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Περίληψη 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από την  Εταιρεία Ορίζων ΑΕΓΑ σύμφωνα με το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ. 

Αποτελεί τη συνοπτική εκδοχή της Έκθεσης Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής κατάστασης που πρόκειται 

να υποβληθεί στην πλήρη μορφή της το αργότερο μέχρι τις 2/6/2020 σύμφωνα με τις  συστάσεις της Ευρωπαϊκής 

Αρχής Aσφάλισης και Eπαγγελματικών συντάξεων και της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.  

Περιλαμβάνει μία συνοπτική επισκόπηση της δραστηριότητας της Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της 

κατάστασης και της εταιρικής διακυβέρνησης, τα κατ’ελάχιστον προβλεπόμενα ποσοτικά υποδείγματα 

φερεγγυότητας καθώς και την έκθεση επιπτώσεων του COVID-19. 

Τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται παρουσιάζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εκτελεστικό 

Κανονισμό Ε.Ε. 2015/2452, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό Ε.Ε.2017/2190,  και στην πράξη 

105/12.12.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης δημοσιεύονται τα ακόλουθα υποδείγματα, 

▪ S.02.01.02 Ισολογισμός Φερεγγυότητα ΙΙ 

▪ S.22.01.21 Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων 

▪ S.23.01.01 Ίδια Κεφάλαια 

▪ S.25.01.21 Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας – για επιχειρήσεις βάσει της τυποποιημένης μεθόδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Έκθεση επιπτώσεων COVID-19 

ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ 

 

Εισαγωγή 

Όπως εκτιμάται ήδη από τους οικονομικούς αναλυτές, η πανδημία COVID-19 

αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, 

συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  

Αναφορικά με τη χώρα μας υπάρχει ήδη μια πρώτη εκτίμηση για οικονομική 

ύφεση το 2020, κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες 

αλλά και των αρνητικών συνεπειών του ιού στα δημοσιονομικά μεγέθη της 

Ελλάδας, γεγονός που πρόκειται να επηρεάσει έμμεσα και την ασφαλιστική 

αγορά. 

Σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο η Εταιρεία μας παρακολουθεί στενά και 

μελετά ανελλιπώς τις εξελίξεις, θέτοντας τους εξής στόχους: 

▪ Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των 

πελατών και των συνεργατών της 

▪ Λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων στη 

λειτουργία της  

▪ Προστασία της οικονομικής της θέσης 

Επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα 

Το εύρος των επιπτώσεων του COVID-19 στις οικονομικές επιδόσεις της 

εταιρείας αναμένεται να εξαρτηθεί από παράγοντες όπως, η διάρκεια της 

πανδημίας, η διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων καθώς και τυχόν λήψη 

επιπλέον περιοριστικών μέτρων ενόψει της επικείμενης επαναφοράς των 

δραστηριοτήτων της οικονομίας σε κανονικές συνθήκες. 

Το επιχειρησιακό μοντέλο της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ βασίζεται κατά κύριο λόγο σε 

εμπορικούς συνεργάτες – διαμεσολαβητές, οι οποίοι αποζημιώνονται με βάση 

προμήθεια που συνδέεται με τα έσοδα της εταιρείας από την παραγωγική τους 

δραστηριότητα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν αναμένεται μεταβολή στη 

λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας και ειδικά σε ό,τι αφορά συναλλαγές 

με πελάτες και συνεργάτες. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάζονται άμεσα από την 

παραγωγή ασφαλίστρων και από την απόδοση των επενδύσεων. Με τα μέχρι 

στιγμής δεδομένα η παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας βρίσκεται εντός των 

στόχων που έχει θέσει η Διοίκηση. 

Σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις, η Εταιρεία με τη συντηρητική επενδυτική 

στρατηγική που ακολουθεί πιστά τόσο στη διαχείριση του ενεργητικού της όσο 

και στην ανάπτυξη των εργασιών της,  έχει θωρακιστεί ώστε να μπορεί να 

αντιμετωπίζει ακόμα και τόσο σοβαρές κρίσεις και να προσαρμόζεται σε κάθε 

νέο δεδομένο, γεγονός που αντανακλάται στα μεγέθη της.  

Μέλημά μας η προστασία 

των πελατών, των 

συνεργατών και των 

εργαζομένων μας 

Η Εταιρεία ενεργεί με κριτήριο 

την προστασία και την 

ασφάλεια των πελατών, των 

συνεργατών και των 

εργαζομένων της. Στο πλαίσιο 

αυτό έχει υιοθετήσει μια σειρά 

από προληπτικά μέτρα, με 

σκοπό να προστατευτεί η υγεία 

του προσωπικού και των 

ανθρώπων που εμπιστεύονται 

τις υπηρεσίες μας. Έχοντας 

εκπονήσει επιχειρησιακό 

σχέδιο, λειτουργεί με το 

ελάχιστο απαιτούμενο 

προσωπικό & σε καθεστώς 

τηλε-εργασίας διασφαλίζοντας 

την απρόσκοπτη συνέχιση του 

συνόλου των εργασιών της και 

παραμένοντας σε ετοιμότητα 

για να καλύψει τις ανάγκες των 

ασφαλισμένων της. 

 

 



 

 

 

Εξέλιξη παραγωγής    

Η διάρκεια υπολειτουργίας της αγοράς μέχρι την οριστική άρση των σχετικών μέτρων 

εφόσον ο ιός δείχνει να υποχωρεί, σε συνδυασμό με  την ενδεχόμενη επανεμφάνιση του 

το φθινόπωρο που μπορεί να οδηγήσει εκ νέου σε περιορισμό της και στον αντίποδα τα 

μέτρα στήριξης των πληγέντων κλάδων, πιθανόν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα, που 

οφείλουμε να αξιολογούμε σε καθημερινή βάση. 

Σε σύγκριση με το υποβληθέν επιχειρηματικό μας πλάνο και με τα δεδομένα που έχουμε 

μέχρι στιγμής, ο κλάδος που πλήττεται περισσότερο είναι αυτός των μεταφερόμενων 

εμπορευμάτων, που εκτιμούμε ότι σε σχέση με την οριακή άνοδο 4% που είχαμε προβλέψει πιθανότατα να έχει μια 

πτώση της τάξεως 5%-7%. 

Οι υπόλοιποι κλάδοι, δεν εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις και με δεδομένο ότι με στοιχεία Α’ Τριμήνου 2020,   

ο δείκτης αύξησης παραγωγής είναι 12,1% σε σχέση με το προβλεπόμενο 10%, φαίνεται πως και μια μερική  

επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης μας, πιθανότατα να μην επηρεάσει το τελικό προσδοκώμενο χαρτοφυλάκιο, 

παρά μόνο ίσως τη διάρθρωση του μερικώς. 

Χρηματοοικονομική κατάσταση & φερεγγυότητα 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και ακολουθεί συντηρητική επενδυτική πολιτική, επιλέγοντας χρηματοοικονομικά 

προϊόντα χαμηλού επενδυτικού  ρίσκου. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αποτελείται κυρίως από μετοχές, ομόλογα 

και καταθέσεις ενώ τη σύνθεσή του συμπληρώνουν επενδύσεις σε ακίνητα στην περιοχή της Αττικής και δύο 

στρατηγικές συμμετοχές. 

Ειδικότερα, οι μετοχές αποτελούν περίπου το 3%-4% της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και αφορούν 

εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού, στην πλειονότητά τους υψηλής κεφαλαιοποίησης. 

Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων αποτελεί περίπου το 26% του συνόλου των επενδύσεων της Εταιρείας και 

περιλαμβάνει υπερεθνικά και εταιρικά ομόλογα πολυεθνικών εταιρειών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.  

