραπεηϊν μειϊνονται ςτο 50%,
ενϊ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο παραμζνει ςτθν ίδια αξία.
Stress Test

Ιδια Κεφάλαια /
Eligible Own Funds

SCR/Συνολικζσ Ανάγκεσ
Φερεγγυότθτασ

SOLVENCY RATIO

22.720

12.546

181,1%

Συγχϊνευςθ Συνεταιριςτικϊν Τραπεηϊν
SCENARIO 7
Merger of Cooperative Banks

Σενάριο 8: Άτακτο Brexit
Το ςενάριο αφορά τθν ζξοδο του Θνωμζνου Βαςιλείου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε μθ
ςυμφωνθμζνθ βάςθ.
Εξετάςτθκαν οι τοποκετιςεισ του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ςε χρθματοοικονομικά μζςα
του Θνωμζνου Βαςιλείου και θ εταιρία δεν εκτίκεται ςε ομόλογα ςε ςτερλίνα τα οποία
παρουςιάηουν αυξθμζνθ μεταβλθτότθτα, ενϊ διακζτει τθν εξισ ζκκεςθ ςε ομόλογα ςε ευρϊ:

NAME / ΤΙΤΛΟΣ

NOMINAL VALUE / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΑΞΙΑ

Market Value / Τρζχουςα Αξία
21/09/2018

Market Value / Τρζχουςα
Αξία 31/12/2019

COCA-COLA EUROPEAN PARTN

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
500.000

109.573
104.997
112.797
103.901
103.423
534.691

161.019
153.586
161.286
150.071
150.688
776.650

HEATHROW FUNDING LTD
FIAT CHRYSLER FINANCE EU
STANDARD CHARTERED PLC
HSBC HOLDINGS PLC

Με βάςθ το ιςτορικό τθσ ανακοίνωςθσ του Brexit τα εν λόγω ομόλογα είχαν τθν παρακάτω
επίπτωςθ:
NAME / ΤΙΤΛΟΣ

Market Value / Τρζχουςα Αξία
Before / Ρρίν

Market Value / Τρζχουςα Αξία
After / Μετά

Impact /
Επίπτωςθ

COCA-COLA EUROPEAN PARTN

110.730

110.952

0,20%

HEATHROW FUNDING LTD

106.220

105.545

-0,64%

FIAT CHRYSLER FINANCE EU

108.694

106.774

-1,77%

STANDARD CHARTERED PLC

102.963

102.177

-0,76%

HSBC HOLDINGS PLC

102.815
531.422

101.928
527.376

-0,86%
-0,76%

Κεωρικθκε ζνα περικϊριο αςφαλείασ 10% οπότε το τελικό shock ανιλκε ςε 10,76%.
Stress Test

Ιδια Κεφάλαια /
Eligible Own Funds

SCR/Συνολικζσ Ανάγκεσ
Φερεγγυότθτασ

SOLVENCY RATIO

22.869

11.302

202,4%

Ζξοδοσ του Θνωμζνου Βαςιλείου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
SCENARIO 9
Brexit
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Γ.7 Άλλεσ πληροφορίεσ
Το προφίλ κινδφνων τθσ Εταιρείασ αποτελείται από τρεισ ακόμθ κατθγορίεσ κινδφνων. Τον
κίνδυνο απάτθσ, το ςτρατθγικό και το νομικό-κανονιςτικό κίνδυνο.
Οι κίνδυνοι ζχουν αξιολογθκεί ςε χαμθλζσ βακμίδεσ επικινδυνότθτασ, ενϊ ζχουν αναπτυχκεί
και ςενάρια για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι διαχειριςτικϊν ενεργειϊν ςε περίπτωςθ
εμφάνιςθσ του εκάςτοτε κινδφνου.
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Δ. Αποτίμηςη για ςκοποφσ φερεγγυότητασ
Το πεδίο εφαρμογισ και των τριϊν πυλϊνων τθσ Φερεγγυότθτασ διαμορφϊνει ζνα ρυκμιςτικό
πλαίςιο, του οποίου οι κανόνεσ υιοκετοφν μια προςζγγιςθ βαςιςμζνθ κυρίωσ ςτθν διαχείριςθ
κινδφνων. Ο Λςολογιςμόσ Solvency αποτελεί ζναν οικονομικό ιςολογιςμό, ο οποίοσ αντανακλά
καλφτερα τουσ υποκείμενουσ κινδφνουσ .
Τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ αποτιμϊνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 50
και 51 του ν. 4364/2016, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε άλλεσ διατάξεισ του ιδίου νόμου ι
γίνεται αναφορά ςτισ κατωτζρω ενότθτεσ.
Συγκεκριμζνα:
α) τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ αποτιμϊνται ςτο ποςό για το οποίο μποροφν να μεταβιβαςτοφν
μεταξφ ςυναινοφντων, επαρκϊσ πλθροφορθμζνων μερϊν και με όρουσ αγοράσ .
β) τα ςτοιχεία του πακθτικοφ αποτιμϊνται ςτο ποςό για το οποίο μποροφν να μεταβιβαςτοφν ι
να διακανονιςτοφν μεταξφ ςυναινοφντων και επαρκϊσ πλθροφορθμζνων μερϊν και με όρουσ
αγοράσ
γ) οι τεχνικζσ προβλζψεισ αποτιμϊνται ςτθν αξία που αντιςτοιχεί ςτο τρζχον ποςό που κα
ζπρεπε να καταβάλει μία αςφαλιςτικι επιχείρθςθ εάν μεταβίβαηε αμζςωσ τισ αςφαλιςτικζσ τθσ
υποχρεϊςεισ ςε άλλθ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ.
Κατωτζρω παρατίκεται πίνακασ με τα περιουςιακά ςτοιχεία, τισ απαιτιςεισ και τισ
υποχρεϊςεισ κατά τθν 31/12/2018, όπωσ προκφπτουν βάςει του πλαιςίου Φερεγγυότθτασ II,
ςυγκριτικά με τα αντίςτοιχα ποςά των οικονομικϊν καταςτάςεων που ζχουν ςυνταχκεί
ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ, κακϊσ και οι μεταξφ τουσ μεταβολζσ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ
Αναβαλλόμενα ζξοδα πρόςκτθςθσ
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
Ακίνθτα, εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ για
ιδιόχρθςθ
Επενδφςεισ
Ακίνθτα ( εκτόσ από τα ακίνθτα που
προορίηονται για ιδιόχρθςθ)
Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων ςυμμετοχϊν
Μετοχζσ και άλλοι τίτλοι μεταβλθτισ
απόδοςθσ
Ομόλογα
Οργανιςμοί ςυλλογικϊν επενδφςεων
Κατακζςεισ εκτόσ από ιςοδφναμα ταμειακϊν
διακεςίμων
Ενυπόκθκα και λοιπά δάνεια
Ανακτιςιμα ποςά από ανταςφαλιςτζσ
Απαιτιςεισ από αςφάλειεσ και διαμεςολαβθτζσ
Ανταςφαλιςτικζσ απαιτιςεισ

ςθμείωςθ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Δ.Ρ.Χ.Α

ΜΕΤΑΒΟΛΘ
ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΦΕΕΓΓΥΟΤΘΤΑ
ΙΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
SOLVENCY II

Δ.1.1
Δ.1.2
Δ.1.3

2.454.370
69.596
4.887.575

-2.454.370
-69.596
1.837.463

0
0
6.725.038

Δ.1.4

3.350.191

260.229

3.610.420

Δ.1.5

51.665.596

-2.504.380

49.161.216

Δ.1.5α

1.031.731

-74.617

957.115

Δ.1.5β

324.668

53.216

377.884

Δ.1.5γ

1.835.913

0

1.835.913

Δ.1.5δ
Δ.1.5ε

41.778.735
3.169.066

-2.482.979
0

39.295.756
3.169.066

Δ.1.5ςτ

3.525.483

0

3.525.483

Δ.1.6
Δ.1.7
Δ.1.8

168.428
15.813.380
1.874.026
16.604

0
-2.880.278
-1.400
0

168.428
12.933.102
1.872.626
16.604
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Απαιτιςεισ (εμπορικισ φφςεωσ, όχι
αςφαλιςτικζσ)
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Λοιπά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, τα οποία δεν
εμφαίνονται ςε άλλο ςτοιχείο
Σφνολο ενεργθτικοφ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ
Τεχνικζσ Ρροβλζψεισ
Υποχρεϊςεισ από ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ
Χρθματ/κζσ υποχρεϊςεισ εκτόσ των χρεϊν προσ
πιςτωτικά ιδρυμάτα
Οφειλζσ ςε αντιςυμβαλλόμενουσ και
διαμεςολαβθτζσ
Oφειλζσ ςε ανταςφαλιςτζσ-ανταςφαλιηόμενουσ
Οφειλζσ (εμπορικισ φφςεωσ, όχι αςφαλιςτικζσ)
Υποχρεϊςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ
Σφνολο πακθτικοφ
Θετικι διαφορά μεταξφ ενεργθτικοφ και
πακθτικοφ

Δ.1.9

1.437.751

0

1.437.751

Δ.1.10

3.902.307

0

3.902.307

Δ.1.11

125.521

0

125.521

85.765.344

-5.812.331

79.953.013

36.606.702
660.100,00

-592.828
0

36.013.875
660.100

13.246

0

13.246

Δ.3.2

741.838

0

741.838

Δ.2/Δ.3.3
Δ.3.4
Δ.3.5

14.322.832
1.796.066
4.500.000
58.640.784

0
0
0
-592.828

14.322.832
1.796.066
4.500.000
58.047.956

27.124.560

-5.219.503

21.905.057

Δ.2
Δ.3.1

Δ.1 Περιουςιακά ςτοιχεία
Οι ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ περιουςιακϊν ςτοιχείων και απαιτιςεων αναλφονται ωσ εξισ:

1. Αναβαλλόμενα ζξοδα πρόςκτθςθσ
Τα αναβαλλόμενα ζξοδα πρόςκτθςθσ, τα οποία αποτελοφν το μζροσ των εξόδων πρόςκτθςθσ
που αναλογοφν ςε μελλοντικζσ χρονικζσ περιόδουσ, αποςβζνονται κατά τθ διάρκεια τθσ
αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ. Θ Εταιρεία ςτον ιςολογιςμό Φερεγγυότθτα ΛΛ δεν ζχει αναγνωρίςει
ποςό για αναβαλλόμενα ζξοδα πρόςκτθςθσ.
Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ βάςει
ΔΡΧΑ

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II

2.454.370

(2.454.370)

-

Αναβαλλόμενα ζξοδα
πρόςκτθςθσ

2. Άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Τα άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ αφοροφν λογιςμικά προγράμματα (άδειεσ χριςεισ, ςυντιρθςθ),
τα οποία, ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ, αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο
κόςτοσ. Θ Εταιρεία ςτον ιςολογιςμό Φερεγγυότθτα ΛΛ δεν ζχει αναγνωρίςει ποςό για τα άυλα
περιουςιακά ςτοιχεία δεδομζνου ότι δεν τεκμαίρεται θ φπαρξθ ενεργισ αγοράσ για τα ςτοιχεία
αυτά.

Άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ βάςει
ΔΡΧΑ
69.596

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ
(69.596)

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II
-
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3. Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ επιμετρϊνται ςφμφωνα με το ΔΛΡ
12. Αναβαλλόμενοσ φόροσ είναι ο φόροσ ειςοδιματοσ που προςδιορίηεται για όλεσ τισ
προςωρινζσ διαφορζσ, οι οποίεσ προκφπτουν μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν
ςτοιχείων και υποχρεϊςεων και τθσ φορολογικισ τουσ αξίασ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε
φορολογικζσ διατάξεισ. Ρροςωρινζσ διαφορζσ είναι οι διαφορζσ μεταξυ τθσ λογιςτικισ αξίασ
ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι υποχρζωςθσ ςτον ιςολογιςμό και τθσ φορολογικισ βάςθσ του.
Αναβαλλομζνθ φορολογικι απαίτθςθ υπολογίηεται και επί των αναγνωριςμζνων φορολογικϊν
ηθμιϊν που βάςει νόμου, μεταφζρονται προσ ςυμψθφιςμό με μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ.
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με τον εκάςτοτε
κεςπιςμζνο φορολογικό ςυντελεςτι που εφαρμόηεται ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα
τακτοποιθκεί θ απαίτθςθ ι υποχρζωςθ .Σε περίπτωςθ αλλαγισ φορολογικϊν ςυντελεςτϊν
απαιτείται θ επανεκτίμθςθ των υφιςταμζνων φορολογικϊν κζςεων. Οι αναβαλλόμενεσ
φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται ςτο βακμό που είναι πικανόν ότι κα υπάρχουν
μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, ζναντι των οποίων οι προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν.
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται εάν υπάρχει
νομικά κατοχυρωμζνο δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ τθσ τρζχουςασ φορολογικισ απαίτθςθσ ζναντι
τθσ τρζχουςασ φορολογικισ υποχρζωςθσ και οι αναβαλλόμενοι φόροι αφοροφν τθν ίδια
φορολογοφμενθ εταιρεία και τθν ίδια φορολογικι αρχι.
Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ οφείλεται ςτθ χρεωςτικι
διαφορά που προζκυψε από το πρόγραμμα ανταλλαγισ των Ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου
(PSI) και αποςβζνεται ιςόποςα ςε 30 ζτθ, αρχισ γενομζνθσ από το ζτοσ 2012. Στισ 31.12.2018 ο
αναβαλλόμενοσ φόροσ που αναλογεί ςτο ποςό τθσ φορολογικά αναπόςβεςτθσ χρεωςτικισ
αυτισ διαφοράσ ανζρχεται ςτο ποςό των 4.593.887 ευρϊ.
Θ διαφορά προςαρμογισ ςτισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ μεταξφ των
οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ και του ιςολογιςμοφ Φερεγγυότθτα ΛΛ
οφείλεται ςτθν αναπροςαρμογι τθσ αξίασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, βάςει
του πλαιςίου Φερεγγυότθτα II. Οι κυριότερεσ διαφορζσ προζρχονται από τθ μθ αναγνϊριςθ
των αναβαλλόμενων εξόδων πρόςκτθςθσ και των άυλων ςτοιχείων ενεργθτικοφ, κακϊσ και από
τθν αποτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων, των τεχνικϊν προβλζψεων και των
ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλιςτζσ, ςτο πλαίςιο τθσ Φερεγγυότθτασ ΛΛ.

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ
απαιτιςεισ

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ βάςει
ΔΡΧΑ

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα II

4.887.575

1.837.463

6.725.038
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4. Ακίνθτα, εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ για ιδιόχρθςθ
Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα ιδιόκτθτα ακίνθτα, οι δαπάνεσ προςκθκϊν και
βελτιϊςεων ςε μιςκωμζνα ακίνθτα, τα μεταφορικά μζςα και ο εξοπλιςμόσ, τα οποία
κατζχονται για ίδια χριςθ.
Τα ακίνθτα, ςτον ιςολογιςμό Φερεγγυότθτα ΛΛ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, όπωσ αυτι
προκφπτει από πρόςφατθ ζκκεςθ εκτίμθςθσ ανεξάρτθτου πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι ακινιτων,
με κρίςιμθ θμερομθνία εκτίμθςθσ τθν 31.12.2018, θ οποία ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα
Επαγγελματικά και Εκτιμθτικά Ρρότυπα του Βαςιλικοφ Λνςτιτοφτου Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν. Για τθν
εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ζχει χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων, θ
οποία βαςίηεται ςε ςτοιχεία τθσ αγοράσ και θ μζκοδοσ ειςοδιματοσ.
Τα λοιπά ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία (θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, ζπιπλα και λοιπόσ
εξοπλιςμόσ, μεταφορικά μζςα) και οι προςκικεσ και βελτιϊςεισ ςε μιςκωμζνα ακίνθτα,
αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ, κεωρϊντασ ότι θ αξία αυτι προςεγγίηει τθν εφλογθ
αξία τουσ. Τα ςτοιχεία αυτά αποςβζνονται με τθ μζκοδο του ςτακεροφ ποςοφ κατά τθ διάρκεια
τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ.
Θ μεταβολι ςε ςχζςθ με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ οφείλεται ςτθ
διαφορά αποτίμθςθσ των ακινιτων που κατζχονται για ιδία χριςθ, τα οποία ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ επιμετρϊνται ςτο κόςτοσ μετά τθν αφαίρεςθ των αποςβζςεων και των τυχόν
ηθμιϊν απομείωςθσ, ενϊ ςτον ιςολογιςμό Φερεγγυότθτα ΛΛ αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία
τουσ.

Ακίνθτα, εγκαταςτάςεισ και
εξοπλιςμόσ για ιδιόχρθςθ

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ βάςει
ΔΡΧΑ

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα II

3.350.191

260.229

3.610.420

5. Επενδφςεισ
Οι επενδφςεισ τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνουν:
•

Ακίνθτα (εκτόσ από αυτά που προορίηονται για ιδιόχρθςθ)

•

Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ και λοιπζσ ςυμμετοχζσ

•

Μετοχζσ και άλλοι τίτλοι μεταβλθτισ απόδοςθσ

•

Ομόλογα και ζντοκα γραμμάτια

•

Μερίδια οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων

•

Κατακζςεισ εκτόσ από ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων.

Στον εποπτικό ιςολογιςμό οι επενδφςεισ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία.
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Εφλογθ αξία είναι θ τιμι που κα λάμβανε κάποιοσ κατά τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ
ςτοιχείου, ςε μια κανονικι ςυναλλαγι, με όρουσ αγοράσ, μεταξφ ςυναινοφντων και επαρκϊσ
πλθροφορθμζνων μερϊν.
Πλα τα περιουςιακά ςτοιχεία, για τα οποία προςδιορίηεται θ εφλογθ αξία, κατθγοριοποιοφνται
ςε τρία επίπεδα με κριτιριο τθν πθγι άντλθςθσ των ςτοιχείων αποτίμθςθσ τουσ:
•

Επίπεδο 1 - Ειςθγμζνεσ (μθ προςαρμοςμζνεσ) τιμζσ αγοράσ ςε ενεργζσ αγορζσ για ίδια
περιουςιακά ςτοιχεία.

•

Επίπεδο 2 - Ειςθγμζνεσ τιμζσ αγοράσ ςε ενεργζσ αγορζσ για παρόμοια περιουςιακά
ςτοιχεία, με αναπροςαρμογζσ ϊςτε να αντανακλϊνται οι διαφορζσ. Οι εν λόγω
προςαρμογζσ αντικατοπτρίηουν παράγοντεσ που αφοροφν το ςυγκεκριμζνο
περιουςιακό ςτοιχείο και περιλαμβάνουν τθν κατάςταςθ ι τθ κζςθ του περιουςιακοφ
ςτοιχείου, τον βακμό ςτον οποίο οι ειςροζσ αφοροφν ςτοιχεία ςυγκρίςιμα με το
περιουςιακό ςτοιχείο και τον όγκο ι το επίπεδο δραςτθριότθτασ ςτισ αγορζσ ςτισ
οποίεσ παρατθροφνται οι ειςροζσ.

•

Επίπεδο 3 - Εναλλακτικζσ μζκοδοι αποτίμθςθσ, που βαςίηονται όςο το δυνατόν
λιγότερο ςε ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ και κάνουν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ χριςθ
ςτοιχείων τθσ αγοράσ και περιλαμβάνουν τα ακόλουκα:
• χρθματιςτθριακζσ τιμζσ για πανομοιότυπα ι παρεμφερι περιουςιακά ςτοιχεία ςε
αγορζσ που δεν είναι ενεργζσ
• δεδομζνα εκτόσ από τισ επίςθμεσ τιμζσ που είναι παρατθριςιμεσ για το
περιουςιακό ςτοιχείο, μεταξφ άλλων, τα επιτόκια και καμπφλεσ απόδοςθσ
παρατθριςιμεσ ςε κοινϊσ κακοριηόμενα διαςτιματα, τισ τεκμαρτζσ
μεταβλθτότθτεσ και τα πιςτωτικά περικϊρια
• δεδομζνα που βαςίηονται ςτθν αγορά, τα οποία ενδζχεται να μθν είναι άμεςα
παρατθριςιμα, αλλά βαςίηονται ςε παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ ι
ςτθρίηονται από αυτά.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηεται θ κατθγοριοποίθςθ των επενδφςεων τθσ εταιρείασ πλθν των ςυμμετοχϊν και των προκεςμιακϊν κατακζςεων- ςφμφωνα με τα ανωτζρω τρία
επίπεδα:
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957.115
2%

5.662.064
13%
ΕΡΛΡΕΔΟ 1 -ΜΕΚΟΔΟΣ
ΤΛΜΩΝ ΑΓΟΑΣ
ΕΡΛΡΕΔΟ 2-ΜΕΚΟΔΟΣ
ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΛΜΩΝ ΑΓΟΑΣ
ΕΡΛΡΕΔΟ 3ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΜΕΚΟΔΟΛ
ΑΡΟΤΛΜΘΣΘΣ

38.638.671
85%

Ραρακάτω αναλφονται οι επιμζρουσ κατθγορίεσ επενδφςεων:
•

α. Ακίνθτα (εκτόσ αυτϊν που προορίηονται για ιδιόχρθςθ)

Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα, βάςει των οδθγιϊν του ΔΛΡ 40, περιλαμβάνουν ιδιόκτθτα ακίνθτα,
τα οποία κατζχονται με ςκοπό τθν είςπραξθ μιςκωμάτων ι και τθν αποκόμιςθ κεφαλαιακϊν
κερδϊν. Τα ακίνθτα αυτά αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν ζκκεςθ
εκτίμθςθσ ανεξάρτθτου πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι ακινιτων, με κρίςιμθ θμερομθνία εκτίμθςθσ
τθν 31/12/2018. Για τθν εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ζχουν χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ των
ςυγκριτικϊν ςτοιχείων, θ οποία βαςίηεται ςε ςτοιχεία τθσ αγοράσ, και θ μζκοδοσ ειςοδιματοσ.
Θ μεταβολι τθσ αξίασ ςε ςχζςθ με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ οφείλεται
ςτθ διαφορά αποτίμθςθσ των επενδυτικϊν αυτϊν ακινιτων, τα οποία ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ επιμετρϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ μετά και τθν αφαίρεςθ τυχόν ηθμιϊν
απομείωςθσ, ενϊ ςτον ιςολογιςμό Φερεγγυότθτα ΛΛ αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ.

Ακίνθτα (εκτόσ από αυτά που
προορίηονται για ιδιόχρθςθ)

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ βάςει
ΔΡΧΑ

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα II

1.031.731

( 74.616)

957.115
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•

β. Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυμμετοχϊν

Θ Εταιρεία ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο των μθ ειςθγμζνων «U&M Αςφαλιςτικό Ρρακτορείο Α.Ε.»
και «Συνεταιριςτικό Αςφαλιςτικό Ρρακτορείο Ξάνκθσ Α.Ε.» με ποςοςτά 100% και 22,85%
αντίςτοιχα.
Για τθν αποτίμθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Εταιρείασ ςε όρουσ Φερεγγυότθτασ ΛΛ ςτθν κυγατρικι
«U&M Αςφαλιςτικό Ρρακτορείο Α.Ε.» χρθςιμοποιείται θ προςαρμοςμζνθ μζκοδοσ τθσ
κακαρισ κζςθσ, θ οποία βαςίηεται ςτθν αξία των ιδίων κεφαλαίων μειωμζνθ κατά τθν αξία των
άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων . Θ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ ςτο «Συνεταιριςτικό Αςφαλιςτικό
Ρρακτορείο Ξάνκθσ Α.Ε.» αποτιμάται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ ηθμίεσ απομείωςθσ ,
μζκοδοσ θ οποία κεωρείται ότι αποτελεί τθ βζλτιςτθ προςζγγιςθ τθσ εφλογθσ αξίασ.

«U&M Αςφαλιςτικό Ρρακτορείο Α.Ε.»
Συνεταιριςτικό Αςφαλιςτικό
Ρρακτορείο Ξάνκθσ Α.Ε.
Σφνολο ςυμμετοχϊν ςε ςυνδεδεμζνεσ
επιχειριςεισ

•

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
69.594

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ
53.216

255.074

-

255.074

324.668

53.216

377.884

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα II
122.810

γ. Ειςθγμζνεσ-μθ ειςθγμζνεσ Μετοχζσ – Μερίδεσ

Θ Εταιρεία διακζτει ςτο χαρτοφυλάκιό ειςθγμζνεσ μετοχζσ κακϊσ και μθ ειςθγμζνεσ μερίδεσ
ςυνεταιριςτικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και λοιπϊν εταιρειϊν. Θ Εταιρεία αποτιμά τισ
ειςθγμζνεσ μετοχζσ ςτθν εφλογθ αξία τουσ με βάςθ το επίςθμο δελτίο τιμϊν του
χρθματιςτθρίου κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ.
Οι μθ ειςθγμζνεσ μερίδεσ ςυνεταιριςτικϊν τραπεηϊν, αξίασ € 1.211.688, για τισ οποίεσ υπιρξαν
παρατθριςιμα δεδομζνα (τιμι διάκεςθσ μερίδασ κατά τθν δθμόςια αφξθςθ ςυνεταιριςτικοφ
κεφαλαίου), αποτιμϊνται με βάςθ τθν τιμι διάκεςθσ, θ οποία κεωρείται ότι αποτελεί τθ
βζλτιςτθ προςζγγιςθ τθσ εφλογθσ αξίασ. Οι μθ ειςθγμζνεσ μερίδεσ ςυνεταιριςτικϊν τραπεηϊν
και λοιπϊν εταιρειϊν, αξίασ € 374.158 , αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τυχόν ηθμίεσ
απομείωςθσ, εκτιμϊντασ ότι θ αξία αυτι προςεγγίηει τθν εφλογθ.

Ειςθγμζνεσ μετοχζσ
Μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ και μερίδεσ
Σφνολο μετοχϊν και άλλων τίτλων
μεταβλθτισ απόδοςθσ

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
250.067
1.585.846

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ
-

1.835.913

-

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα II
250.067
1.585.846
1.835.913
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•

δ. Ομόλογα

Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων τθσ Εταιρείασ αποτελείται από:
•

Κρατικά ομόλογα

•

Υπερεκνικά ομόλογα

•

Εταιρικά ομόλογα

Τα ομόλογα, που διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ αγορζσ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ (τρζχουςα)
αξία τουσ όπωσ αυτι παρζχεται από τουσ κεματοφφλακεσ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν τιμζσ από
εξειδικευμζνουσ και αναγνωριςμζνουσ πάροχουσ τιμϊν.
Τα μθ διαπραγματεφςιμα ςε ενεργζσ αγορζσ ομόλογα αποτιμϊνται με χριςθ εναλλακτικισ
μεκόδου αποτίμθςθσ όπωσ περιγράφεται ςτθν ενότθτα Δ.4.
Διαφορζσ αποτίμθςθσ μεταξφ οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ και του
ιςολογιςμοφ Φερεγγυότθτα ΛΛ.
Θ διαφορά ςτα Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου οφείλεται ςτθ χριςθ διαφορετικϊν μεκόδων
αποτίμθςθσ. Στον ιςολογιςμό Φερεγγυότθτα ΛΛ ζχουν αποτιμθκεί ςτθν τρζχουςα αξία τουσ
(τιμζσ ΘΔΑΤ) ενϊ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ, όντασ ταξινομθμζνα ςτα
χρθματοοικονομικά μζςα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ, αποτιμϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ με
τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου (effective interest rate)
Θ διαφορά αποτίμθςθσ των ομολόγων εκδόςεωσ ςυνεταιριςτικϊν τραπεηϊν, που δεν είναι
διαπραγματεφςιμα ςε ενεργζσ αγορζσ, οφείλεται ςτθ χριςθ εναλλακτικισ μεκόδου
αποτίμθςθσ (ενότθτα Δ.4.) ςτο πλαίςιο τθσ αποτίμθςθσ για ςκοποφσ Φερεγγυότθτασ ΛΛ, ενϊ ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ, όντασ ταξινομθμζνα ςτα δάνεια και
απαιτιςεισ, αποτιμϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου
(effective interest rate).
Οι δεδουλευμζνοι τόκοι των ομολόγων ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν εφλογθ αξία τουσ.

Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Ζντοκα γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Κρατικά ομόλογα ξζνων κρατϊν εντόσ Ε.Ε.
Υπερεκνικά ομόλογα
Εταιρικά ομόλογα
Ομόλογα ςυνεταιριςτικϊν τραπεηϊν
Δεδουλευμζνοι τόκοι ομολόγων
Σφνολο επενδφςεων ςε χρεωςτικοφσ
τίτλουσ

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
6.978.945
7.249.878
5.500.670
5.799.722
10.587.442
5.300.000
362.078

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ
(1.224.416)
(1.223.782)
(34.781)

41.778.735

(2.482.979)

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα II
5.754.529
7.249.878
5.500.670
5.799.722
10.587.442
4.076.218
327.297
39.295.756
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•

ε. Οργανιςμοί ςυλλογικϊν επενδφςεων

Στθν κατθγορία αυτι, θ Εταιρεία εντάςςει τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων/ΟΣΕΚΑ, τα οποία
αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, με βάςθ τθ δθμοςιευμζνθ θμεριςια τιμι του εκδότθ
(NAV).

Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ)

•

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
3.169.066

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ
-

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II
3.169.066

ςτ. Κατακζςεισ εκτόσ από ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων

Οι κατακζςεισ, εκτόσ από ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων, αφοροφν προκεςμιακζσ
κατακζςεισ οι οποίεσ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ ωσ βζλτιςτθ εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ
πλζον των δουλευμζνων τόκων.

Κατακζςεισ εκτόσ από ιςοδφναμα
ταμειακϊν διακεςίμων

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II

3.525.483

-

3.525.483

6. Ενυπόκθκα και λοιπά δάνεια
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται τα δάνεια με προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ προσ το
προςωπικό τθσ Εταιρείασ. Στισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ επιμετρϊνται
ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ. Θ ίδια αξία χρθςιμοποιείται και για τθν απεικόνιςθ των δανείων ςτον
ιςολογιςμό Φερεγγυότθτα ΛΛ, ωσ βζλτιςτθ προςζγγιςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ.

Ενυπόκθκα και λοιπά δάνεια

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
168.428

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ
-

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II
168.428

7. Ανακτιςιμα ποςά από ανταςφαλιςτζσ
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται τα ανακτιςιμα ποςά από ανταςφαλιςτζσ, από τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτο απόκεμα εκκρεμϊν ηθμιϊν και ςτο απόκεμα μθ δουλευμζνων αςφαλίςτρων, βάςει
των ανταςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων που ζχουν ςυναφκεί.

Θ μεταβολι τθσ αξίασ ςτον ιςολογιςμό Φερεγγυότθτα ΛΛ, ςε ςχζςθ με τισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ, προκφπτει ςτο πλαίςιο τθσ μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ που
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χρθςιμοποιείται, όμοιασ με αυτι του υπολογιςμοφ τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ των τεχνικϊν
προβλζψεων.

Ανακτιςιμα ποςά από ανταςφαλίςεισ

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
15.813.380

Μεταβολι Αξίασ κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ
(2.880.278)

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα II
12.933.102

8. Απαιτιςεισ από αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται απαιτιςεισ από:
•

Χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων

•

Συνεργάτεσ πωλιςεων

•

Επανείςπραξθ ηθμιϊν

•

Αποηθμιϊςεισ του ςυςτιματοσ φιλικοφ διακανονιςμοφ

Θ αποτίμθςι τουσ, ςτα πλαίςια του εποπτικοφ ιςολογιςμοφ, δεν διαφοροποιείται από αυτι
των οικονομικϊν καταςτάςεων, όπου θ αναγνϊριςι τουσ γίνεται ςτθν εφλογθ αξία τουσ με
αναπροςαρμογζσ όταν υπάρχουν ενδείξεισ για απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ .

Απαιτιςεισ από χρεϊςτεσ αςφαλίςτρων
Απαιτιςεισ από ςυνεργάτεσ πωλιςεων
Απαιτιςεισ από επανείςπραξθ ηθμιϊν
Απαιτιςεισ από αποηθμιϊςεισ του
ςυςτιματοσ φιλικοφ διακανονιςμοφ
Σφνολο απαιτιςεων από αςφαλιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
907.258
119.611
708.100

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ
(1.400)

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II
907.258
119.611
706.700

-

139.057

(1.400)

1.872.626

139.057
1.874.026

9. Απαιτιςεισ (εμπορικισ φφςεωσ, όχι αςφαλιςτικζσ)
Οι απαιτιςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ περιλαμβάνουν τα ποςά των δοςμζνων εγγυιςεων, τισ
τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο και τισ εμπορικισ φφςεωσ
απαιτιςεισ από τουσ λοιποφσ χρεϊςτεσ, αποτιμϊμενεσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία , θ οποία
ςυμπίπτει με τθν τρζχουςα.

Δοςμζνεσ Εγγυιςεισ
Απαιτιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο
Λοιποί Χρεϊςτεσ
Σφνολο Απαιτιςεων (εμπορικισ φφςεωσ,
όχι αςφαλιςτικζσ)

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
1.115.627
45.893
276.231

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ

-

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II
1.115.627
45.893
276.231

1.437.751

-

1.437.751
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10. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

Ταμείο
Κατακζςεισ Πψεωσ
Σφνολο Ταμειακά διακζςιμα και
Ιςοδφναμων

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
501.406
3.400.901

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ
-

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II
501.406
3.400.901

3.902.307

-

3.902.307

11. Λοιπά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, τα οποία δεν εμφαίνονται ςε άλλο ςτοιχείο
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται τα ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα και τα λοιπά ζξοδα επόμενων
χριςεων, τα οποία αποτιμϊνται ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία. Δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ
διαφορζσ αποτίμθςθσ μεταξφ των αξιϊν ΔΡΧΑ και Φερεγγυότθτασ ΛΛ για τα λοιπά ςτοιχεία
ενεργθτικοφ, κακϊσ θ αγοραία αξία δεν διαφζρει ςθμαντικά από τθν ονομαςτικι τουσ αξία.

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα
Λοιπά ζξοδα επόμενων χριςεων
Σφνολο λοιπϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
104.093
21.428
125.521

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ
-

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II
104.093
21.428
125.521
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Δ.2 Σεχνικζσ Προβλζψεισ
Οι τεχνικζσ προβλζψεισ για το ςφνολο τθσ Εταιρίασ κατά τθν 31/12/2018 ανζρχονται ςε:

Γενικζσ Αςφαλίςεισ &
Αςφαλίςεισ υγείασ NSLT
Αςφαλίςεισ Ηωισ &
υγείασ SLT
Σφνολο

Βζλτιςτθ
Εκτίμθςθ

Απαιτιςεισ από
ανταςφαλιςτζσ

Ρερικϊριο
Κινδφνου

Ανακτιςεισ

26.660.745

12.876.027

1.015.121

706.700

6.571.583

57.076

1.766.425

33.232.328

12.933.102

2.781.547

706.700

Ειςαγωγι
Θ αξία των τεχνικϊν προβλζψεων ιςοφται με το άκροιςμα τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ και ενόσ
περικωρίου κινδφνου.
Για τισ γενικζσ αςφαλίςεισ θ βζλτιςτθ εκτίμθςθ των τεχνικϊν αποκεμάτων διακρίνεται
περαιτζρω ςε ηθμιϊν και αςφαλίςτρων. Θ βζλτιςτθ εκτίμθςθ περιλαμβάνει τθ ςυνολικι
εκτίμθςθ των αποκεμάτων εκκρεμϊν ηθμιϊν, κακϊσ και τθ βζλτιςτθ εκτίμθςθ των
αςφαλίςτρων για το κομμάτι των ηθμιϊν που κα προκφψουν από το μζροσ των αςφαλίςτρων
που είναι ςε ιςχφ. Για τον υπολογιςμό τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ ηθμιϊν χρθςιμοποιικθκαν οι
μζκοδοι Μζκοδοσ Chain Ladder και Loss Ratio Method, θ χριςθ των οποίων είναι αποδεκτι και
ευρφτατα διαδεδομζνθ ςτθν αναλογιςτικι επιςτιμθ.
Ο υπολογιςμόσ τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ βαςίηεται ςε αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ, δεδομζνα και ςε
ρεαλιςτικζσ παραδοχζσ. Ρραγματοποιείται με τθ χριςθ κατάλλθλων, εφαρμόςιμων και
ςυναφϊν αναλογιςτικϊν και ςτατιςτικϊν μεκόδων. Θ προβολι των χρθματοροϊν που
χρθςιμοποιείται ςτον υπολογιςμό τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ λαμβάνει υπόψθ όλεσ τισ ειςροζσ
και εκροζσ που απαιτοφνται για τον διακανονιςμό των αςφαλιςτικϊν και ανταςφαλιςτικϊν
υποχρεϊςεων ςε ολόκλθρθ τθ διάρκειά τουσ.
Θ βζλτιςτθ εκτίμθςθ υπολογίηεται ακακάριςτθ, χωρίσ τθν αφαίρεςθ των ανακτιςιμων ποςϊν
που προκφπτουν από ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εκχϊρθςθσ και φορείσ ειδικοφ ςκοποφ. Θ
βζλτιςτθ εκτίμθςθ ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ υπολογίηεται
ξεχωριςτά, εφαρμόηοντασ τισ ςυμβάςεισ τθσ Εταιρίασ.
Για τον υπολογιςμό των υποχρεϊςεων που εμπεριζχονται ςτα μακροπρόκεςμα αςφαλιςτιρια
ηωισ καταρτίηονται οι μελλοντικζσ χρθματοροζσ που προκφπτουν από αυτά, ενϊ για τα
βραχυπρόκεςμα αςφαλιςτιρια οι υποχρεϊςεισ τουσ εκτιμικθκαν ωσ οι ηθμιζσ και τα ζξοδα
που προκφπτουν με βάςθ το υπάρχον χαρτοφυλάκιο για το επόμενο ζτοσ. Σχετικά με το
απόκεμα εκκρεμϊν ηθμιϊν, λόγω τθσ φφςθσ των κινδφνων που περιζχονται ςτα αςφαλιςτιρια
ςυμβόλαια ηωισ, εκτιμικθκε ότι τα τεχνικά αποκζματα που ςχθματίηονται από τθν Εταιρεία
(Απόκεμα Φ/Φ και απόκεμα IBNR) είναι επαρκι.
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Αςφαλίςεισ ηωήσ και αςφαλίςεισ υγείασ παρόμοιεσ με ηωή
Για τον υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων των καλφψεων αυτϊν καταρτίςτθκαν οι
μελλοντικζσ χρθματοροζσ οι οποίεσ αναλφκθκαν ςτα μελλοντικά ζςοδα και ςτα μελλοντικά
ζξοδα. Τα μελλοντικά ζςοδα περιλαμβάνουν τα αςφάλιςτρα. Τα μελλοντικά ζξοδα
περιλαμβάνουν τισ παροχζσ που προκφπτουν από τθν ςφναψθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου
(παροχζσ κανάτων, εξαγορϊν και λιξεων, ανικανότθτασ, υγείασ και γενικά παροχζσ που
απορρζουν από τθν επζλευςθ του αςφαλιςτικοφ γεγονότοσ ανάλογα με τθν αςφαλιςτικι
ςφμβαςθ), τα ζξοδα, τισ προμικειεσ κλπ.
Ο χρονικόσ ορίηοντασ των υπολογιςμϊν είναι μζχρι να "ςβιςουν οι υποχρεϊςεισ από το
τελευταίο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο".
Αςφαλίςεισ υγείασ NSLT
Για τον υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων υπολογίςτθκαν οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν
από τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια εκτιμϊντασ ότι αυτζσ ςτθρίηονται ςτισ προβλζψεισ
αςφαλίςτρων. Συγκεκριμζνα, ο υπολογιςμόσ εφαρμόηει τον δείκτθ ηθμιϊν και το δείκτθ
εξόδων.
Τα όρια των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων τίκενται με βάςθ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των
χαρτοφυλακίων τθσ Εταιρίασ.