 

Με σημείο αναφοράς την 31.12.2019, όπως φαίνεται στα γραφήματα (ποσά σε εκ.€) που ακολουθούν, η αξία 

του επενδυτικού χαρτοφυλακίου καθώς και των λοιπών στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας δεν έχει 

παρουσιάσει κάποια ουσιώδη μεταβολή. 

 

 

 

 Δείκτης αύξησης 

παραγωγής                   

Α’ Τριμήνου 2020  

12,1%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το έτος 2019, η Εταιρεία υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το 

πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ με τον δείκτη Φερεγγυότητας SCR (SCR Ratio) να διαμορφώνεται σε 214,63%.  

Η κεφαλαιακή επάρκεια που αναδεικνύεται από τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητας και από το ύψος των Ιδίων 

Κεφαλαίων αποτελεί παράγοντα ασφάλειας από τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της τρέχουσας περιόδου από τον 

Covid-19. 

                                                         

31.12.2019 

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) 7.218.550 

Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του SCR 15.493.312 

Δείκτης Φερεγγυότητας (% SCR) 214,63% 

Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) 7.400.000 

Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του MCR 15.493.312 

Δείκτης κάλυψης MCR (% MCR) 209,37% 

 

Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις επανεκτιμώντας σε συνεχή βάση τις επιπτώσεις της πανδημίας 

στο συνολικό προφίλ κινδύνου και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει σταθερή την υψηλή 

κεφαλαιακή της θέση. 

Δεδομένης της συνθήκης που έχει διαμορφωθεί, προσανατολίζεται στην εκπόνηση ιδίας αξιολόγησης κινδύνου & 

φερεγγυότητας μόλις συγκεντρωθεί ικανός όγκος στοιχείων και πληροφοριών που να επιτρέπει την αναθεώρηση 

των μεγεθών του επιχειρηματικού της πλάνου. 



  

 

 

 

Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας της Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής 

της κατάστασης και της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Εισαγωγή 

Το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ έχει ως στόχο την κεφαλαιακή θωράκιση των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων μέσω σύγχρονων κανόνων αποτίμησης βασιζόμενων σε ακραία σενάρια 

προκειμένου η πιθανότητα πτώχευσής τους να περιοριστεί για τους επόμενους 12 μήνες σε 

ποσοστό 0,5%. 

Η έκθεση αναφέρεται στη χρήση που έληξε στις 31.12.2019 και φέρει την έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Για το έτος 2019, η Εταιρεία υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που 

απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ. 

Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR Ratio), για ακόμη μία χρονιά παραμένει σε υψηλά επίπεδα 

και συγκεκριμένα σε 214,63% ενώ ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR (MCR 

Ratio) σε 209,37%. 

Η  Εταιρεία χρησιμοποιεί την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής 

Απαίτησης Φερεγγυότητας. 

Η βασική αποτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσων της Εταιρείας με βάση την τυποποιημένη 

μέθοδο έχει ως εξής: 

 

Συνολικές Κεφαλαιακές Απαιτήσεις    31.12.2019 

    

Κίνδυνος αγοράς 5.322.658,47 

Κίνδυνος αθέτησης τρίτων μερών 1.059.276,18 

Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων ζημιών 2.384.842,83 

Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων ζωής 8.583,92 

Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων υγείας 29.927,08 

Κίνδυνος άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0,00 

Σύνολο 8.805.288,48 

Όφελος διαφοροποίησης -1.952.817,29 

Λειτουργικός κίνδυνος 366.078,93 

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών 0,00 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας 7.218.550,12 

    

 

 

 



 

 
 
 

I. Επάρκεια Κεφαλαίων 

Ποσά €   31.12.2019 

    

Βασικά Ίδια Κεφάλαια 15.493.312 

Κατηγορία 1 (Tier 1) 15.493.312 

Κατηγορία 2 (Tier 2) 0,00 

Κατηγορία 3 (Tier 3) 0,00 

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) 7.218.550 

Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του SCR 15.493.312 

Δείκτης Φερεγγυότητας (% SCR) 214,63% 

Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) 7.400.000 

Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του MCR 15.493.312 

Δείκτης κάλυψης MCR (% MCR) 209,37 

 

  



 

 
 
 

Δραστηριότητα και Αποτελέσματα 

H «Ορίζων Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων», εφεξής, «η Εταιρεία», (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
12877/05/Β/86/57 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 258601000), ιδρύθηκε το έτος 1965. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό 

της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, την παροχή όλων των ειδών των 

ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών καλύψεων. Έχει την έδρα της στην Λεωφ. Αμαλίας 26α, 

Τ.Κ. 10557, Αθήνα. 
 

Η  Εταιρεία ανήκει  σε  σύνολο  επιχειρήσεων  για  το  οποίο  καταρτίζονται  ενοποιημένες  

οικονομικές καταστάσεις και είναι η μητρική εταιρεία. 
 

Η  θυγατρική  εταιρεία  «ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ  ΑΕ»  (ΑΡ.Μ.Α.Ε.  13029/01/Β/86/363)  ασχολείται  με 

μεσιτικές και ασφαλιστικές εργασίες και ιδρύθηκε το έτος 1982. Η επέκταση του αντικειμένου 
δραστηριότητας και του σκοπού της εταιρείας «ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ ΑΕ» στις μεσιτικές ασφαλιστικές 

εργασίες πραγματοποιήθηκε τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019. Η θυγατρική εταιρεία 

«HORIZON 61 REALTY LLC» δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση ακινήτων και ιδρύθηκε 

το έτος 2016. 
 

Τα κυριότερα στοιχεία της Εταιρείας είναι: 

 
▪ Έδρα: Δήμος Aθηναίων 

▪ Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Αμαλίας 26Α, 10557, Αθήνα  

▪ Διάρκεια Εταιρείας: 99 έτη 

▪ Εποπτική Αρχή: Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ), Τράπεζα της 
Ελλάδος (σύμφωνα με το Ν. 3867/2010) 

▪ Ελεγκτική Εταιρεία  (χρήση 2019): ΣΟΛ ΑΕ OE 

▪ Όνομα Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή: Φλώρου Ιωάννα 
▪ Νόμισμα: Ευρώ (€) 

 

Παραγωγή ανά κλάδο ασφάλισης 2019 & 2018 

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Εταιρείας, ανήλθαν το 2019 σε 9.975.725,35 έναντι 

8.911.749,14 του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,94%.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, τα παραγωγικά αποτελέσματα της Εταιρείας ανά 

κλάδο ασφάλισης, 

  2019 2018 % Μεταβολή 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 276.311,38 297.897,35 -7,25% 

ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 917.584,75 724.853,87 26,59% 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠ. 774.176,09 732.653,89 5,67% 

ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤ.ΦΥΣΕΩΣ 
2.562.651,07 2.513.524,83 1,95% 

ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

ΑΓΑΘΩΝ 
275.020,82 231.360,51 18,87% 

ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΑΠΌ ΧΕΡΣ.ΟΧ. 4.831.141,43 4.062.416,67 18,92% 

ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΑΠΌ ΠΛΟΙΑ 31.175,05 30.963,00 0,68% 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ 
236.763,89 199.243,65 18,83% 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΩΛ. 12.889,80 12.680,88 1,65% 

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ 52.011,07 63.154,49 -17,64% 

ΔΙΑΧ.ΟΜΑΔ.ΣΥΝΤ.ΚΕΦ. 6.000,00 43.000,00 -86,05% 

ΣΥΝΟΛΟ 9.975.725,35 8.911.749,14 11,94% 



 

 
 
 

Σύνθεση χαρτοφυλακίου επενδύσεων 

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας δεν περιλαμβάνει υψηλού ρίσκου επενδυτικά 

προϊόντα καθώς η εταιρεία έχει υιοθετήσει ένα συντηρητικό προφίλ κινδύνου. 