Κατθγοριοποίθςθ κλάδων
Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτουσ ακόλουκουσ κλάδουσ γενικϊν αςφαλίςεων, όπωσ
ορίηονται ςτο ν.4364/2016, ζχοντασ λάβει υπόψθ το Κεφάλαιο ΛΛ τθσ ΡΕΕ 81/12.2.2016.
Κλάδοσ
Λογιςτικόσ
SII κατθγοριοποίθςθ
Αςφάλιςθσ
Κλάδοσ
Medical expenses insurance
Ατυχιματα
Income protection insurance

Ατυχιματα

10

Workers’ compensation insurance

Ατυχιματα

-

Motor vehicle liability

Αςτικι ευκφνθ αυτοκινιτων

19

Other motor

Fire and other damage to property

Χερςαία οχιματα
Μεταφερόμενα εμπορεφματα
Αςτικι ευκφνθ από καλ. ποτ. λιμν. Σκάφθ
Ρυρκαϊά και ςτοιχεία τθσ φφςεωσ

12
16
21
17

Third-party liability

Γενικι αςτικι ευκφνθ

22

Credit and suretyship

-

Legal expenses

Νομικι προςταςία

26

Assistance

Βοικεια

27

Miscellaneous financial loss

Διάφορεσ χρθματικζσ απϊλειεσ

18

Marine, aviation, transport (MAT)

-
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Θ Εταιρία δραςτθριοποιείται ςτισ αςφαλίςεισ ηωισ προςφζροντασ βαςικζσ αςφαλίςεισ ηωισ
κακϊσ και ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ αυτϊν. Οι καλφψεισ αυτζσ αφοροφν τόςο ατομικά
ςυμβόλαια ηωισ όςο και ομαδικά ςυμβόλαια.
SII
Κατθγοριοποίθςθ
Αςφαλίςεισ Ηωισ
με ςυμμετοχι ςτα
κζρδθ
Αςφαλίςεισ Ηωισ
χωρίσ ςυμμετοχι
ςτα κζρδθ
Αςφαλίςεισ
Υγείασ SLT

Αςφαλίςεισ
Υγείασ ΝSLT

Ρεριγραφι
Βαςικζσ καλφψεισ Ηωισ με ςυμμετοχι ςτα κζρδθ (Μικτζσ,
Λςόβιεσ, Επιβιϊςεισ, Συνταξιοδοτικά Ρρογράμματα,
Ρρογράμματα Στόχοσ)
Βαςικζσ καλφψεισ Ηωισ με ςυμμετοχι ςτα κζρδθ (Μικτζσ,
Λςόβιεσ, Επιβιϊςεισ, Συνταξιοδοτικά Ρρογράμματα,
Ρρογράμματα Στόχοσ)
Ατομικζσ ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ ηωισ όπου προβλζπεται
παροχι ςε περίπτωςθ αςκζνειασ, ανικανότθτασ, ατυχιματοσ,
καλφψεισ υγείασ, καλφψεισ διαγνωςτικϊν και ςυναφϊν
εξόδων ανεξάρτθτα από τθν κατάςταςθ υγείασ του
αςφαλιςμζνου κλπ.
Ομαδικζσ καλφψεισ όπου προβλζπεται παροχι ςε περίπτωςθ
κανάτου, αςκζνειασ, ανικανότθτασ, ατυχιματοσ, καλφψεισ
υγείασ, καλφψεισ διαγνωςτικϊν και ςυναφϊν εξόδων
ανεξάρτθτα από τθν κατάςταςθ υγείασ του αςφαλιςμζνου κλπ.
Ατομικζσ ςυμπλθρωματικζσ αςφαλίςεισ υγείασ ετθςίωσ
ανανεοφμενεσ

Αςφαλίςεισ Ηωισ
με ςυμμετοχι ςτα Ομαδικά Αποταμιευτικά Συμβόλαια
κζρδθ
Αςφαλίςεισ Ηωισ

Κλάδοσ
Λ1

Λ1

Λ3

Λ3

VII2

Ρρόςοδοι γενικϊν αςφαλίςεων

Δεδομζνα
H Αναλογιςτικι Λειτουργία αξιολογεί τθν ακρίβεια, τθν επάρκεια και τθν πλθρότθτα των
δεδομζνων μζςω διεξοδικϊν ελζγχων προκειμζνου να πλθροφνται τα κριτιρια που ορίηονται
ςτο ν. 4364/2016 και για να κακίςταται δυνατόσ ο εντοπιςμόσ τυχόν ςυναφϊν ελλείψεων.
Τα δεδομζνα επεξεργάηονται και εφαρμόηονται με τρόπο διαφανι και δομθμζνο κατά τον
υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων. Θ επεξεργαςία, οι ζλεγχοι, θ χριςθ των δεδομζνων και
θ εφαρμογι τουσ εξαςφαλίηουν ότι είναι ςυνεπι διαχρονικά.
Σε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει περιοριςμόσ ςτθ χριςθ των δεδομζνων, θ Αναλογιςτικι
Λειτουργία:
 Εντοπίηει τθν πθγι των ουςιωδϊν περιοριςμϊν


Αξιολογεί τον αντίκτυπο κάκε ενδεχόμενθσ ζλλειψθσ που κα μποροφςε να επθρεάςει
τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ ποιότθτασ των δεδομζνων
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Ρεριγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι καταςτάςεισ αυτζσ μποροφν να διορκωκοφν
βραχυπρόκεςμα για τθν επίτευξθ του επιδιωκόμενου ςκοποφ και τυχόν ςυναφείσ
ςυςτάςεισ προσ εφαρμογι για τθν ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ των δεδομζνων ςτο μζλλον



Αξιολογεί τθ βελτίωςθ των δεδομζνων μζςω προςαρμογϊν ι ςυμπλθρϊςεων.

Θ ΑΛ κρίνει ότι τα δεδομζνα είναι ςυνεπι για τουσ ςκοποφσ που χρθςιμοποιοφνται και ο όγκοσ
τουσ είναι τζτοιοσ ϊςτε να μθδενίηονται ουςιϊδθ ςφάλματα. Επίςθσ, τα δεδομζνα
περιλαμβάνουν επαρκι ιςτορικά ςτοιχεία ϊςτε να είναι δυνατζσ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ κακϊσ
και ο προςδιοριςμόσ των ςυναφϊν μοτίβων αν υπάρχουν και θ χριςθ τουσ κρίνεται
αντιπροςωπευτικι για το εξεταηόμενο χαρτοφυλάκιο.
Τζλοσ, μία φορά ετθςίωσ θ ΑΛ ςυντάςςει αναφορά ποιότθτασ δεδομζνων ςτθν οποία
καταγράφει τα ευριματα ποιότθτασ δεδομζνων και τυχόν κινιςεισ που απαιτικθκαν για τθν
μετρίαςθ των ευρθμάτων.

Ραραδοχζσ
Οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον κακοριςμό των τεχνικϊν προβλζψεων είναι
ςυνεπείσ διαχρονικά και ρεαλιςτικζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τα χαρακτθριςτικά του
εκάςτοτε χαρτοφυλακίου και τισ μελλοντικζσ ενζργειεσ τθσ διοίκθςθσ, όςο και τισ γενικότερεσ
τάςεισ τθσ αςφαλιςτικισ αγοράσ.
Στθν αρχι κάκε ζτουσ προςδιορίηονται οι παραδοχζσ και οι υποκζςεισ που χρθςιμοποιοφνται
ςτουσ αναλογιςτικοφσ υπολογιςμοφσ κατά τθν διάρκεια του ζτουσ.
Οι παραδοχζσ βαςίηονται ςτα χαρακτθριςτικά του χαρτοφυλακίου τθσ Εταιρείασ,ςυνεκτιμϊντασ
τα αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά χαρτοφυλακίων τθσ αγοράσ. Σε κάκε περίπτωςθ όλεσ οι
πλθροφορίεσ που χρθςιμοποιοφνται από τα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ αγοράσ χρθςιμοποιοφνται
με ςυνετό, αξιόπιςτο και αντικειμενικό τρόπο προκειμζνου να ενιςχφςουν τθν τελικι γνϊμθ για
τθν επιλογι των κατάλλθλων παραδοχϊν.
Οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι διαχρονικά ςυνεπείσ, χωρίσ ςθμαντικζσ μεταβολζσ,
αντικατοπτρίηοντασ τθν αβεβαιότθτα των ταμειακϊν ροϊν για ομοιογενείσ ομάδεσ κινδφνων.
Οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων ςε
περίπτωςθ μελλοντικϊν ενεργειϊν τθσ Εταιρείασ είναι ρεαλιςτικζσ και κακορίηονται
ςυνεκτιμϊντασ παρόμοιεσ ενζργειεσ που ςυνζβθςαν ςτο παρελκόν, τον υπολογιςμό των
υφιςτάμενων ζωσ τθν εξεταηόμενθ χρονικι ςτιγμι τεχνικϊν προβλζψεων και το αντίκτυπό τουσ
ςτο φψοσ τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ.
Οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν από τθν ΑΛ για τον υπολογιςμό των τεχνικϊν
προβλζψεων είναι οι παρακάτω:
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Γενικζσ Αςφαλίςεισ
Ραράγοντεσ εξζλιξθσ
Υπολογίηονται για κάκε κλάδο ξεχωριςτά βάςει των ςτοιχείων του χαρτοφυλακίου. Δφναται να
γίνει χριςθ επιλεγμζνων ςυντελεςτϊν εξζλιξθσ βάςει επαγγελματικισ κρίςθσ (expert
judgement) κακϊσ και βάςει τθσ ςυμπεριφοράσ του χαρτοφυλακίου.

Payment Pattern
Υπολογίηεται για κάκε κλάδο ξεχωριςτά και αντανακλά τθν εξζλιξθ τθσ αποπλθρωμισ των
ηθμιϊν ςε κάκε οικονομικό ζτοσ οι οποίεσ ςυνζβθςαν ςτο εκάςτοτε ζτοσ ατυχιματοσ,
προςδιορίηοντασ ςε τι ποςοςτό κα αποπλθρωκοφν τον 1ο χρόνο, τον 2ο χρόνο, τον 3ο χρόνο
κοκ.

Δείκτθσ Ηθμιϊν
Για όλουσ τουσ κλάδουσ, χρθςιμοποιείται ο ςυνολικόσ δείκτθσ ηθμιϊν του τρζχοντοσ ζτουσ
ατυχιματοσ. Ειδικά για τον κλάδο ΑΕ Αυτοκινιτου, χρθςιμοποιείται ο ςυνολικόσ δείκτθσ ηθμιϊν
δφο τελευταίων ετϊν κακϊσ ο δείκτθσ ηθμιϊν για το ζτοσ ςυμβάντοσ 2016 ιταν αρκετά υψθλόσ
ςυγκριτικά με τα προθγοφμενα χρόνια ενϊ ο δείκτθσ ηθμιϊν του 2017 και του 2018 φαίνεται να
είναι ελαφρϊσ μειωμζνοσ αλλά διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα. Σθμειϊνουμε ότι θ αλλαγι
ςτθν τιμολογιακι πολιτικι κατά τθ διάρκεια του 2016 που οδιγθςε ςε αυξθμζνουσ δείκτεσ είχε
περιοριςτεί ιδθ από το τζλοσ του 2016. Ραρόλα αυτά οι δείκτεσ ηθμιϊν του 2017 και του 2018
διατθροφνται ςε υψθλά επίπεδα και επομζνωσ επιλζχκθκε ο μζςοσ όροσ των δφο τελευταίων
ετϊν ϊςτε να λαμβάνεται υπόψθ θ αυξθτικι αυτι τάςθ.

Δείκτεσ Εξόδων
Θ διαδικαςία υπολογιςμοφ των εξόδων περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ των εξόδων ςε διοικθτικά
ζξοδα και ζξοδα πρόςκτθςθσ κακϊσ και ςτισ επιμζρουσ κατθγοριοποιιςεισ αυτϊν. Οι δείκτεσ
εξόδων προςδιορίςτθκαν ςτθ βάςθ των κατανεμθμζνων εξόδων προσ τα δεδουλευμζνα
αςφάλιςτρα.

Μακροοικονομικά Μεγζκθ
Οι μακροοικονομικζσ παραδοχζσ περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα παρακάτω:


Καμπφλθ επιτοκίου: Θ καμπφλθ επιτοκίου είναι θ καμπφλθ άνευ κινδφνου τθσ
EIOPA για τθν Ελλάδα ςε κάκε θμερομθνία αποτίμθςθσ. Επιπλζον θ Εταιρεία μζςα
ςτο ζτοσ προχϊρθςε ςε κατάργθςθ του μζτρου προςαρμογισ λόγω
μεταβλθτότθτασ volatilit adjustment.
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Ρλθκωριςμόσ: Δεν ζχει γίνει κάποια ιδιαίτερθ παραδοχι ςχετικά με τον μελλοντικό
πλθκωριςμό. Ππου χρθςιμοποιικθκαν ιςτορικά ςτοιχεία για προβολζσ ςτο μζλλον
κεωρικθκε ότι θ ιςτορικότθτα του πλθκωριςμοφ κα διατθρθκεί και ςτο μζλλον.

Αςφαλίςεισ Ηωισ
Θ Αναλογιςτικι Λειτουργία προχϊρθςε ςε επικαιροποίθςθ των παραδοχϊν για το 2018. Θ
επικαιροποίθςθ ςτθρίχκθκε ςτθν εμπειρία τθσ Εταιρείασ με βάςθ τα ιςτορικά δεδομζνα.

Δθμογραφικζσ Ραραδοχζσ
Θνηςιμότητα
Ο πίνακασ κνθςιμότθτασ που χρθςιμοποιικθκε είναι ο Ελλθνικόσ πίνακασ κνθςιμότθτασ EAE
2005 για άνδρεσ και γυναίκεσ κατά ποςοςτό 60%. Θ κνθςιμότθτα προζκυψε ςφμφωνα με τθν
εμπειρία τθσ Εταιρείασ.
Δείκτησ Ακυρωςιμότητασ / Εξαγορών/ Ελευθεροποίηςησ
Ο δείκτθσ Ακυρωςιμότθτασ/Εξαγορϊν/Ελευκεροποίθςθσ αντικατοπτρίηει το ποςοςτό των
ςυμβολαίων τα οποία είτε εξαγοράηονται, είτε ακυρϊνονται, είτε ελευκεροποιοφνται,
ςφμφωνα
με
τουσ
όρουσ
του
ςυμβολαίου.
Ο
δείκτθσ
ακυρωςιμότθτασ/εξαγορϊν/ελευκεροποίθςθσ εκφράςτθκε ανά κατθγορία προϊόντοσ. Οι
κατθγορίεσ των προϊόντων επιλζχκθκαν με βάςθ τθν ομοιογζνεια των καλφψεων και τθσ
ςυμπεριφοράσ των αντιςυμβαλλομζνων αναφορικά με τθν διατιρθςθ του ςυμβολαίου.

Δείκτθσ ηθμιϊν
Για τισ μακροχρόνιεσ καλφψεισ υγείασ και ανικανότθτασ θ εκτίμθςθ για απαιτιςεισ από
παροχζσ γίνεται με βάςθ τθν παραδοχι ότι οι παροχζσ αποτελοφν ποςοςτό επί των
ειςπραττόμενων αςφαλίςτρων. Επίςθσ, για τισ βραχυπρόκεςμεσ καλφψεισ υγείασ και
ανικανότθτασ ομαδικϊν αςφαλιςτθρίων θ εκτίμθςθ των μελλοντικϊν παροχϊν γίνεται με βάςθ
τθν παραδοχι ότι οι παροχζσ αποτελοφν ποςοςτό επί των μθ δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων. Θ
εκτίμθςθ του δείκτθ ηθμιϊν ςτθρίχκθκε ςτθν εμπειρία τθσ Εταιρείασ.

Ραραδοχζσ Εξόδων
Ζξοδα μη ςυμπεριλαμβανομζνων των άμεςων εξόδων πρόςκτηςησ
Για τθν προβολι των εξόδων ζγινε θ παραδοχι ότι αυτά αποτελοφν ποςοςτό είτε επί των
αςφαλίςτρων
(ζξοδα
πρόςκτθςθσ),
είτε
ετιςιο
ςτακερό
ποςό
ανά
ςυμβόλαιο/κάλυψθ/αςφαλιςμζνο (διοικθτικά ζξοδα ανανζωςθσ και διατιρθςθσ ςυμβολαίων),
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είτε ποςοςτό επί των αποκεμάτων (ζξοδα επενδφςεων). Στα ζξοδα εφαρμόηεται πλθκωριςτικι
αναπροςαρμογι κατά τθ διάρκεια τθσ μελλοντικισ προβολισ.
Άμεςα ζξοδα πρόςκτηςησ
Στα άμεςα ζξοδα πρόςκτθςθσ περιλαμβάνονται οι προμικειεσ. Οι προμικειεσ οι οποίεσ
ελιφκθςαν υπόψθ ςτουσ υπολογιςμοφσ είναι αυτζσ που περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των προϊόντων.

Μακροοικονομικζσ Ραραδοχζσ
Καμπφλη επιτοκίου
Θ καμπφλθ επιτοκίου είναι θ καμπφλθ άνευ κινδφνου τθσ EIOPA για τθν Ελλάδα ςε κάκε
θμερομθνία αποτίμθςθσ. Επιπλζον θ Εταιρεία μζςα ςτο ζτοσ προχϊρθςε ςε κατάργθςθ του
μζτρου προςαρμογισ λόγω μεταβλθτότθτασ volatilit adjustment.
Πληθωριςμόσ
Για τον πλθκωριςμό ζχει γίνει εκτίμθςθ με βάςθ το τρζχον οικονομικό περιβάλλον κακϊσ και
τθν μακροπρόκεςμθ τιμι ςτόχο για τθν Ελλάδα θ οποία είναι 2%.

Μελλοντικζσ δράςεισ τθσ Διοίκθςθσ
Θ Εταιρεία διακζτει ατομικά και ομαδικά ςυμβόλαια ηωισ που προςφζρουν ςυμμετοχι ςτα
κζρδθ αλλά με περιοριςμζνθ, ενόσ ζτουσ, εγγφθςθ επιτοκίου (Ρροϊόν «Στόχοσ» ςτο
χαρτοφυλάκιο ατομικϊν ςυμβολαίων ηωισ κακϊσ και τα ςυμβόλαια DAF ςτο χαρτοφυλάκιο
ομαδικϊν ςυμβολαίων). Για τθν αποτίμθςθ τουσ γίνεται υλοποίθςθ των όρων των ςυμβολαίων
ςφμφωνα με τουσ οποίουσ οι μελλοντικζσ εγγυιςεισ αναπροςαρμόηονται ανάλογα με τισ
αναμενόμενεσ μελλοντικζσ αποδόςεισ.
Θ παραδοχι αυτι είναι ςυνεπισ με παρελκοφςεσ δράςεισ τθσ Εταιρείασ για μείωςθ τθσ
προςφερόμενθσ εγγφθςθσ επιτοκίου ανάλογα με τθν τάςθ των επιτοκίων αγοράσ και τισ
επιτευχκείςεσ ετιςιεσ επενδυτικζσ αποδόςεισ τθσ Εταιρείασ.