Η ποσόστωση των μετοχών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου είναι εξαιρετικά περιορισμένη 

(περίπου 3%). Πρόκειται για μετοχές εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εξαιρετικού 

χρηματοοικονομικού προφίλ. 

Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της Εταιρείας αποτελείται από υπερεθνικά (supranational) ομόλογα 

κορυφαίας πιστοληπτικής διαβάθμισης και από εταιρικά πολυεθνικών εταιρειών (corporate) 

υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο συμπληρώνουν οι καταθέσεις, δύο στρατηγικές συμμετοχές και 

ακίνητα. 
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Σύστημα Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία διαθέτει αποτελεσματικό Σύστημα Διακυβέρνησης ανάλογο προς τη φύση, κλίμακα 

και πολυπλοκότητα των εργασιών της, το οποίο εγγυάται την ορθή και συνετή διαχείριση των 

δραστηριοτήτων της. 

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει : 

▪ Κατάλληλη και διαφανή οργανωτική δομή 

▪ Σαφή κατανομή και ορθό διαχωρισμό καθηκόντων 

▪ Αποτελεσματικό μηχανισμό διασφάλισης της μετάδοσης των πληροφοριών εντός της 

επιχείρησης  

Το σύστημα υπόκειται σε τακτική εσωτερική εξέταση. 

Η Εταιρεία διαθέτει Πολιτικές που αφορούν τις τέσσερις (4) βασικές λειτουργίες. Επίσης, διαθέτει 

Πολιτικές που αφορούν τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους και την εξωτερική ανάθεση. 

Η Εταιρεία διασφαλίζει την επιχειρηματική ηθική με διαφάνεια στις συναλλαγές και οριοθετεί 

και ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την σύγκρουση συμφερόντων. 

Εφαρμόζει τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή και διασφαλίζει τα συμφέροντά του 

πελάτη διαχειριζόμενη τις όποιες αιτιάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τις εγκυκλίους 

της ΤτΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΙΟΡΑ. 

Οργανόγραμμα Εταιρείας ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ στις 31.12.2019 

 



 

 
 
 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κύριο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, που κατά κύριο λόγο 

διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει  τη 

διαχείριση της περιουσίας της. Λαμβάνει αποφάσεις, ασκεί έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες 

της Εταιρείας και εποπτεύει επί συνεχούς βάσεως τα στελέχη της, στα οποία βάσει του 

οργανογράμματος ή κατόπιν ανάθεσης από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν ανατεθεί 

σχετικές εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι αυτές που 

περιγράφονται στο Καταστατικό αυτής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία διακρίνονται 

σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται στην Εταιρεία  με τα 

καθημερινά θέματα διοίκησης. Τα  μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα  με την προαγωγή 

των εταιρικών ζητημάτων.  

Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς 

Η Εταιρεία στις αρχές του 2019 προσηλωμένη στο σχεδιασμό σταδιακής και κερδοφόρας 

ανάπτυξης, προχώρησε σε μια νέα στρατηγική επένδυση δημιουργώντας ένα νέο διοικητικό 

υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Η Εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της αλλά και 

στην άμεση, άρτια και εμπεριστατωμένη εξυπηρέτηση τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων 

συνεργατών της στην ευρύτερη περιοχή. 

Επιτροπές σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου εξειδικευμένα θέματα με 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες: 

• Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει την ευθύνη της επιλογής κατάλληλων μελών. Απαρτίζεται 

από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με επαρκείς γνώσεις στις 

σημαντικότερες των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  

Τα μέλη της Επιτροπής δεν κατέχουν ασυμβίβαστες, με την ιδιότητά τους, θέσεις και δεν 

διενεργούν συναλλαγές, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της 

Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την 
επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών θεμάτων που απασχολούν την 

Επιτροπή, ενώ παράλληλα η Επιτροπή Ελέγχου, ως σύνολο, διαθέτει την κατάρτιση και την 

εμπειρία που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του έργου της, περιλαμβανομένης της γνώσης για 

το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας της Εταιρίας (εντός και εκτός της χώρας). 