Ρερικϊριο Κινδφνου
Το περικϊριο κινδφνου είναι τζτοιο που να εξαςφαλίηει ότι θ αξία των τεχνικϊν προβλζψεων
ιςοδυναμεί με το επιπρόςκετο ποςό, το οποίο οι αςφαλιςτικζσ και ανταςφαλιςτικζσ
επιχειριςεισ αναμζνεται να απαιτιςουν προκειμζνου να αναλάβουν και να ικανοποιιςουν τισ
αςφαλιςτικζσ και ανταςφαλιςτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
Το περικϊριο κινδφνου βαςίηεται ςτθ λογικι τθσ μεταφοράσ του αςφαλιςτικοφ χαρτοφυλακίου
ςε ζναν τρίτο λογικό αςφαλιςτι που κα απαιτιςει να λάβει ποςό επιπλζον τθσ τρζχουςασ
εκτίμθςθσ, ωσ αποηθμίωςθ για τον κίνδυνο που κα αναλάβει. Το περικϊριο κινδφνου
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απορροφά λογικζσ διακυμάνςεισ ςτθν εξελιςςόμενθ εμπειρία και θ αξία αυτϊν ςτο πλαίςιο τθσ
αγοράσ ιςοφται με το περικϊριο κινδφνου βάςει του κόςτουσ του κεφαλαίου.
Ο υπολογιςμόσ του περικωρίου κινδφνου ςτισ γενικζσ αςφαλίςεισ ζχει γίνει βάςει τθσ πζμπτθσ
απλουςτευμζνθσ μεκόδου, όπωσ αυτι ορίηεται από τισ τεχνικζσ οδθγίεσ τθσ EIOPA.
Θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό του Ρερικωρίου Κινδφνου για
αςφαλίςεισ ηωισ και αςφαλίςεισ υγείασ παρόμοιεσ με ηωι είναι αυτι που περιγράφεται ςτο
Άρκρο 63 τθσ Ρράξθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 81/12.2.2016 ωσ ακολοφκωσ.
«Κατά προςζγγιςθ υπολογιςμόσ τθσ ςυνολικισ Κεφαλαιακισ Απαίτθςθσ Φερεγγυότθτασ για
κάκε μελλοντικό ζτοσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (α) του άρκρου 58 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2015/35, μεταξφ άλλων χρθςιμοποιϊντασ τον λόγο τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ για το
ςυγκεκριμζνο μελλοντικό ζτοσ προσ τθ βζλτιςτθ εκτίμθςθ κατά τθν θμερομθνία αποτίμθςθσ.»
και εξειδικεφεται ςτο Τεχνικό Ραράρτθμα IV τθσ ΡΕΕ 81/12.2.2016 ωσ ακολοφκωσ:
«Τα αποτελζςματα των χρθματοροϊν που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του
αςφαλιςτικοφ κινδφνου υπολογίηονται με βάςθ τθν μεκοδολογία που περιεγράφθκε για τον
υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων.»
Ο υπολογιςμόσ του περικωρίου κινδφνου γίνεται με βάςθ τθν καμπφλθ επιτοκίων μθδενικοφ
κινδφνου.

Γενικζσ Αςφαλίςεισ
Οι τεχνικζσ προβλζψεισ των Γενικϊν Αςφαλειϊν κατά τθν 31/12/2018 ανζρχονται ςε:

LoB

SII κατθγοριοποίθςθ

10

Income protection insurance

99.833

Απαιτιςεισ
από
ανταςφαλιςτζσ
23.342

558.757

19

Motor, other classes
Marine, aviation, transport
(MAT)
Fire and other property
damage
Motor vehicle liability

22

Ρερικϊριο
Κινδφνου

Ανακτιςεισ

9.179

0

0

22.350

67.967

26.349

5.815

1.540

0

1.531.243

687.564

46.402

0

22.822.827

11.908.885

873.115

579.666

Third-party liability

128.149

52.712

7.544

0

26

Legal expenses

156.106

0

9.366

59.066

27

Assistance

249.788

138.332

8.359

0

25.573.053

12.816.650

977.856

706.700

12
15&16
&21
17&18

Βζλτιςτθ
Εκτίμθςθ
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Το μεγαλφτερο ποςοςτό των τεχνικϊν προβλζψεων ςυγκεντρϊνεται ςτον κλάδο αςτικισ
ευκφνθσ αυτοκινιτων (89%) και ακολουκεί ο κλάδοσ περιουςίασ (17,18) που αντιςτοιχεί ςτο 6%
και ο κλάδοσ χερςαίων οχθμάτων ςτο 2%.
ςε '000€

Τεχνικζσ Ρροβλζψεισ ανά LoB
Assistance
Legal expenses
Third-party liability
Motor vehicle liability
Fire and other property damage
Marine, aviation, transport (MAT)
Motor, other classes
Income protection insurance
0
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Net BEL
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Σφγκριςθ μεγεκϊν τεχνικϊν προβλζψεων Solvency II 31/12/2018 με τθν
προθγοφμενθ περίοδο αναφοράσ (31/12/2017)

Σφγκριςθ Τεχνικϊν Ρροβλζψεων

Gross Bel

Recoverables

Net Bel
31/12/2018

Recoveries

Risk Margin

31/12/2017

Για το βζλτιςτθ εκτίμθςθ αςφαλίςτρων κατά τισ δφο θμερομθνίεσ αποτίμθςθσ δεν
παρατθρείται ςθμαντικι διαφορά λόγω τθσ μείωςθσ του δείκτθ ηθμιϊν και τθσ μείωςθσ του
Αποκζματοσ Μθ Δεδουλευμζνων Αςφαλίςτρων που παρατθρείται το 2018.
Για τθν βζλτιςτθ εκτίμθςθ ηθμιϊν θ μεταβολι προκφπτει κυρίωσ λόγω τθσ ςθμαντικισ αλλαγισ
του αποκζματοσ φάκελο προσ φάκελο κακϊσ θ Εταιρεία ζχει πραγματοποιιςει προςπάκεια για
διακανονιςμό ηθμιϊν με ευνοϊκότερεσ πλθρωμζσ και τθσ βελτίωςθσ των ςυντελεςτϊν εξζλιξθσ.
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Αντίκετα, παρατθροφμε ότι θ καμπφλθ επιτοκίου δεν παρουςιάηει ιδιαίτερα ςθμαντικι
μεταβολι, παρόλο που θ Εταιρεία μζςα ςτο ζτοσ 2018 προχϊρθςε ςε κατάργθςθ τθσ χριςθσ
του μεταβατικοφ μζτρου λόγω μεταβλθτότθτασ.

Σφγκριςθ μεγεκϊν τεχνικϊν προβλζψεων ιςολογιςμοφ IFRS και Solvency II

Τεχνικζσ Ρροβλζψεισ SII-IFRS

ςε '000€

-752
Net BE

Reinsurance Recoverables

Gross BE

12.983

13.734,3

15.483

12.817

2.666

28.465

IFRS

26.551

SII

1.914

Δ

Θ διαφορά που προκφπτει οφείλεται κυρίωσ ςτθ διαφορετικι μεκοδολογία που ακολουκείται
ςτο πλαίςιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων και ςε SII περιβάλλον και ςτθν ενςωμάτωςθ SII
περιβάλλον του αρνθτικοφ επιπρόςκετου αποκζματοσ (-547.680€) ςτουσ κλάδουσ 17&18 το
οποίο δεν ενςωματϊνεται ςτα τεχνικά αποκζματα του IFRS ιςολογιςμοφ.
Ρροκφπτει διαφορά επίςθσ από τθν προεξόφλθςθ των χρθματοροϊν που πραγματοποιείται
κατά τθν αποτίμθςθ των τεχνικϊν προβλζψεων ςε Solvenc II ιςολογιςμό με τθν καμπφλθ άνευ
κινδφνου τθσ EIOPA.

Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ
Στα αποτελζςματα των τεχνικϊν προβλζψεων πραγματοποιικθκαν ζλεγχοι ευαιςκθςίασ των
βαςικϊν παραδοχϊν και τθσ μεκοδολογίασ. Από τα αποτελζςματα προκφπτει ότι θ βζλτιςτθ
εκτίμθςθ παρουςιάηει ςθμαντικι μεταβλθτότθτα ςτθν επιλογι των ςυντελεςτϊν εξζλιξθσ.
Αντίκετα, μεταβολζσ ςτισ λοιπζσ παραδοχζσ δεν επιφζρουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ.

Ρθγζσ Αβεβαιότθτασ
Θ βζλτιςτθ εκτίμθςθ των τεχνικϊν προβλζψεων ςτθρίχκθκε ςτα δεδομζνα μζχρι 31/12/2018.
Οι μζκοδοι επιλζχτθκαν ζτςι ϊςτε να εκτιμοφν ςτο βζλτιςτο δυνατό τισ μελλοντικζσ
υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ. Ραρόλα αυτά, οι εκτιμιςεισ αυτζσ αποτελοφν πρόβλεψθ και όχι
πραγματικά ποςά. Τα πραγματικά ποςά των αποηθμιϊςεων ενδζχεται να επθρεαςτοφν από
μεταβολζσ ςε διάφορεσ παραμζτρουσ. Ενδεικτικά αναφζρουμε μερικοφσ από αυτοφσ, όπωσ
είναι θ εξζλιξθ του κόςτουσ αποπλθρωμισ των ηθμιϊν, θ ενδεχόμενθ αλλαγι πολιτικισ τθσ
Εταιρείασ ςτουσ διακανονιςμοφσ κακϊσ και ςτθ εκτίμθςθ των ηθμιϊν, οι δικαςτικζσ αποφάςεισ,
κτλ.
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Ρερικϊρια αςφαλείασ δφναται να προκφψουν από ςυνδυαςμό υποκζςεων και μεκοδολογιϊν,
όπωσ είναι θ επιλογι του μοτίβου των ςυντελεςτϊν εξζλιξθσ. Τα περικϊρια αςφαλείασ δεν
είναι ςυνικωσ μετριςιμα με εφκολο και διακριτό τρόπο.
Ο υπολογιςμόσ τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ των τεχνικϊν αποκεμάτων εξαρτάται από τθν επιλογι
του μοτίβου εξζλιξθσ αυτϊν. Τα αποτελζςματα παρουςιάηουν ςθμαντικι ευαιςκθςία ςτθν
επιλογι ςυντελεςτϊν εξζλιξθσ και ςτισ παραδοχζσ των δεικτϊν ηθμιϊν που υιοκετοφνται αλλά
και ςτισ μεταβολζσ τθσ πολιτικισ αποκεματοποίθςθσ ςτθ διάρκεια των ετϊν που
περιλαμβάνονται τα δεδομζνα. Αντίκετα, μεταβολζσ ςτισ λοιπζσ παραδοχζσ δεν επιφζρουν
ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ.

Αςφαλίςεισ ηωισ
Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα αναλυτικά αποτελζςματα των τεχνικϊν προβλζψεων
κατά τθν 31.12.2018.
Τεχνικζσ Ρροβλζψεισ
Κακαρι
Βζλτιςτθ Απαιτιςεισ από
Ρερικϊριο
Τεχνικζσ
Βζλτιςτθ
Εκτίμθςθ ανταςφαλιςτζσ
Κινδφνου Ρροβλζψεισ
Εκτίμθςθ
Αςφαλίςεισ
380.992
59.377
321.615
37.265
358.880
υγείασ NSLT
Αςφαλίςεισ
522.304
-8.580
530.883
1.251.007
1.781.891
υγείασ SLT
Αςφαλίςεισ
6.049.280
65.655
5.983.624
515.418
6.499.043
Ηωισ
Σφνολο
6.952.575
116.452
6.836.123
1.803.690
8.639.813
Θ πλειοψθφία των τεχνικϊν προβλζψεων αφορά μακροπρόκεςμεσ αςφαλίςεισ ηωισ (βαςικζσ
καλφψεισ) οι οποίεσ αποτελοφν το μεγαλφτερο μζροσ του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου ηωισ
(75%). Ο βαςικότεροσ κίνδυνοσ που αναγνωρίηεται για αυτζσ τισ καλφψεισ είναι ο κίνδυνοσ
εξόδων και δευτερευόντωσ ο κίνδυνοσ εγγφθςθσ επιτοκίου.
Επίςθσ, ςτισ μακροχρόνιεσ αςφαλίςεισ περιλαμβάνονται οι αςφαλίςεισ υγείασ παρόμοιεσ με
ηωι οι οποίεσ εμφανίηουν υψθλζσ υποχρεϊςεισ ςχετικά με το χαρτοφυλάκιο τουσ. Ο λόγοσ για
αυτό είναι θ μακροχρόνια ανάλθψθ κινδφνου ςε ςυνδυαςμό με τον ςχετικά υψθλό δείκτθ
ηθμιϊν. Σθμαντικά υψθλό είναι το περικϊριο κινδφνου για τισ καλφψεισ αυτζσ κακϊσ
αντιςτοιχεί ςτο 69% του ςυνολικοφ περικωρίου κινδφνου του χαρτοφυλακίου ηωισ. Το ποςό
παρουςιάηεται δυςανάλογα υψθλό ςε ςχζςθ με το φψοσ των τεχνικϊν προβλζψεων του
κλάδου γεγονόσ που οφείλεται ςτθ μακροχρόνια ανάλθψθ κινδφνου από τα ςυμβόλαια του
κλάδου.
Οι τεχνικζσ προβλζψεισ αυξικθκαν εντόσ του 2018 περίπου κατά 800 χιλ. ευρϊ και ποςοςτιαία
κατά 10%. Οι βαςικζσ αιτίεσ ςε αυτό είναι θ αλλαγι τθσ καμπφλθσ επιτοκίων κακϊσ και θ
προςκικθ νζασ παραγωγισ και θ ωρίμανςθ του χαρτοφυλακίου. H μεταβολι τθσ βζλτιςτθσ
εκτίμθςθσ ςυγκριτικά με το προθγοφμενο ζτοσ αναλφεται ςτουσ παρακάτω παράγοντεσ:
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Θ προςκικθ νζασ παραγωγισ, κακϊσ και θ ωρίμανςθ του χαρτοφυλακίου πρόςκεςε
ςτθν βζλτιςτθ εκτίμθςθ περίπου 330 χιλ. ευρϊ.



Θ μεταβολι ςτισ δθμογραφικζσ και οικονομικζσ κατά -140χιλ. ευρϊ.



Θ καμπφλθσ προεξόφλθςθσ επζφερε αλλαγι ςτθν βζλτιςτθ εκτίμθςθ κατά 120 χιλ.
ευρϊ.

Σφγκριςθ μεγεκϊν τεχνικϊν προβλζψεων ιςολογιςμοφ IFRS και Solvency II
Θ Εταιρεία ςχθματίηει μακθματικά αποκζματα για φορολογικοφσ λόγουσ ςφμφωνα με το
ν400/70. Ρζραν αυτϊν και με βάςθ τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα θ Εταιρεία ζχει προχωριςει
ςε ζλεγχο επάρκειασ των τεχνικϊν αποκεμάτων του ν.400/70. Θ βζλτιςτθ εκτίμθςθ IFRS κατά
τθν 31/12/2018 ςυμπεριλαμβανομζνου και του ελζγχου επάρκειασ παρατίκενται ςτον
ακόλουκο πίνακα.

Τεχνικζσ προβλζψεισ IFRS - SII
Αςφαλίςεισ Ηωισ

Αςφαλίςεισ υγείασ SLT 531

Αςφαλίςεισ υγείασ NSLT 322

5.984

ςε '000€

5.751

375

339

SII

IFRS

Θ διαφορά που προκφπτει οφείλεται κυρίωσ ςτθ διαφορετικι μεκοδολογία που ακολουκείται
ςτο πλαίςιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων και ςε SII περιβάλλον κυρίωσ λόγω τθσ
μεκοδολογίασ που ακολουκείται με τθν καμπφλθ προεξόφλθςθσ για τισ μακροχρόνιεσ
υποχρεϊςεισ.
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Σφγκριςθ μεγεκϊν τεχνικϊν προβλζψεων Solvency II 31/12/2018 με τθν
προθγοφμενθ περίοδο αναφοράσ 31.12.2017
Εντόσ του ζτουσ οι τεχνικζσ προβλζψεισ ηωισ παρουςίαςαν τθν ακόλουκθ μεταβολι.

Τεχνικζσ Ρροβλζψεισ
2017-2018
2.017 339

2.018 359

1.489

1.782

Αςφαλίςεισ υγείασ NSLT

ςε '000€

6.016

6.499

Αςφαλίςεισ υγείασ SLT

Αςφαλίςεισ Ηωισ

Θ αφξθςθ των τεχνικϊν προβλζψεων οφείλεται αφενόσ ςτθ μεταβολι του περικωρίου
κινδφνου και αφετζρου ςτθν μεταβολι τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ, θ οποία ςυνίςταται τόςο ςτθ
προςκικθ νζασ παραγωγισ και ωρίμανςθ του χαρτοφυλακίου όςο και ςτθν επικαιροποιιςθ
των παραδοχϊν.
Θ ΑΛ πραγματοποίθςε ανάλυςθ τθσ μεταβολισ τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ ςυγκριτικά με τα
αποτελζςματα του 31/12/2017 ςε διάφορα ςτάδια ωσ ακολοφκωσ.
Θ βαςικι αιτία αφξθςθσ τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ ςυνίςταται ςτθ προςκικθ νζασ παραγωγισ
και ςτθν ωρίμανςθ του χαρτοφυλακίου. Αντικζτωσ θ εμπειρία τθσ Εταιρείασ εντόσ του ζτουσ
παρουςιάςτθκε βελτιωμζνθ τόςο αναφορικά με τισ δθμογραφικζσ παραδοχζσ όςο και τισ
οικονομικζσ παραδοχζσ.
Ειδικά για ατομικζσ ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ υγείασ, θ Εταιρία προχϊρθςε εντόσ του ζτουσ
ςε κινιςεισ μετριαςμοφ των κινδφνων που εμπεριζχονται ςτισ καλφψεισ αυτζσ. Συγκεκριμζνα
προχϊρθςε ςε ςφμβαςθ με Εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν ςτο χϊρο τθσ υγείασ, με ςτόχο το
μετριαςμό του κόςτουσ των ηθμιϊν κακϊσ και ςε ςυμβάςεισ με νοςοκομεία μειϊνοντασ το
κόςτοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Θ Εταιρία δεν προχϊρθςε ςε αυξιςεισ τιμολογίων πζραν
των θλικιακϊν αυξιςεων, αλλά οι επιπτϊςεισ των αυξιςεων που είχε πραγματοποιιςει το
προθγοφμενο ζτοσ ενςωματϊκθκαν εντόσ του 2018. Πλα τα παραπάνω είχαν ωσ αποτζλεςμα ο
δείκτθσ ηθμιϊν των καλφψεων αυτϊν να παραμζνει ςε ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα γεγονόσ που
επθρζαςε τθν βζλτιςτθ εκτίμθςθ. Θ επικαιροποιιςθ τθσ παραδοχισ του δείκτθ
ακυρωςιμότθτασ/εξαγοράσ/ ελευκεροποιιςθσ εντόσ του ζτουσ από τθν ΑΛ οδιγθςε ςε οριακι
μείωςθ τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ. Δευτερευόντωσ των παραπάνω θ βελτίωςθ τθσ εμπειρίασ των
εξόδων οδιγθςε ςε οριακι μείωςθ τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ.
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Θ καμπφλθ προεξόφλθςθσ οδιγθςε ςε αφξθςθ τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ. Να ςθμειωκεί ότι θ
Εταιρεία μζςα ςτο ζτοσ προχϊρθςε ςε κατάργθςθ τθσ χριςθσ του μζτρου τθσ προςαρμογισ
λόγω μεταβλθτότθτασ.

Ρθγζσ Αβεβαιότθτασ
Θ βζλτιςτθ εκτίμθςθ των τεχνικϊν προβλζψεων ςτθρίχκθκε ςτα δεδομζνα μζχρι 31/12/2018.
Οι μζκοδοι επιλζχτθκαν ζτςι ϊςτε να εκτιμοφν ςτο βζλτιςτο δυνατό τισ μελλοντικζσ
υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ. Ραρόλα αυτά, οι εκτιμιςεισ αυτζσ αποτελοφν πρόβλεψθ και όχι
πραγματικά ποςά. Τα πραγματικά ποςά των αποηθμιϊςεων ενδζχεται να επθρεαςτοφν από
μεταβολζσ ςε διάφορεσ παραμζτρουσ. Ενδεικτικά αναφζρουμε μερικζσ από αυτζσ, όπωσ είναι
θ εξζλιξθ των εξόδων, θ μελλοντικι εξζλιξθ του δείκτθ ηθμιάσ, θ μεταβολι ςτα ποςοςτά
ακυρωςιμότθτασ, κλπ.
Τα αποτελζςματα παρουςιάηουν ςθμαντικι ευαιςκθςία ςτισ μεταβολζσ του δείκτθ ηθμιϊν
καλφψεων υγείασ και δευτερευόντωσ ςτισ μεταβολζσ των εξόδων. Αντικζτωσ, θ μεταβολι ςτισ
λοιπζσ παραδοχζσ δεν επιφζρει ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν βζλτιςτθ εκτίμθςθ
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Δ.3 Άλλεσ υποχρεϊςεισ
Οι ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ υποχρεϊςεων αναλφονται ωσ εξισ:

1. Υποχρεϊςεισ από ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται οι υποχρεϊςεισ προσ το προςωπικό λόγω ςυνταξιοδότθςθσ,
που καλείται να καταβάλει υπό μορφι προκακοριςμζνθσ παροχισ θ Εταιρεία και που
απορρζουν από τθν κείμενθ Ελλθνικι νομοκεςία (ν. 2112/20 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει).
Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ αποτιμϊνται ςε παροφςα αξία, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 19. Το ποςό που
αναγράφεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και ςτον ιςολογιςμό Φερεγγυότθτα ΛΛ προζκυψε
από αναλογιςτικι μελζτθ που διενιργθςε ανεξάρτθτοσ αναλογιςτισ, με κρίςιμθ θμερομθνία
εκτίμθςθσ τθν 31/12/2018.
Οι βαςικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον κακοριςμό του κακαροφ κόςτουσ για τισ
υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδότθςθσ περιλαμβάνουν τισ οικονομικζσ υποκζςεισ, όπωσ τθν καμπφλθ
προεξόφλθςθσ, τισ μελλοντικζσ μιςκολογικζσ αυξιςεισ, τον πλθκωριςμό και τισ δθμογραφικζσ
υποκζςεισ, όπωσ τον πίνακα κνθςιμότθτασ, τον πίνακα νοςθρότθτασ, τον ρυκμό οικειοκελοφσ
αποχϊρθςθσ και τισ θλικίεσ κανονικισ ςυνταξιοδότθςθσ .
Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
Υποχρεϊςεισ από ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ

660.100

Μεταβολι
Αξίασ κατά
Φερεγγυότθτα
ΛΛ
-

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II
660.100

2. Οφειλζσ ςε αντιςυμβαλλόμενουσ και διαμεςολαβθτζσ
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ προσ τουσ ςυνεργάτεσ
πωλιςεων από οφειλόμενεσ προμικειεσ παραγωγισ, οι οποίεσ αναγνωρίηονται τθ χρονικι
ςτιγμι που γίνονται απαιτθτζσ

Υποχρεϊςεισ ςε αντιςυμβαλλόμενουσ και
διαμεςολαβθτζσ

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II

741.838

-

741.838
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3. Ανταςφαλιςτικζσ Οφειλζσ
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ προσ τουσ ανταςφαλιςτζσ και
τουσ ανταςφαλιηόμενουσ, όπωσ προκφπτουν από τα προβλεπόμενα ςτισ ανταςφαλιςτικζσ
ςυμβάςεισ και απεικονίηονται ςτουσ τθροφμενουσ δοςολθπτικοφσ λογαριαςμοφσ με βάςθ τθν
αρχι του δεδουλευμζνου.
Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
Ανταςφαλιςτικζσ Οφειλζσ

14.322.832

Μεταβολι
Αξίασ κατά
Φερεγγυότθτα
ΛΛ
-

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II
14.322.832

4. Οφειλζσ (εμπορικισ φφςεωσ, όχι αςφαλιςτικζσ)
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο,
προσ τα ταμεία αςφάλιςθσ, λοιποφσ οργανιςμοφσ κακϊσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ εμπορικισ
φφςεωσ αποτιμϊμενεσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία θ οποία ςυμπίπτει με τθν τρζχουςα λόγω
τθσ βραχυπρόκεςμθσ φφςθσ των ςυγκεκριμζνων υποχρεϊςεων.
Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ
βάςει ΔΡΧΑ
Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ
Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά ταμεία - οργανιςμοφσ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ εμπορικισ φφςεωσ
Σφνολο οφειλϊν εμπορικισ φφςεωσ

1.109.882
363.408
322.776
1.796.066

Μεταβολι
Αξίασ κατά
Φερεγγυότθτα
ΛΛ
-

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα
II
1.109.882
363.408
322.776
1.796.066

5. Υποχρεϊςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ
Το κονδφλι αφορά ομολογιακό δάνειο μειωμζνθσ διαςφάλιςθσ το οποίο ζχει εκδοκεί για
ςκοποφσ φερεγγυότθτασ. Οι απαιτιςεισ των ομολογιοφχων, ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ τθσ
Εταιρείασ ι κζςθσ τθσ υπό εκκακάριςθ, κατατάςςονται εξ ολοκλιρου μετά τισ απαιτιςεισ όλων
των άλλων πιςτωτϊν και δεν εξοφλοφνται παρά μόνο μετά τθν εξόφλθςθ όλων των άλλων
εκκρεμοφντων, τθ ςτιγμι εκείνθ, χρεϊν.
Θ διάρκειά του είναι αόριςτθ και για τυχόν εξόφλθςι του απαιτείται προθγοφμενθ απόφαςθ
τθσ Εποπτικισ Αρχισ
Το ομολογιακό δάνειο αποτιμάται ςτο κόςτοσ, το οποίο προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία με
δεδομζνο ότι είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με αναπροςαρμογι ςε τριμθνιαία βάςθ.. Θ
υποχρζωςθ αυτι ενςωματϊνεται δε ςτθν κατθγορία 1 – Υποκείμενα ςε περιοριςμοφσ των
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Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων ι τθν Κατθγορία 2, ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ των
ποςοτικϊν ορίων του άρκρου 98 τθσ Οδθγίασ 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου.

Υποχρεϊςεισ μειωμζνθσ
εξαςφάλιςθσ

Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ βάςει
ΔΡΧΑ

Μεταβολι Αξίασ
κατά
Φερεγγυότθτα ΛΛ

Λςολογιςμόσ
Φερεγγυότθτα II

4.500.000

-

4.500.000

Δ.4 Εναλλακτικζσ μζθοδοι αποτίμηςησ
Θ αποτίμθςθ των ομολόγων εκδόςεωσ ςυνεταιριςτικϊν τραπεηϊν, που δεν είναι
διαπραγματεφςιμα ςε ενεργι αγορά, ζγινε με τθ χριςθ μοντζλου που χρθςιμοποιεί τιμζσ και
ςυναφείσ πλθροφορίεσ που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ παρεμφερϊν ςτοιχείων τθσ αγοράσ.
Θ τεχνικι αυτι προςζγγιςθ με αποτίμθςθ βάςει ςυγκεκριμζνου μοντζλου κρίκθκε
καταλλθλότερθ από τθν αποτίμθςθ των ςυγκεκριμζνων ομολόγων, χρθςιμοποιϊντασ
χρθματιςτθριακζσ τιμζσ παρόμοιων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ςε ενεργζσ αγορζσ,
δεδομζνου ότι:
•
δεν υπάρχουν τιμζσ από αντίςτοιχα τραπεηικά ομόλογα ελλθνικϊν πιςτωτικϊν
ιδρυμάτων προσ ςφγκριςθ.
•
τα αντίςτοιχα ομόλογα ευρωπαϊκϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων δεν κρίνονται ωσ
ςυγκρίςιμα λόγω διαφορετικϊν κριτθρίων όπωσ ο κίνδυνοσ χϊρασ, ο βακμόσ αξιολόγθςθσ, θ
εμπορευςιμότθτα κλπ.
Αξιολογϊντασ ωσ βαςικότερο κριτιριο για τθν αποτίμθςθ των ανωτζρω ομολόγων τον κίνδυνο
χϊρασ και τον βακμό πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ τθσ, που επιδρά πρωτίςτωσ ωσ προσ τθν
αξιολόγθςθ και των εταιρικϊν ομολόγων, ελιφκθ ωσ ςθμείο αναφοράσ για τθν τιμολόγθςι
τουσ θ καμπφλθ των επιτοκίων τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ.
Θ επάρκεια τθσ αποτίμθςθσ επαναξιολογείται ςε τακτι βάςθ και τα δεδομζνα που ελιφκθςαν
υπόψθ ανακεωροφνται εφόςον οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν.

Δ.5 Άλλεσ Πληροφορίεσ
Δεν υφίςτανται άλλεσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετιηόμενεσ με τθν αποτίμθςθ των ςτοιχείων
ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςφμφωνα με το πλαίςιο Φερεγγυότθτα ΛΛ .
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Ε. Διαχείριςη κεφαλαίων
Ε.1 Ίδια κεφάλαια
Οι αρχικοί ςτόχοι τθσ διαχείριςθσ του κεφαλαίου είναι να εξαςφαλιςτεί ότι θ Εταιρεία
ςυμμορφϊνεται με τισ εξωτερικά επιβλθκείςεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ και ότι διατθρεί
ικανοποιθτικοφσ δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, προκειμζνου να υποςτθριχκοφν οι εργαςίεσ
τθσ και θ μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ των μετόχων. Θ επάρκεια του κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ
ελζγχεται χρθςιμοποιϊντασ τουσ κανόνεσ και τουσ δείκτεσ που κεςπίηονται από τθν εποπτικι
νομοκεςία.
Στο τζλοσ του ζτουσ 2018 τα βαςικά εποπτικά ίδια κεφάλαια τθσ Εταιρείασ, βάςει του πλαιςίου
Φερεγγυότθτα II, αποτελοφνται από:


Το μετοχικό κεφάλαιο κοινϊν μετοχϊν
Το ςφνολο των κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Εταιρείασ ζχει εκδοκεί και το μετοχικό
κεφάλαιο είναι ολοςχερϊσ καταβλθμζνο και ανζρχεται ςτο ποςό των €7.907.924. Ο
ςυνολικόσ αρικμόσ των εγκεκριμζνων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν είναι 26.359.746
μετοχζσ με ονομαςτικι αξία €0,30 ανά μετοχι. Πλεσ οι μετοχζσ ζχουν δικαίωμα ψιφου και
ςυμμετζχουν ςτα κζρδθ.



Τθ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο που αφορά το κεφάλαιο κοινϊν μετοχϊν
Το ςυνολικό φψοσ του αποκεματικοφ από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο ανζρχεται ςε
€4.141.989.



Το εξιςωτικό αποκεματικό
Το εξιςωτικό αποκεματικό περιλαμβάνει κάκε ποςό που αποκεματοποιείται, ςφμφωνα µε
νομοκετικζσ ι διοικθτικζσ απαιτιςεισ, για τθν κάλυψθ ειδικϊν κινδφνων.

Εξιςωτικό αποκεματικό
Θετικι διαφορά μεταξφ ενεργθτικοφ και
πακθτικοφ
Μείον
α. Λοιπά ςτοιχεία βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων
Το μετοχικό κεφάλαιο κοινϊν μετοχϊν
Τθ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο
Τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
β. Ρροβλζψιμα μερίςματα
Εξιςωτικό αποκεματικό

31.12.2018

31.12.2017

21.905.057

22.867.515

18.774.950

19.739.566

7.907.924
4.141.989
6.725.038

7.907.924
4.141.989
7.689.653
150.000

359.032

2.980.107

2.768.917

Τα ποςά για το ζτοσ 2017 ζχουν τροποποιθκεί για να καταςτοφν ςυγκρίςιμα με το τρζχον ζτοσ.
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 Τισ υποχρεϊςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ
Το κονδφλι αφορά ομολογιακό δάνειο μειωμζνθσ διαςφάλιςθσ ποςοφ €4.500.000, το οποίο
ζχει εκδοκεί για ςκοποφσ φερεγγυότθτασ. Οι απαιτιςεισ των ομολογιοφχων, ςε περίπτωςθ
πτϊχευςθσ τθσ Εταιρείασ ι κζςθσ τθσ υπό εκκακάριςθ, κατατάςςονται εξ ολοκλιρου μετά τισ
απαιτιςεισ όλων των άλλων πιςτωτϊν και δεν εξοφλοφνται παρά μόνο μετά τθν εξόφλθςθ
όλων των άλλων εκκρεμοφντων, τθ ςτιγμι εκείνθ, χρεϊν.
Θ διάρκειά του είναι αόριςτθ και για τυχόν εξόφλθςι του απαιτείται προθγοφμενθ απόφαςθ
τθσ Εποπτικισ Αρχισ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Εταιρεία πρζπει να ενθμερϊςει τθν Εποπτικι
Αρχι τουλάχιςτον ζξι μινεσ πριν από τθν προτεινόμενθ θμερομθνία εξόφλθςθσ,
υποδεικνφοντασ το διακζςιμο κεφάλαιο φερεγγυότθτασ και το απαιτοφμενο κεφάλαιο
φερεγγυότθτάσ τθσ πριν και μετά τθν εξόφλθςι αυτι.


Ροςό ίςο με τθν αξία των κακαρϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων
Οι κακαρζσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ανζρχονται ςτο πόςο των €6.725.038,
όπωσ περιγράφονται ςτο κεφάλαιο Δ.1.

Τα ίδια κεφάλαια ταξινομοφνται ςε 3 κατθγορίεσ (Tiers), αναλόγωσ τθσ δυνατότθτάσ τουσ να
απορροφιςουν ηθμίεσ, και ςτον βακμό που πλθροφν πζντε (5) βαςικά κριτιρια:
 Εξαςφάλιςθ
 Απορροφθτικότθτα ηθμιϊν
 Μονιμότθτα
 Διάρκεια
 Απουςία δαπανϊν εξυπθρζτθςθσ
 Κατθγορία 1 (Tier 1)
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται τα ςτοιχεία τα οποία είναι διακζςιμα, ι ςε πρϊτθ ηιτθςθ
καταβλθτζα, για τθν πλιρθ απορρόφθςθ ηθμιϊν ςτθ βάςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ τθσ
επιχείρθςθσ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ εκκακάριςθσ (διαρκισ διακεςιμότθτα) και τα ςτοιχεία
των οποίων το ςυνολικό ποςό ςτθν περίπτωςθ εκκακάριςθσ, είναι διακζςιμο για τθν
απορρόφθςθ ηθμιϊν και δεν επιςτρζφονται ςτον κάτοχό τουσ μζχρισ ότου όλεσ οι άλλεσ
υποχρεϊςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων
των
αςφαλιςτικϊν
υποχρεϊςεων
προσ
αντιςυμβαλλομζνουσ και δικαιοφχουσ αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, ζχουν ικανοποιθκεί
(μειωμζνθ εξαςφάλιςθ). Κφριο χαρακτθριςτικό των ςτοιχείων αυτϊν είναι θ μθ κακοριςμζνθ
λιξθ τουσ και θ απουςία βαρϊν.
Το καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο, θ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο και το
εξιςωτικό αποκεματικό ζχουν ταξινομθκεί ςτθν κατθγορία 1 – ελεφκερα περιοριςμϊν. Το
ομολογιακό δάνειο μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ ζχει ταξινομθκεί ςτθν κατθγορία 1 – υποκείμενα
ςε περιοριςμοφσ.
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 Κατθγορία 2 (Tier 2)
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται τα ςτοιχεία, που ςτθν περίπτωςθ εκκακάριςθσ, το ςυνολικό
ποςό τουσ είναι διακζςιμο για τθν απορρόφθςθ ηθμιϊν και δεν επιςτρζφονται ςτον κάτοχό
τουσ μζχρισ ότου όλεσ οι άλλεσ υποχρεϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αςφαλιςτικϊν
υποχρεϊςεων προσ αντιςυμβαλλομζνουσ και δικαιοφχουσ αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, ζχουν
ικανοποιθκεί (μειωμζνθ εξαςφάλιςθ) και θ λιξθ τουσ είναι κακοριςμζνθ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει ταξινομιςει ςτοιχείο των ιδίων κεφαλαίων ςτθν κατθγορία αυτι.
 Κατθγορία 3 (Tier 3)
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται τα ςτοιχεία που δεν υπάγονται ςε καμία από τισ ανωτζρω
κατθγορίεσ. Το ποςό που ιςοδυναμεί με τισ κακαρζσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
ζχει ταξινομθκεί ςτθν κατθγορία 3.
Τα βαςικά ιδία κεφάλαια κατά κατθγορία ταξινόμθςθσ, με θμερομθνία αναφοράσ 31.12.2018
αναλφονται ςτον παρακάτω πίνακα:

Συνολικά

Κατθγορία 1
ελεφκερα
περιοριςμϊν
ςτοιχεία

7.907.924

7.907.924

4.141.989

4.141.989

Εξιςωτικό αποκεματικό

2.980.107

2.980.107

Υποχρεϊςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ

4.500.000

Ροςό ίςο με τθν αξία των κακαρϊν
αναβαλλόμενων φορολογικϊν
απαιτιςεων

6.725.038

Συνολικά βαςικά ίδια κεφάλαια

26.255.057

Βαςικά ίδια κεφάλαια ςτισ
31.12.2018
Κεφάλαιο κοινϊν μετοχϊν (χωρίσ να
αφαιροφνται οι ίδιεσ μετοχζσ)
Διαφορά από τθν ζκδοςθ μετοχϊν
υπζρ το άρτιο που αφορά το
κεφάλαιο κοινϊν μετοχϊν

Κατθγορία 1
υποκείμενα ςε
περιοριςμοφσ
ςτοιχεία

Κατθγορία
2

Κατθγορία
3

4.500.000
6.725.038
15.030.020

4.500.000

0

6.725.038

Θ μεταβολι των Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ αναφοράσ
απεικονίηεται ςτον παρακάτω πίνακα:

Σφγκριςθ Βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων

Συνολικά

31.12.2017
31.12.2018
ΜΕΤΑΒΟΛΘ

27.008.483
26.255.057
-2,79%

Κατθγορία 1
ελεφκερα
περιοριςμϊν
ςτοιχεία
14.818.830
15.030.020
1,43%

Κατθγορία 1
υποκείμενα ςε
περιοριςμοφσ
ςτοιχεία
4.500.000
4.500.000
0,00%

Κατθγορία
2

Κατθγορία
3

0
0
0,00%

7.689.653
6.725.038
-12,54%

Στισ 31.12.2018, τα επιλζξιμα ποςά ιδίων κεφαλαίων για τθν κάλυψθ των κεφαλαιακϊν
απαιτιςεων φερεγγυότθτασ και για τθν κάλυψθ των ελάχιςτων κεφαλαιακϊν απαιτιςεων,
ταξινομθμζνα κατά κατθγορία, αναλφονται ςτον παρακάτω πίνακα.
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Επιλζξιμα ίδια κεφάλαια ςτισ
31.12.2018
Σφνολο επιλζξιμων ιδίων κεφαλαίων
για τθν κάλυψθ τθσ κεφαλαιακισ
απαίτθςθσ φερεγγυότθτασ
Σφνολο επιλζξιμων ιδίων κεφαλαίων
για τθν κάλυψθ τθσ ελάχιςτθσ
κεφαλαιακισ απαίτθςθσ

Συνολικά

Κατθγορία 1
ελεφκερα
περιοριςμϊν
ςτοιχεία

Κατθγορία 1
υποκείμενα ςε
περιοριςμοφσ
ςτοιχεία

Κατθγορία
2

Κατθγορία
3

21.092.395

15.030.020

3.757.505

742.495

1.562.375

19.530.020

15.030.020

3.757.505

742.495

-

Θ μεταβολι των Επιλζξιμων Λδίων Κεφαλαίων ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ αναφοράσ
απεικονίηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ:

Συνολικά

Κατθγορία 1
ελεφκερα
περιοριςμϊν
ςτοιχεία

Κατθγορία 1
υποκείμενα ςε
περιοριςμοφσ
ςτοιχεία

Κατθγορία
2

Κατθγορία
3

31.12.2017

20.715.043

14.818.830

3.704.708

795.292

1.396.213

31.12.2018

21.092.395

15.030.020

3.757.505

742.495

1.562.375

ΜΕΤΑΒΟΛΘ

1,82%

1,43%

1,43%

0,00%

11,90%

Κατθγορία 1
υποκείμενα ςε
περιοριςμοφσ
ςτοιχεία
3.704.708

Σφγκριςθ Επιλζξιμων ιδίων κεφαλαίων
για κάλυψθ τθσ Κεφαλαιακισ
Απαίτθςθσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ

Σφγκριςθ Επιλζξιμων ιδίων κεφαλαίων
για κάλυψθ τθσ ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ
απαίτθςθσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ

Συνολικά

31.12.2017

19.318.830

Κατθγορία 1
ελεφκερα
περιοριςμϊν
ςτοιχεία
14.818.830

31.12.2018

19.530.020

15.030.020

3.757.505

742.495

ΜΕΤΑΒΟΛΘ

1,09%

1,43%

1,43%

0,00%

Κατθγορία
2
795.292

Στισ 31/12/2018 θ κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ (SCR) τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςτο
ποςό € 10.415.832 και ο δείκτθσ επιλζξιμων ιδίων κεφαλαίων προσ κεφαλαιακι απαίτθςθ
φερεγγυότθτασ (solvency ratio) ςε ποςοςτό 202,5%. Αντίςτοιχα, το ποςό τθσ ελάχιςτθσ
κεφαλαιακισ απαίτθςθσ (MCR) ανζρχεται ςε €7.400.000 και ο δείκτθσ επιλζξιμων ιδίων
κεφαλαίων προσ ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ ςε ποςοςτό 263,92%.
Οι διαφορζσ μεταξφ των ιδίων κεφαλαίων, όπωσ εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ
που ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ και του πλεονάςματοσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ
ςε ςχζςθ με το πακθτικό, όπωσ αποτιμοφνται για ςκοποφσ φερεγγυότθτασ, παρουςιάηονται
ςτον παρακάτω πίνακα.
Κδια κεφάλαια κατάςταςθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο
Αποκεματικά
Αποτελζςματα εισ νζον
Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ

31.12.2018
7.907.924
4.141.989
6.250.369
8.824.278
27.124.560

31.12.2017
7.907.924
4.141.989
6.406.266
8.925.755
27.381.934
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Διαφορζσ αποτίμθςθσ για ςκοποφσ φερεγγυότθτασ
ςτοιχείων ενεργθτικοφ
Διαφορζσ αποτίμθςθσ για ςκοποφσ φερεγγυότθτασ
ςτοιχείων πακθτικοφ
Ρλεόναςμα ςτοιχείων ενεργθτικοφ - πακθτικοφ
ιςολογιςμοφ Φερεγγυότθτα ΙΙ

-5.812.331

-5.529.042

592.828

1.014.623

21.905.057

22.867.515

Τα ποςά για το ζτοσ 2017 ζχουν τροποποιθκεί για να καταςτοφν ςυγκρίςιμα με το τρζχον ζτοσ

Οι διαφορζσ αποτίμθςθσ ανά κονδφλι ενεργθτικοφ και πακθτικοφ απεικονίηονται ςτθν
κατάςταςθ ιςολογιςμοφ ςτο κεφάλαιο Δ.

Ε.2 Κεφαλαιακζσ απαιτήςεισ φερεγγυότητασ και ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτήςεισ
Θ Εταιρεία για τθν εκτίμθςθ των κεφαλαικϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ και των ελάχιςτων
κεφαλαιακϊν αναγκϊν κάνει χριςθ τθσ μεκοδολογίασ του Τυποποιθμζνου Μακθματικοφ
τφπου Standard Formula βάςει του Ν.4364 και του Κατ’ Εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2015/35. Θ υλοποίθςθ του υπολογιςμοφ γίνεται από αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα βάςει των
διαδικαςιϊν τθσ Εταιρείασ.
Οι κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ φερεγγυότθτασ (SCR) και οι ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ
αναλφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί:

Κίνδυνοσ / Risk Type

Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ
Solvency Capital Requirements

Κίνδυνοσ Επιτοκίων / Interest rate risk
Κίνδυνοσ Μετοχϊν / Equit risk

1.325.549,40
822.691,85

Κίνδυνοσ Ακινιτων / Propert Risk
Κίνδυνοσ Ριςτωτικϊν Ρερικωρίων / Spread Risk

1.067.937,59
2.465.383,68

Κίνδυνοσ Συγκζντρωςθσ / Concentration Risk
Κίνδυνοσ Συναλλάγματοσ / Currenc risk

2.947.528,43
302.707,61

Diversification within Market Risk module
Κεφαλαιακζσ Ανάγκεσ Κινδφνου Αγοράσ
Total capital requirement for Market Risk
Κίνδυνοσ Αντιςυμβαλλομζνου Τφποσ I

-3.804.896,95

Κίνδυνοσ Αντιςυμβαλλομζνου Τφποσ IΛ
Diversification within Counterparty Risk module
Κεφαλαιακζσ Ανάγκεσ Κινδφνου Αντιςυμβαλλομζνου
Total capital requirement for Counterparty Risk

659.748,09
-126.933,28

5.126.901,62
1.991.592,23

2.524.407,04
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Κίνδυνοσ Αςφαλίςτρων / Non - Life Premium Risk
Κίνδυνοσ Αποκεμάτων / Non - Life Reserve Risk

4.036.120,56

Καταςτροφικόσ Κίνδυνοσ / Non - Life Catastrophe Risk

1.130.282,82

Diversification within Non - Life Risk module

-711.205,60

Κεφαλαιακζσ Ανάγκεσ Αςφαλιςτικοφ Κινδφνου Γενικϊν Κλάδων
Total capital requirement for Non - Life Risk module

4.455.197,79

Κίνδυνοσ Υγείασ Ραρόμοιοσ Ηωισ / Health SLT Underwriting Risk
Κίνδυνοσ Υγείασ Ραρόμοιοσ Γενικϊν Κλάδων / Health Non - SLT
Underwriting Risk

1.283.553,70

Καταςτροφικόσ Κίνδυνοσ / Health Catastrophe Risk

70.267,55

Diversification within Health Risk module

-153.795,35

Κεφαλαιακζσ Ανάγκεσ Αςφαλιςτικοφ Κινδφνου Υγείασ
Total capital requirement for Health Risk

1.438.133,96

Κεφαλαιακζσ Ανάγκεσ Αςφαλιςτικοφ Κινδφνου Ηωισ
Total capital requirement for Life Risk

528.827,28

Diversification within modules
Βαςικζσ Κεφαλαιακζσ Ανάγκεσ / Basic Solvency Capital Requirements

-4.487.112,36
9.586.355,32

238.108,05

Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ / Operational Risk

829.477,49

Ρροςαρμογι Αναβαλλόμενθσ Φορολογίασ / Αποκεμάτων

0,00

Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ
/ Total Solvency Capital Requirements

10.415.832,81

Ελάχιςτεσ Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ / Minimum Capital Requirements

7.400.000,00

Θ Εταιρεία, λόγω τθσ φφςθσ τθσ, εφαρμόηει ξεχωριςτι διαχείριςθ Γενικϊν Κλάδων και Κλάδων
Ηωισ. Θ ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ είναι €3.700.000 για τθν κάκε
κατθγορία δραςτθριότθτασ θ οποία είναι και θ ελάχιςτθ βάςει του ν.4364/2016.
Θ Εταιρεία δεν κάνει χριςθ απλοποιθμζνων μεκόδων υπολογιςμοφ για τθν εκτίμθςθ των
κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ.
Θ Εταιρεία δεν κάνει χριςθ ειδικϊν παραμζτρων για τον υπολογιςμό των κεφαλαιακϊν
απαιτιςεων φερεγγυότθτασ.
Το τελικό ποςό των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ εξακολουκεί να υπόκειται ςε
εποπτικι αξιολόγθςθ.

Μεταβολζσ Κεφαλαιακϊν Απαιτιςεων Ρεριόδου Αναφοράσ
Οι ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ ςτισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ
31/12/2018 ςυγκριτικά με τθν 31/12/2017 αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Κίνδυνοι
Κίνδυνοσ Αγοράσ
Κίνδυνοσ Αντιςυμβαλλομζνου
Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ Γενικϊν Κλάδων
Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ Υγείασ

Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ
31/12/2017
31/12/2018
3.158.349
5.126.902
2.682.370
2.524.407
4.735.943
4.455.198
1.156.075
1.438.134

Μεταβολι
1.968.553
-157.963
-280.745
282.059
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Κφριοι λόγοι τθσ αφξθςθσ του κινδφνου αγοράσ είναι θ αφξθςθ ςτο χαρτοφυλάκιο εταιρικϊν
ομολόγων, μετοχϊν και επενδφςεων ςε ξζνο νόμιςμα.
Θ μείωςθ των κατακζςεων όψεωσ, των ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ
και των οφειλϊν που είναι μικρότερεσ των τριϊν μθνϊν οδιγθςε ςε μείωςθ του κινδφνου
αντιςυμβαλλομζνου.
Στον αςφαλιςτικό κίνδυνο των γενικϊν αςφαλίςεων θ μείωςθ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων
οφείλεται ςε μείωςθ των αποκεμάτων.
Θ αφξθςθ για τον αςφαλιςτικό κίνδυνο υγείασ οφείλεται κυρίωσ ςτθν επικαιροποίθςθ των
παραδοχϊν και λόγω τθσ αλλαγισ ςτθ καμπφλθ προεξόφλθςθσ κακϊσ χρθςιμοποιείται θ
καμπφλθ χωρίσ προςαρμογι λόγω μεταβλθτότθτασ.

Ε.3 Χρηςιμοποίηςη τησ υποενότητασ μετοχικοφ κινδφνου βάςει τησ διάρκειασ κατά
τον υπολογιςμό των κεφαλαιακϊν απαιτήςεων φερεγγυότητασ
Θ Εταιρεία δεν ζχει κάνει χριςθ τθσ υποενότθτασ μετοχικοφ κινδφνου βάςει διάρκειασ κατά τον
υπολογιςμό των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ.

Ε.4 Διαφορζσ μεταξφ του τυποποιημζνου μαθηματικοφ τφπου και του
χρηςιμοποιοφμενου εςωτερικοφ υποδείγματοσ
Θ Εταιρεία δεν κάνει χριςθ εςωτερικοφ υποδείγματοσ.

Ε.5 Μη ςυμμόρφωςη με τισ ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτήςεισ και μη
ςυμμόρφωςη με τισ κεφαλαιακζσ απαιτήςεισ φερεγγυότητασ
Στθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ δεν υπιρξε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ
κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ φερεγγυότθτασ.

E.6 Άλλεσ Πληροφορίεσ
Δεν υπάρχει άλλθ ςθμαντικι πλθροφορία ςχετικά με τθ διαχείριςθ κεφαλαίων.
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Παράρτημα
S.02.01.02
Αξία βάςει τθσ
οδθγίασ
Φερεγγυότθτα ΙΙ

Ιςολογιςμόσ

C0010
Στοιχεία ενεργθτικοφ
Υπεραξία
Αναβαλλόμενα ζξοδα πρόςκτθςθσ
Άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
Κζρδθ από ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ
Ακίνθτα, εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ για ιδιόχρθςθ
Επενδφςεισ (εκτόσ από τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που διακρατοφνται ζναντι ςυμβάςεων
αςφάλιςθσ που ςυνδζονται με δείκτεσ ι ςυνδυάηουν αςφάλεια ηωισ με επενδφςεισ)
Ακίνθτα (εκτόσ από τα ακίνθτα που προορίηονται για ιδιόχρθςθ)
Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςυμμετοχϊν
Μετοχζσ
Μετοχζσ — ειςθγμζνεσ
Μετοχζσ — μθ ειςθγμζνεσ
Ομόλογα
Κρατικά ομόλογα
Εταιρικά ομόλογα
Δομθμζνα αξιόγραφα
Εξαςφαλιςμζνα αξιόγραφα
Οργανιςμοί ςυλλογικϊν επενδφςεων
Παράγωγα
Κατακζςεισ εκτόσ από ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων
Λοιπζσ επενδφςεισ
Στοιχεία του ενεργθτικοφ που διακρατοφνται ζναντι ςυμβάςεων αςφάλιςθσ που ςυνδζονται
με δείκτεσ ι ςυνδυάηουν αςφάλεια ηωισ με επενδφςεισ
Ενυπόκθκα και λοιπά δάνεια
Δάνεια επί αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων
Ενυπόκθκα και λοιπά δάνεια ςε ιδιϊτεσ
Ενυπόκθκα και λοιπά δάνεια
Ανακτιςιμα ποςά από ανταςφαλίςεισ
Αςφαλίςεισ ηθμιϊν και αςκενείασ των οποίων θ διαχείριςθ γίνεται με παρόμοια τεχνικι βάςθ
όπωσ εκείνθ των αςφαλίςεων ηθμιϊν
Αςφαλίςεισ ηθμιϊν εκτόσ των αςφαλίςεων αςκενείασ
Αςφαλίςεισ αςκενείασ των οποίων θ διαχείριςθ γίνεται με παρόμοια τεχνικι βάςθ
όπωσ εκείνθ των αςφαλίςεων ηθμιϊν
Αςφαλίςεισ ηωισ και αςφαλίςεισ αςκενείασ των οποίων θ διαχείριςθ γίνεται με παρόμοια
τεχνικι βάςθ όπωσ εκείνθ των αςφαλίςεων ηωισ, εξαιρουμζνων των αςφαλίςεων
αςκενείασ και των αςφαλίςεων που ςυνδζονται με δείκτεσ ι ςυνδυάηουν αςφάλεια ηωισ με
επενδφςεισ
Αςφαλίςεισ αςκενείασ των οποίων θ διαχείριςθ γίνεται με παρόμοια τεχνικι βάςθ όπωσ
εκείνθ των αςφαλίςεων ηωισ
Αςφαλίςεισ ηωισ, εξαιρουμζνων των αςφαλίςεων αςκενείασ και των αςφαλίςεων
που ςυνδζονται με δείκτεσ ι ςυνδυάηουν αςφάλεια ηωισ με επενδφςεισ
Αςφαλίςεισ ηωισ που ςυνδζονται με δείκτεσ ι ςυνδυάηουν αςφάλεια ηωισ με επενδφςεισ
Κατακζςεισ ςε ανταςφαλιηόμενουσ
Απαιτιςεισ από αςφάλειεσ και διαμεςολαβθτζσ
Ανταςφαλιςτικζσ απαιτιςεισ
Απαιτιςεισ (εμπορικισ φφςεωσ, όχι αςφαλιςτικζσ)
Κδιεσ μετοχζσ (οι οποίεσ διακρατοφνται άμεςα)
Οφειλόμενα ποςά που αφοροφν ςτοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ι του αρχικοφ κεφαλαίου τα
οποία ζχουν καταςτεί απαιτθτά, αλλά παραμζνουν μθ καταβλθκζντα
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Λοιπά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, τα οποία δεν εμφαίνονται ςε άλλο ςτοιχείο
Σφνολο ενεργθτικοφ

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210

6.725.037,66
3.610.420,07
49.161.216,92
957.114,70
377.883,90
1.835.913,49
250.067,30
1.585.846,19
39.295.756,38
24.519.243,98
14.776.512,40

3.169.065,77
3.525.482,68

R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0270

12.933.102,19

R0280
R0290

12.876.026,57
12.793.307,95

R0300

82.718,62

R0310

57.075,62

R0320

-8.579,65

R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390

65.655,27

R0400
R0410
R0420
R0500

168.427,52
168.427,52

1.872.625,92
16.603,67
1.437.751,10

3.902.307,28
125.520,92
79.953.013,25
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Στοιχεία πακθτικοφ
Τεχνικζσ προβλζψεισ — αςφαλίςεισ ηθμιϊν
Τεχνικζσ προβλζψεισ — αςφαλίςεισ ηθμιϊν (εξαιρουμζνων των αςφαλίςεων αςκενείασ)
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Περικϊριο κινδφνου
Τεχνικζσ προβλζψεισ — αςφαλίςεισ αςκενείασ (των οποίων θ διαχείριςθ γίνεται με
παρόμοια τεχνικι βάςθ όπωσ εκείνθ των αςφαλίςεων ηθμιϊν)
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Περικϊριο κινδφνου
Τεχνικζσ προβλζψεισ — αςφαλίςεισ ηωισ (εξαιρουμζνων των αςφαλίςεων που ςυνδζονται
με δείκτεσ ι ςυνδυάηουν αςφάλεια ηωισ με επενδφςεισ)
Τεχνικζσ προβλζψεισ — αςφαλίςεισ αςκενείασ (των οποίων θ διαχείριςθ γίνεται με
παρόμοια τεχνικι βάςθ όπωσ εκείνθ των αςφαλίςεων ηωισ)
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Περικϊριο κινδφνου
Τεχνικζσ προβλζψεισ — αςφαλίςεισ ηωισ (εξαιρουμζνων των αςφαλίςεων αςκενείασ,
κακϊσ και των αςφαλίςεων που ςυνδζονται με δείκτεσ ι ςυνδυάηουν αςφάλεια ηωισ με
επενδφςεισ)
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Περικϊριο κινδφνου
Τεχνικζσ προβλζψεισ — αςφαλίςεισ που ςυνδζονται με δείκτεσ ι ςυνδυάηουν αςφάλεια
ηωισ με επενδφςεισ
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Περικϊριο κινδφνου
Λοιπζσ τεχνικζσ προβλζψεισ
Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
Προβλζψεισ εκτόσ των τεχνικϊν προβλζψεων
Υποχρεϊςεισ από ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ
Κατακζςεισ από ανταςφαλιςτζσ
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
Παράγωγα
Χρζθ προσ πιςτωτικά ιδρφματα
Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ εκτόσ των χρεϊν προσ πιςτωτικά ιδρφματα
Οφειλζσ ςε αντιςυμβαλλομζνουσ και διαμεςολαβθτζσ
Οφειλζσ ςε ανταςφαλιςτζσ
Οφειλζσ (εμπορικισ φφςεωσ, όχι αςφαλιςτικζσ)
Υποχρεϊςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ
Υποχρεϊςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ που δεν περιλαμβάνονται ςτα βαςικά ίδια κεφάλαια
Υποχρεϊςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ που περιλαμβάνονται ςτα βαςικά ίδια κεφάλαια
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ δεν εμφαίνονται αλλοφ
Σφνολο πακθτικοφ
Θετικι διαφορά μεταξφ ενεργθτικοφ και πακθτικοφ

R0510
R0520
R0530
R0540
R0550

27.675.866,10
27.148.596,93

R0560
R0570
R0580
R0590

527.269,17

R0600

8.338.008,80

R0610
R0620
R0630
R0640

1.773.311,01

R0650
R0660
R0670
R0680

6.564.697,79

R0690
R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
R0810
R0820
R0830
R0840
R0850
R0860
R0870
R0880
R0900
R1000

26.179.919,61
968.677,32

480.825,13
46.444,04

522.303,72
1.251.007,29

6.049.279,72
515.418,07

0,00
660.100,00

13.245,91
741.837,80
14.322.831,81
1.796.065,54
4.500.000,00
4.500.000,00
58.047.955,96
21.905.057,29

101

S.05.01.01

Εγγεγραμμζνα
Αςφάλιςτρα

Δεδουλευμζνα
Αςφάλιςτρα

C0040
1.568.306,71

-

C0050

Αςφάλιςθ
άλλων
οχθμάτων

136.975,04

-

C0060

Αςφάλιςθ
καλάςςιων,
εναζριων και
άλλων
μεταφορϊν

3.479.853,41

-

C0070

320.956,58

-

C0080

-

C0100

Αςφάλιςθ
νομικισ
προςταςίασ

-

C0110

Συνδρομι

-

C0120

Διάφορεσ
χρθματικζσ
απϊλειεσ

-

C0200

Κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων για : υποχρεϊςεισ αςφάλιςθσ και ανταςφάλιςθσ ςτον κλάδο ηθμιϊν (πρωταςφαλίςεισ και αναλθφκείςεσ αναλογικζσ ανταςφαλίςεισ)

-

Σφνολο

C0020
14.395.691,62

Μερίδιο Ανταςφαλιςτι

Μεικτά - Ρρωταςφαλίςεισ

R0140 37.198,81

368.964,79

R0110 155.279,30 975.320,93

8.453.101,71

-

6.207.285,76

8.188.405,86

1.595.901,42

0,00

R0210 154.863,62 1.013.102,62 14.855.058,85 1.595.901,42

R0200 118.080,49 606.356,14

6.401.957,14

-

1.568.306,71

0,00

63.357,69

74.622,13

137.979,82

-

60.861,63

76.113,41

1.068.913,56

2.397.919,49

3.466.833,05

-

1.065.968,97

2.413.884,44

64.316,70

264.030,26

328.346,96

-

67.290,41

253.666,17

1.110.041,42

0,00

-

0,00

743.917,24

-

378.919,09

759.616,36

89.447,00

141.556,66

1.110.041,42 1.115.452,82 231.003,66

1.104.622,03

371.535,58

-

94.355,92

173.335,84

1.104.622,03 1.138.535,45 267.691,76

11.515.500,59

12.493.083,65

24.008.584,24

-

11.272.047,15

12.271.185,68

23.543.232,83

Αςφάλιςθ πυρόσ Αςφάλιςθ
και λοιπϊν υλικϊν Γενικισ Αςτικισ
ηθμιϊν
Ευκφνθσ

C0010
-

Κακαρά

R0240 37.687,08

Αςφάλιςθ Αςφάλιςθ
Αςφάλιςθ
ιατρικϊν προςταςίασ αςτικισ ευκφνθσ
δαπανϊν ειςοδιματοσ αυτοκινιτου

-

Μεικτά - Ρρωταςφαλίςεισ

R0300 117.176,54 632.853,54

R0400 46.897,60

6.908,46

R0310 53.806,06

-

151.187,07

25.866,16

151.465,13

328.518,58

107.792,11

12.879,02

120.671,13

-

-

-

827.257,91

358.722,33

1.882.245,31

3.068.226,04

4.098.007,01

4.257.688,96

8.355.695,97

-

-

-

523.732,51

151.173,35

198.084,49

872.990,50

974.130,68

0,00

974.130,68

-

-

-

36.829,13

6.564,10

58.496,57

101.889,55

2.474,04

3.445,64

5.919,68

-

-

-

75.584,33

35.226,47

548.636,94

659.447,26

91.766,31

372.647,36

464.413,67

-

-

-

29.314,23

6.267,09

47.884,89

83.466,18

1.013,20

7.204,18

8.217,38

-

-

-

370.147,88

49.598,05

136.461,28

556.206,88

45.929,03

0,00

45.929,03

-

-

-

178.735,90

0,00

149.954,81

328.690,46

0,00

0,00

0,00

-

-

-

4.431,43

5.609,51

41.183,03

51.224,23

-151,34

23.729,34

23.578,00

-

5.956.619,42

-136.231,88

2.207.141,93

647.247,99

3.238.461,62

6.092.851,30

5.367.858,64

4.684.502,96

10.052.361,60

-

380.249,08

-

Μερίδιο Ανταςφαλιςτι

8.220,93

R0550 42.191,62

R0340

9.921,54

-

-

Κακαρά

Μεικτζσ - Ρρωταςφαλίςεισ

R0900

-

Κακαρά
Ζξοδα Ρρόςκτθςθσ
Κακαρά

Μερίδιο Ανταςφαλιςτι

R1000

-

Κακαρά
R0700 24.049,17
Ρραγματοποιθκείς
Ζξοδα διαχείριςθσ αποηθμιϊςεων
εσ δαπάνεσ

Κακαρζσ

R1200

Αςφαλιςτικζσ
Αποηθμιϊςεισ

Λοιπά Ζξοδα

R1300

Ζξοδα διοίκθςθσ

Σφνολο Εξόδων
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Κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων για: υποχρεϊςεισ από αςφαλίςεισ
ηωισ
Σφνολο

Εγγεγραμζνα
Αςφάλιςτρα

Δεδουλευμζνα
Αςφάλιςτρα

Αςφαλιςτικζσ
Αποηθμιϊςεισ

Αςφάλιςθ Υγείασ

Αςφάλιςθ με
ςυμμετοχι ςτα κζρδθ

Άλλα προϊόντα
αςφάλιςθσ ηωισ

C0210

C0220

C0240

C0300

-

-

-

-

Μεικτά

R1410

279.911,64

894.887,23

1.477.484,31

2.652.283,18

Μερίδιο ανταςφαλιςτι

R1420

180.951,80

437,05

381.512,50

562.901,35

Κακαρά

R1500

98.959,84

894.450,18

1.095.971,81

2.089.381,83

-

-

-

0,00

Μεικτά

R1510

277.885,68

894.887,23

1.557.726,15

2.730.499,06

Μερίδιο ανταςφαλιςτι

R1520

179.564,38

437,05

398.748,26

578.749,69

Κακαρά

R1600

98.321,30

894.450,18

1.158.977,89

2.151.749,37

-

-

-

0,00

Μεικτζσ

R1610

129.039,23

552.961,55

234.659,37

916.660,15

Μερίδιο ανταςφαλιςτι

R1620

85.616,58

0,00

74.486,04

160.102,62

Κακαρζσ

R1700

43.422,65

552.961,55

160.173,33

756.557,53

-

-

-

0,00

Μεικτζσ

R1710

0,00

-394.048,00

-4.340,00

-398.388,00

R1720

0,00

0,00

Μεταβολι των άλλων
τεχνικϊν προβλζψεων Μερίδιο ανταςφαλιςτι

0,00

0,00

R1800

0,00

-394.048,00

-4.340,00

-398.388,00

R1900

43.482,84

51.223,27

536.693,69

631.399,80

Κακαρά

R2000

37.019,88

15.689,58

247.772,34

300.481,80

Ζξοδα διαχείριςθσ
αποηθμιϊςεων
Κακαρά

R2200

12.654,81

5.363,30

84.698,06

102.716,17

R2300

-6.191,83

30.170,40

204.223,43

228.202,00

R2310

0,00

0,00

0,00

0,00

R2320

0,00

0,00

0,00

0,00

R2400

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπά Ζξοδα

R2500

-

-

-

18.930,87

Σφνολο Εξόδων

R2600

-

-

-

650.330,67

Συνολικό ποςό Αναγγελκειςϊν Εξαγορϊν

R2700

0,00

915.907,67

0,00

915.907,67

Κακαρι

Ζξοδα διοίκθςθσ

Ρραγματοποιθκείςεσ
δαπάνεσ

Ζξοδα Ρρόςκτθςθσ
Κακαρά
Ζμμεςα ζξοδα

0,00
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Αςφάλιςθ με
ςυμμετοψι ςτα
κζρδθ
C0020
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Σφνολο ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλίςεισ/ φορείσ
ειδικοφ ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ πεπεραςμζνου κινδφνου,
μετά τθν προςαρμογι για αναμενόμενεσ ηθμίεσ λόγω ακζτθςθσ
του αντιςυμβαλλομζνου που ςυνδζονται με τισ τεχνικζσ
προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ άκροιςμα τθσ
βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ και του περικωρίου κινδφνου
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Μικτι βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Σφνολο ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλίςεισ/ φορείσ ειδικοφ
ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ πεπεραςμζνου κινδφνου, μετά τθν
προςαρμογι για αναμενόμενεσ ηθμίεσ λόγω ακζτθςθσ του
αντιςυμβαλλομζνου
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ μείον ανακτιςιμα ποςά από
ανταςφαλίςεισ/φορείσ ειδικοφ ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ
πεπεραςμζνου κινδφνου — ςφνολο
Περικϊριο κινδφνου
Ποςό του μεταβατικοφ μζτρου για τισ τεχνικζσ προβλζψεισ
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Περικϊριο κινδφνου
Τεχνικζσ προβλζψεισ — ςφνολο

Άλλα προϊόντα αςφάλιςθσ ηωισ
Συμβάςεισ χωρίσ
Συμβάςεισ με
δικαιϊματα
δικαιϊματα
προαίρεςθσ και
προαίρεςθσ και
εγγυιςεισ
εγγυιςεισ
C0060
C0070
C0080

Σφνολο (αςφαλίςεισ
ηωισ εκτόσ των
αςφαλίςεων αςκενείασ,
περιλαμβανομζνων των
αςφαλίςεων που
C0150

R0010

R0020

R0030

5.661.698,20

387.581,52

6.049.279,72

R0080

0,00

65.655,27

65.655,27

R0090

5.661.698,20

321.926,25

5.983.624,45

R0100

487.687,95

27.730,12

515.418,07

R0110
R0120
R0130
R0200

6.149.386,15

415.311,64

6.564.697,79

Αςφάλιςθ αςκενείασ (πρωταςφάλιςθ)
Συμβάςεισ χωρίσ
Συμβάςεισ με
δικαιϊματα προαίρεςθσ δικαιϊματα προαίρεςθσ
και εγγυιςεισ
και εγγυιςεισ
C0160

C0170

C0180

Σφνολο (αςφαλίςθσ αςκενείασ των
οποίων θ διαχείριςθ γίνεται με
παρόμοια τεχνικι βάςθ όπωσ
εκείνθ των αςφαλίςεων ηωισ)
C0210

Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Σφνολο ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλίςεισ/ φορείσ
ειδικοφ ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ πεπεραςμζνου κινδφνου,
μετά τθν προςαρμογι για αναμενόμενεσ ηθμίεσ λόγω ακζτθςθσ
του αντιςυμβαλλομζνου που ςυνδζονται με τισ τεχνικζσ
προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ άκροιςμα τθσ
βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ και του περικωρίου κινδφνου
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Μικτι βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Σφνολο ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλίςεισ/ φορείσ ειδικοφ
ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ πεπεραςμζνου κινδφνου, μετά τθν
προςαρμογι για αναμενόμενεσ ηθμίεσ λόγω ακζτθςθσ του
αντιςυμβαλλομζνου
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ μείον ανακτιςιμα ποςά από
ανταςφαλίςεισ/φορείσ ειδικοφ ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ
πεπεραςμζνου κινδφνου — ςφνολο
Περικϊριο κινδφνου
Ποςό του μεταβατικοφ μζτρου για τισ τεχνικζσ προβλζψεισ
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Περικϊριο κινδφνου
Τεχνικζσ προβλζψεισ — ςφνολο

522.303,72

522.303,72

-8.579,65

-8.579,65

530.883,37

530.883,37

1.251.007,29

1.251.007,29

1.773.311,01

1.773.311,01
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Πρωταςφαλίςεισ και αναλθφκείςεσ αναλογικζσ ανταςφαλίςεισ
Αςφάλιςθ ιατρικϊν
δαπανϊν

Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Σφνολο ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλίςεισ/φορείσ
ειδικοφ ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ πεπεραςμζνου
κινδφνου, μετά τθν προςαρμογι για αναμενόμενεσ ηθμίεσ
λόγω ακζτθςθσ του αντιςυμβαλλομζνου που ςυνδζονται
με τισ τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ άκροιςμα τθσ
βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ και του περικωρίου κινδφνου
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Προβλέψεισ αςφαλίςτρων
Μικτά
Σφνολο ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλίςεισ/φορείσ
ειδικοφ ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ πεπεραςμζνου
κινδφνου, μετά τθν προςαρμογι για αναμενόμενεσ ηθμίεσ
λόγω ακζτθςθσ του αντιςυμβαλλομζνου
Κακαρι βζλτιςτθ εκτίμθςθ των προβλζψεων αςφαλίςτρων
Προβλέψεισ αποζημιϊςεων
Μικτά
Σφνολο ανακτιςιμων ποςϊν από ανταςφαλίςεισ/φορείσ
ειδικοφ ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ πεπεραςμζνου
κινδφνου, μετά τθν προςαρμογι για αναμενόμενεσ ηθμίεσ
λόγω ακζτθςθσ του αντιςυμβαλλομζνου
Κακαρι βζλτιςτθ εκτίμθςθ των προβλζψεων αςφαλίςτρων
Συνολικι βζλτιςτθ εκτίμθςθ — μικτι
Συνολικι κακαρι βζλτιςτθ εκτίμθςθ — κακαρι
Περικϊριο κινδφνου
Ποςό του μεταβατικοφ μζτρου για τισ τεχνικζσ προβλζψεισ
Τεχνικζσ προβλζψεισ υπολογιηόμενεσ ωσ ςφνολο
Βζλτιςτθ εκτίμθςθ
Περικϊριο κινδφνου
Τεχνικζσ προβλζψεισ — ςφνολο
Τεχνικζσ προβλζψεισ — ςφνολο
Ανακτιςιμα ποςά από ςυμβάςεισ ανταςφάλιςθσ/φορείσ
ειδικοφ ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ πεπεραςμζνου
κινδφνου, μετά τθν προςαρμογι για αναμενόμενεσ ηθμίεσ
λόγω ακζτθςθσ του αντιςυμβαλλομζνου — ςφνολο
Τεχνικζσ προβλζψεισ μείον ανακτιςιμα ποςά από
ανταςφαλίςεισ/φορείσ ειδικοφ ςκοποφ και ανταςφαλίςεισ
πεπεραςμζνου κινδφνου — Σφνολο

Αςφάλιςθ προςταςίασ Αςφάλιςθ αςτικισ
ειςοδιματοσ
ευκφνθσ αυτοκινιτου

Αςφάλιςθ άλλων
οχθμάτων

Αςφάλιςθ καλάςςιων,
Αςφάλιςθ πυρόσ και
εναζριων και άλλων
λοιπϊν υλικϊν ηθμιϊν
μεταφορϊν

Αςφάλιςθ γενικισ
αςτικισ ευκφνθσ

Αςφάλιςθ νομικισ
προςταςίασ

Συνδρομι

Διάφορεσ χρθματικζσ
απϊλειεσ

Σφνολο υποχρεϊςεων
από αςφαλίςεισ
ηθμιϊν

R0010

C0020
0,00

C0030
0,00

C0050
0,00

C0060
0,00

C0070
0,00

C0080
0,00

C0090
0,00

C0110
0,00

C0120
0,00

C0130
0,00

C0180
0,00

R0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0060

33.115,38

135.397,21

3.213.775,37

411.658,39

13.774,32

615.039,65

34.090,82

62.554,59

249.788,07

64.350,22

4.833.544,02

R0140

6.612,41

11.791,80

1.404.479,22

0,00

699,06

238.952,60

4.929,32

0,00

138.331,96

23.337,59

1.829.133,96

R0150

26.502,97

123.605,41

1.809.296,15

411.658,39

13.075,26

376.087,05

29.161,50

62.554,59

111.456,11

41.012,63

3.004.410,06

R0160

17.487,76

294.824,78

20.188.717,87

215.066,09

12.574,86

754.808,34

94.058,38

152.617,53

0,00

97.045,11

21.827.200,72

R0240

6.026,63

58.287,78

10.504.405,57

-0,01

5.116,41

348.508,26

47.782,86

0,00

0,00

76.765,11

11.046.892,61

R0250
R0260
R0270
R0280

11.461,13
50.603,14
37.964,10
3.226,95

236.537,00
430.221,99
360.142,41
43.217,09

9.684.312,30
23.402.493,24
11.493.608,45
873.115,36

215.066,10
626.724,48
626.724,49
22.350,28

7.458,45
26.349,18
20.533,71
1.540,03

406.300,08
1.369.847,99
782.387,13
43.026,64

46.275,52
128.149,20
75.437,02
7.543,70

152.617,53
215.172,12
215.172,12
9.366,35

0,00
249.788,07
111.456,11
8.359,21

20.280,00
161.395,33
61.292,63
3.375,74

10.780.308,11
26.660.744,74
13.784.718,17
1.015.121,35

R0290
R0300
R0310

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

R0320

53.830,09

473.439,08

24.275.608,60

649.074,76

27.889,21

1.412.874,63

135.692,90

224.538,47

258.147,28

164.771,07

27.675.866,09

R0330

12.639,04

70.079,58

11.908.884,79

-0,01

5.815,47

587.460,86

52.712,18

0,00

138.331,96

100.102,70

12.876.026,57

R0340

41.191,05

403.359,50

12.366.723,81

649.074,77

22.073,74

825.413,77

82.980,72

224.538,47

119.815,32

64.668,37

14.799.839,52

S.19.01.21
Μεικτζσ καταβλθκείςεσ αποηθμιϊςεισ (ςε μθ ςυςςωρευτικι βάςθ)
(απόλυτο ποςό)

Προθγοφμενα
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

Ζτοσ εξζλιξθσ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 &

Τρζχον ζτοσ

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110
209.147

8.135.774
8.814.608
6.775.880
5.297.649
3.880.289
3.540.583
3.305.625
4.146.340
4.706.885
4.168.511

4.332.969
3.540.096
3.196.439
2.076.877
1.690.225
1.929.298
1.634.744
3.022.446
3.205.954

1.757.975
1.345.363
1.000.709
680.470
543.752
680.998
1.239.842
1.654.887

897.968
1.030.548
833.783
536.624
380.350
401.620
493.506

1.114.167
1.168.620
1.453.718
152.338
664.525
414.738

482.334
1.015.131
803.446
533.931
139.065

1.077.575
177.260
837.108
227.302

589.996
346.107
626.022

351.384
209.399

7.506

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

C0170
209.147
7.506
209.399
626.022
227.302
139.065
414.738
493.506
1.654.887
3.205.954
4.168.511
11.356.039

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

Λιξθ ζτουσ
(προεξοφλθμζνα
δεδομζνα)
C0360
1.212.692
197.201
625.958
1.542.906
496.982
1.191.593
1.363.144
1.501.851
3.198.806
3.584.829
6.667.764
21.583.725

Σφνολο

Μεικτι απροεξόφλθτθ βζλτιςτθ εκτίμθςθ των προβλζψεων αποηθμιϊςεων
(απόλυτο ποςό)

0

Προθγοφμενα
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

1

2

Ζτοσ εξζλιξθσ

3

4

5

6

7

8

9

10 &
C0300
1.220.260

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

9.540.462
8.090.271
7.113.971
4.110.422
5.186.728
4.690.615
4.458.654
5.855.696
5.560.250
6.708.112

6.225.246
6.098.583
5.514.258
2.856.457
3.319.540
3.238.330
3.613.660
4.436.396
3.606.660

4.767.339
4.566.584
5.264.848
2.155.617
2.740.852
2.271.783
1.853.787
3.218.261

3.677.899
3.545.879
4.484.586
1.668.919
2.086.229
1.858.820
1.510.674

2.583.330
2.459.555
3.140.507
1.353.034
1.269.715
1.371.481

2.147.804
1.387.449
2.157.260
593.051
1.199.089

961.830
1.245.694
1.808.070
500.049

497.905
634.374
1.552.002

237.950
629.890

198.433

Σφνολο

105

Άκροιςμα ετϊν
(ςυςςωρευτικά)
C0180
209.147
18.747.648
17.647.132
15.527.105
9.505.190
7.298.206
6.967.237
6.673.717
8.823.673
7.912.839
4.168.511
103.480.408

S.22.01.21
Επίδραςθ του
Επίδραςθ του
Ποςό με μζτρα
Επίδραςθ του
Επίδραςθ του
κακοριςμοφ τθσ
κακοριςμοφ τθσ
μακροπρόκεςμων μεταβατικοφ μζτρου
μεταβατικοφ μζτρου προςαρμογισ λόγω προςαρμογισ λόγω
εγγυιςεων και
για τισ τεχνικζσ
για το επιτόκιο
μεταβλθτότθτασ ςτο αντιςτοίχιςθσ ςτο
μεταβατικά μζτρα
προβλζψεισ
μθδζν
μθδζν

Επίδραςθ των μζτρων για τισ μακροπρόκεςμεσ
εγγυιςεισ και των μεταβατικϊν μζτρων

Τεχνικζσ προβλζψεισ
Βαςικά ίδια κεφάλαια
Επιλζξιμα ίδια κεφάλαια για τθν κάλυψθ των
κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ
Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ φερεγγυότθτασ
Επιλζξιμα ίδια κεφάλαια για τθν κάλυψθ τθσ
ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
Ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ

R0010
R0020

C0010
36.013.875
26.255.057

C0030
0
0

C0050
0
0

C0070
0
0

C0090
0
0

R0050

21.092.395

0

0

0

0

R0090

10.415.833

0

0

0

0

R0100

19.530.020

0

0

0

0

R0110

7.400.000

0

0

0

0

S.23.01.01
Βαςικά ίδια κεφάλαια πριν τθν μείωςθ κατά το ποςό των ςυμμετοχϊν ςε άλλο χρθματοπιςτωτικό τομζα,
όπωσ προβλζπει το άρκρο 68 του κατ' εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/35
Κεφάλαιο κοινϊν μετοχϊν (χωρίσ να αφαιροφνται οι ίδιεσ μετοχζσ)
Διαφορά από τθν ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο που αφορά το κεφάλαιο κοινϊν μετοχϊν
Αρχικά κεφάλαια, ειςφορζσ μελϊν ι το ιςοδφναμο ςτοιχείο βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων για τισ επιχειριςεισ
αλλθλαςφάλιςθσ και τισ επιχειριςεισ αλλθλαςφαλιςτικισ μορφισ
Λογαριαςμοί μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ μελϊν αλλθλαςφαλιςτικϊν επιχειριςεων
Πλεονάηοντα κεφάλαια
Προνομιοφχεσ μετοχζσ
Διαφορά από τθν ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο που αφορά προνομιοφχεσ μετοχζσ
Εξιςωτικό αποκεματικό
Υποχρεϊςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ
Ποςό ίςο με τθν αξία των κακαρϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων
Λοιπά ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων, τα οποία ζχουν εγκρικεί από τθν εποπτικι αρχι ωσ βαςικά ίδια κεφάλαια
και δεν προςδιορίηονται ανωτζρω
Κδια κεφάλαια από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τα οποία δεν κα πρζπει να εμφανίηονται ςτο εξιςωτικό
αποκεματικό και δεν πλθροφν τα κριτιρια ϊςτε να ταξινομθκοφν ωσ ίδια κεφάλαια βάςει τθσ οδθγίασ
Φερεγγυότθτα
Κδια κεφάλαια IIαπό τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τα οποία δεν κα πρζπει να εμφανίηονται ςτο εξιςωτικό
αποκεματικό και δεν πλθροφν τα κριτιρια ϊςτε να ταξινομθκοφν ωσ ίδια κεφάλαια βάςει τθσ οδθγίασ
Φερεγγυότθτα II
Μειϊςεισ
Μείωςθ κατά το ποςό των ςυμμετοχϊν ςε χρθματοδοτικά και πιςτωτικά ιδρφματα
Συνολικά βαςικά ίδια κεφάλαια μετά τισ μειϊςεισ
Συμπλθρωματικά ίδια κεφάλαια
Μθ καταβλθκζν κεφάλαιο και κεφάλαιο κοινϊν μετοχϊν το οποίο δεν ζχει καταςτεί απαιτθτό, εξοφλθτζο ςε
πρϊτθ ηιτθςθ
Αρχικά κεφάλαια, ειςφορζσ μελϊν ι το ιςοδφναμο ςτοιχείο βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων για τισ επιχειριςεισ
αλλθλαςφάλιςθσ και τισ επιχειριςεισ αλλθλαςφαλιςτικισ μορφισ, που δεν ζχουν καταβλθκεί και δεν ζχουν
καταςτεί απαιτθτά, εξοφλθτζα ςε πρϊτθ ηιτθςθ
Μθ καταβλθκζν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιοφχων μετοχϊν το οποίο δεν ζχει καταςτεί απαιτθτό,
εξοφλθτζο ςε πρϊτθ ηιτθςθ
Νομικϊσ δεςμευτικι υποχρζωςθ εγγραφισ και πλθρωμισ ςε πρϊτθ ηιτθςθ για υποχρεϊςεισ μειωμζνθσ
εξαςφάλιςθσ
Πιςτωτικζσ επιςτολζσ και εγγυιςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 96 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2009/138/ΕΚ
Πιςτωτικζσ επιςτολζσ και εγγυιςεισ εκτόσ από αυτζσ που προβλζπει το άρκρο 96 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ
2009/138/ΕΚ
Συμπλθρωματικζσ αξιϊςεισ από τα μζλθ ςφμφωνα με το άρκρο 96 παράγραφοσ 3 πρϊτο εδάφιο τθσ οδθγίασ
2009/138/EΚ
Συμπλθρωματικζσ αξιϊςεισ από τα μζλθ — εκτόσ εκείνων που εμπίπτουν ςτο άρκρο 96 παράγραφοσ 3
πρϊτο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2009/138/EΚ
Λοιπά ςυμπλθρωματικά ίδια κεφάλαια
Σφνολο ςυμπλθρωματικϊν ιδίων κεφαλαίων
Διακζςιμα και επιλζξιμα ίδια κεφάλαια
Σφνολο διακζςιμων ιδίων κεφαλαίων για τθν κάλυψθ τθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ φερεγγυότθτασ
Σφνολο διακζςιμων ιδίων κεφαλαίων για τθν κάλυψθ τθσ ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
Σφνολο επιλζξιμων ιδίων κεφαλαίων για τθν κάλυψθ τθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ φερεγγυότθτασ
Σφνολο επιλζξιμων κεφαλαίων για τθν κάλυψθ τθσ ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
Κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ
Ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ
Δείκτθσ επιλζξιμων ιδίων κεφαλαίων προσ κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ
Δείκτθσ επιλζξιμων ιδίων κεφαλαίων προσ ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ

R0010
R0030

Σφνολο

Κατθγορία 1 —ελεφκερα
περιοριςμϊν ςτοιχεία

C0010

C0020

7.907.923,80
4.141.988,98

7.907.923,80
4.141.988,98

2.980.106,87
4.500.000,00
6.725.037,66

2.980.106,87

26.255.057,31

15.030.019,65

Κατθγορία 1
—υποκείμενα ςε
περιοριςμοφσ
C0030

Κατθγορία 2

Κατθγορία 3

C0040

C0050

R0040
R0050
R0070
R0090
R0110
R0130
R0140
R0160

4.500.000,00
6.725.037,66

R0180

R0220
R0230
R0290

4.500.000,00

0,00

6.725.037,66

0,00

0,00

0,00
0,00
742.495,09
742.495,09

6.725.037,66

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0390
R0400

0,00

R0500
R0510
R0540
R0550
R0580
R0600
R0620
R0640

26.255.057,31
19.530.019,65
21.092.394,57
19.530.019,65
10.415.832,81
7.400.000,00
202,50%
263,92%

15.030.019,65
15.030.019,65
15.030.019,65
15.030.019,65

4.500.000,00
4.500.000,00
3.757.504,91
3.757.504,91

106

1.562.374,92

C0060
Εξιςωτικό αποκεματικό
Θετικι διαφορά μεταξφ ενεργθτικοφ και πακθτικοφ
Κδιεσ μετοχζσ (διακρατοφμενεσ άμεςα και ζμμεςα)
Προβλζψιμα μερίςματα, διανομζσ κερδϊν και επιβαρφνςεισ
Λοιπά ςτοιχεία των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων
Προςαρμογζσ για τα υποκείμενα ςε περιοριςμοφσ ςτοιχεία των ιδίων κεφαλαίων αναφορικά με τα
χαρτοφυλάκια προςαρμογισ λόγω αντιςτοίχιςθσ και τα κεφάλαια κλειςτισ διάρκρωςθσ
Εξιςωτικό αποκεματικό
Αναμενόμενα κζρδθ
Αναμενόμενα κζρδθ από μελλοντικά αςφάλιςτρα — Κλάδοσ ηωισ
Αναμενόμενα κζρδθ από μελλοντικά αςφάλιςτρα — Κλάδοσ ηθμιϊν
Συνολικά αναμενόμενα κζρδθ από μελλοντικά αςφάλιςτρα

R0700
R0710
R0720
R0730
R0740

21.905.057,31
0,00
150.000,00
18.774.950,44
0,00

R0760

2.980.106,87

R0770
R0780
R0790

0,00
0,00
0,00

S.25.02.21
Κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ — για επιχειριςεισ βάςει τθσ τυποποιθμζνθσ μεκόδου

Μεικτι κεφαλαιακι
απαίτθςθ
φερεγγυότθτασ

Ειδικζσ παράμετροι για
τθν επιχείρθςθ

Απλοποιιςεισ

C0110

C0090

C0120

Κίνδυνοσ αγοράσ

R0010

5.126.901,62

Κίνδυνοσ ακζτθςθσ του αντιςυμβαλλομζνου

R0020

2.524.407,04

Αναλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ αςφάλιςθσ ηωισ

R0030

528.827,28

Αναλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ αςφάλιςθσ υγείασ

R0040

1.438.133,95

Αναλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ αςφάλιςθσ ηθμιϊν

R0050

4.455.197,79

Διαφοροποίθςθ

R0060

-4.487.112,36

Κίνδυνοσ άυλων ςτοιχείων ενεργθτικοφ

R0070

Βαςικι κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ

R0100

9.586.355,32

Λειτουργικόσ κίνδυνοσ

R0130

829.477,49

Ικανότθτα απορρόφθςθσ ηθμιϊν των τεχνικϊν προβλζψεων

R0140

Ικανότθτα απορρόφθςθσ ηθμιϊν των αναβαλλόμενων φόρων

R0150

Κεφαλαιακι απαίτθςθ για δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται βάςει του άρκρου 4 τθσ οδθγίασ
2003/41/ΕΚ
Κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ, εξαιρουμζνθσ πρόςκετθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ

R0160

Πρόςκετθ κεφαλαιακι απαίτθςθ που ζχει ιδθ κακοριςτεί

R0210

Κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ

R0220

Υπολογιςμόσ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ

C0100

R0200
10.415.832,81

Λοιπζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ
Κεφαλαιακι απαίτθςθ για τθν υποενότθτα κινδφνου μετοχϊν που βαςίηεται ςτθ διάρκεια

R0400

Συνολικό ποςό των κεωρθτικϊν κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ για το υπόλοιπο μζροσ

R0410

Συνολικό ποςό των κεωρθτικϊν κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ για τα κεφάλαια κλειςτισ διάρκρωςθσ
Συνολικό ποςό των κεωρθτικϊν κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ για τα χαρτοφυλάκια
προςαρμογισ λόγω αντιςτοίχιςθσ
Αποτελζςματα
διαφοροποίθςθσ λόγω τθσ άκροιςθσ των κεωρθτικϊν κεφαλαιακϊν απαιτιςεων
φερεγγυότθτασ των ΚΚΔ για το άρκρο 304

R0420
R0430
R0440
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S.28.02.01
Στοιχεία ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
Στοιχεία ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ

Συνιςτϊςα γραμμικισ εξίςωςθσ για τισ αςφαλιςτικζσ και
ανταςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του κλάδου ηθμιϊν

Δραςτθριότθτεσ αςφάλιςθσ ηθμιϊν

Δραςτθριότθτεσ αςφάλιςθσ ηωισ

Αποτζλεςμα MCR(NL, NL)
C0010

Αποτζλεςμα MCR(NL, L)
C0020

2.123.861,29

0

R0010

Γενικζσ πλθροφορίεσ
Γενικζσ πλθροφορίεσ

Δραςτθριότθτεσ αςφάλιςθσ ηθμιϊν

Δραςτθριότθτεσ αςφάλιςθσ ηωισ

Κακαρι (ωσ προσ ανταςφάλιςθ/
Κακαρι (ωσ προσ ανταςφάλιςθ/
Κακαρά (ωσ προσ ανταςφάλιςθ)
Κακαρά (ωσ προσ ανταςφάλιςθ)
φορείσ ειδικοφ ςκοποφ) βζλτιςτθ
φορείσ ειδικοφ ςκοποφ) βζλτιςτθ
εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα κατά
εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα κατά τουσ
εκτίμθςθ και τεχνικζσ προβλζψεισ που
εκτίμθςθ και τεχνικζσ προβλζψεισ
τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ
τελευταίουσ 12 μινεσ
υπολογίηονται ωσ ςφνολο
που υπολογίηονται ωσ ςφνολο
Αςφάλιςθ ιατρικϊν δαπανϊν περιλαμβανομζνθσ τθσ αναλογικισ
ανταςφάλιςθσ
Αςφάλιςθ προςταςίασ ειςοδιματοσ περιλαμβανομζνθσ τθσ αναλογικισ
ανταςφάλιςθσ
Αςφάλιςθ αποηθμίωςθσ εργαηομζνων περιλαμβανομζνθσ τθσ αναλογικισ
ανταςφάλιςθσ
Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ αυτοκινιτου περιλαμβανομζνθσ τθσ
αναλογικισ ανταςφάλιςθσ
Αςφάλιςθ άλλων οχθμάτων περιλαμβανομζνθσ τθσ αναλογικισ
ανταςφάλιςθσ
Αςφάλιςθ καλάςςιων, εναζριων και άλλων μεταφορϊν
περιλαμβανομζνθσ τθσ αναλογικισ ανταςφάλιςθσ
Αςφάλιςθ πυρόσ και λοιπϊν υλικϊν ηθμιϊν περιλαμβανομζνθσ τθσ
αναλογικισ ανταςφάλιςθσ
Αςφάλιςθ γενικισ αςτικισ ευκφνθσ περιλαμβανομζνθσ τθσ αναλογικισ
ανταςφάλιςθσ
Αςφάλιςθ πιςτϊςεων και εγγυιςεων περιλαμβανομζνθσ τθσ αναλογικισ
ανταςφάλιςθσ
Αςφάλιςθ νομικισ προςταςίασ περιλαμβανομζνθσ τθσ αναλογικισ
ανταςφάλιςθσ
Αςφάλιςθ και αναλογικι ανταςφάλιςθ παροχισ ςυνδρομισ
Αςφάλιςθ και αναλογικι ανταςφάλιςθ διαφόρων χρθματικϊν απωλειϊν
Μθ αναλογικι ανταςφάλιςθ αςκενείασ
Μθ αναλογικι ανταςφάλιςθ ατυχθμάτων
Μθ αναλογικι ανταςφάλιςθ καλάςςιων, εναζριων και άλλων μεταφορϊν
Μθ αναλογικι ανταςφάλιςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων

C0030

C0040

C0050

C0060

R0020

37.964,10

118.080,49

0,00

0,00

R0030

360.142,41

606.356,14

0,00

0,00

R0040

0,00

0,00

0,00

0,00

R0050

11.493.608,45

6.207.285,75

0,00

0,00

R0060

626.724,49

1.568.306,71

0,00

0,00

R0070

20.533,71

60.861,63

0,00

0,00

R0080

782.387,13

1.065.968,97

0,00

0,00

R0090

75.437,02

67.290,41

0,00

0,00

R0100

0,00

0,00

0,00

0,00

R0110

215.172,12

1.104.622,03

0,00

0,00

R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170

111.456,11
61.292,63
0,00
0,00
0,00
0,00

378.919,09
94.355,92
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Συνιςτϊςα γραμμικισ εξίςωςθσ για τισ αςφαλιςτικζσ και ανταςφαλιςτικζσ
υποχρεϊςεισ του κλάδου ηωισ

Συνιςτϊςα γραμμικισ εξίςωςθσ για τισ αςφαλιςτικζσ και
ανταςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του κλάδου ηωισ

Συνολικά κεφάλαια κινδφνων για όλεσ τισ αςφαλιςτικζσ και
ανταςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του κλάδου ηωισ

R0200

Δραςτθριότθτεσ αςφάλιςθσ ηθμιϊν

Δραςτθριότθτεσ αςφάλιςθσ ηωισ

Αποτζλεςμα MCR(L, NL)
C0070

Αποτζλεςμα MCR(L, L)
C0080

0,00

239.962,02

Δραςτθριότθτεσ αςφάλιςθσ ηθμιϊν
Δραςτθριότθτεσ αςφάλιςθσ ηωισ
Κακαρι (ωσ προσ ανταςφάλιςθ/
Κακαρι (ωσ προσ ανταςφάλιςθ/
Κακαρό (ωσ προσ ανταςφάλιςθ/
Κακαρό (ωσ προσ ανταςφάλιςθ/
φορείσ ειδικοφ ςκοποφ) βζλτιςτθ
φορείσ ειδικοφ ςκοποφ) βζλτιςτθ
φορείσ ειδικοφ ςκοποφ) ςφνολο
φορείσ ειδικοφ ςκοποφ) ςφνολο
εκτίμθςθ και τεχνικζσ προβλζψεισ που
εκτίμθςθ και τεχνικζσ προβλζψεισ
κεφαλαίου ςε κίνδυνο
κεφαλαίου ςε κίνδυνο
υπολογίηονται ωσ ςφνολο
που υπολογίηονται ωσ ςφνολο
C0090
C0100
C0110
C0120
R0210
0,00
6.192.581,57
R0220
0,00
0,00

Υποχρεϊςεισ με ςυμμετοχι ςτα κζρδθ — εγγυθμζνεσ παροχζσ
Υποχρεϊςεισ με ςυμμετοχι ςτα κζρδθ — μελλοντικζσ ζκτακτεσ παροχζσ
Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ ςυνδεόμενεσ με δείκτεσ και υποχρεϊςεισ που
R0230
ςυνδυάηουν αςφάλιςθ ηωισ και επενδφςεισ
Άλλεσ (αντ)αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ ςτον κλάδο ηωισ και ςτον κλάδο
R0240
αςκενείασ
Συνολικό κεφάλαιο ςε κίνδυνο για όλεσ τισ υποχρεϊςεισ (αντ)αςφάλιςθσ ηωισ
R0250

0,00

0,00

0,00

321.926,25
0,00

5.822.922,10
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Υπολογιςμόσ ςυνολικισ ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
Γραμμικι ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ
Κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ
Ανϊτατο όριο ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
Κατϊτατο όριο ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
Συνδυαςμζνθ ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ
Απόλυτο κατϊτατο όριο τθσ ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
Ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ

Θεωρθτικι ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ για τον κλάδο ηθμιϊν και
τον κλάδο ηωισ
Θεωρθτικι γραμμικι ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ
Θεωρθτικι κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ εξαιρουμζνων
πρόςκετων κεφαλαιακϊν απαιτιςεων (ετιςια ι ο πιο πρόςφατοσ
υπολογιςμόσ)
Ανϊτατο όριο κεωρθτικισ ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
Κατϊτατο όριο κεωρθτικισ ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ
Θεωρθτικι ςυνδυαςμζνθ ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ
Απόλυτο κατϊτατο όριο τθσ κεωρθτικισ ελάχιςτθσ κεφαλαιακισ
απαίτθςθσ
Θεωρθτικι ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ

C0130
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0400

2.363.823,30
10.415.832,81
4.687.124,76
2.603.958,20
2.603.958,20
7.400.000,00
7.400.000,00

Δραςτθριότθτεσ αςφάλιςθσ ηθμιϊν

Δραςτθριότθτεσ αςφάλιςθσ ηωισ

R0500

C0140
2.123.861,29

C0150
239.962,02

R0510

9.358.476,17

1.057.356,64

R0520
R0530
R0540

4.211.314,28
2.339.619,04
2.339.619,04

475.810,49
264.339,16
264.339,16

R0550

3.700.000,00

3.700.000,00

R0560

3.700.000,00

3.700.000,00
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