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από Κανονισμό, στον οποίο καθορίζονται η 

σύνθεση, η θητεία της, η σύγκληση, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές της, καθώς και οι 

διαδικασίες λήψης των αποφάσεών της. 
 

Επιτροπές σε επίπεδο Διοίκησης 

 

• Εκτελεστική Επιτροπή Διοίκησης 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει την ευθύνη της επιλογής κατάλληλων μελών. 

Απαρτίζεται από μέλη της Διοίκησης, αρμοδιότητα των οποίων είναι η άσκηση εκτελεστικών 



 

 
 
 

καθηκόντων (daily management) και η λήψη διοικητικών αποφάσεων.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της 

Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την 

επίβλεψη των θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή. Η σύνθεση της εξασφαλίζει την επαρκή, 
διαφοροποιημένη και αλληλοσυμπληρούμενη στελέχωσή της τόσο από πλευράς γνώσεων και 

ικανοτήτων, όσο και από πλευράς εμπειρίας και διασφαλίζει γνώση & εμπειρία σε θέματα 

διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης ιδίων κεφαλαίων, διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού και 
διαχείρισης αμοιβών.  

 

Στην εκτελεστική Επιτροπή της Διοίκησης αναφέρεται το σύνολο των Διευθύνσεων της 
Εταιρείας. 

 

Δομή και Διαδικασίες Βασικών λειτουργιών 

 
▪ Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Εταιρεία ασκείται αποκλειστικά από την Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου, η οποία διαθέτει έμπειρο Εσωτερικό Ελεγκτή με τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες.   

Η Υπηρεσία αναφέρεται λειτουργικά στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου 
από την οποία εποπτεύεται και είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια αντικειμενικών και 

ανεξάρτητων ελέγχων για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 
 

▪ Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων 

 
Η Υπηρεσία Διαχείρισης  Κινδύνων διοικείται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, 

αναφέρεται λειτουργικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και διοικητικά στην 

Εκτελεστική Επιτροπή Διοίκησης. Οι αρμοδιότητες της επικεντρώνονται στο σύνολο των 

ενεργειών που απαιτούνται για την ορθή, πλήρη, συνεπή διαχείριση των αναλαμβανόμενων 

κινδύνων με τρόπο συνεκτικό και συναφή ως προς την παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας. 

▪ Λειτουργία Κανονιστικής  Συμμόρφωσης 

 

Η λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει εκχωρηθεί σε εξωτερικό συνεργάτη ενώ 

υποστηρίζεται και εποπτεύεται εσωτερικά από τα κατάλληλα άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις 

και δεξιότητες. Η αποστολή της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η αντιμετώπιση 

των πάσης φύσεως επιπτώσεων από τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης της Εταιρείας προς το ισχύον 

θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς. 

▪ Αναλογιστική λειτουργία 

 

Η λειτουργία Αναλογισμού έχει εκχωρηθεί σε εξωτερικό συνεργάτη ενώ υποστηρίζεται και 
εποπτεύεται εσωτερικά από τα κατάλληλα άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Οι 

αρμοδιότητές της επικεντρώνονται στο συντονισμό του υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων 

καθώς και στη διασφάλιση της καταλληλότητας και της συνέπειας των στοιχείων, των μεθόδων, 

των παραδοχών και των υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους. 

 

 



 

 
 
 

Προφίλ Κινδύνου  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με το συνολικό προφίλ κινδύνου της 

Εταιρείας και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, τη μέτρηση και τις 

τεχνικές μετρίασής του. 

4.1 Ασφαλιστικός Κίνδυνος 

Ασφαλιστικός κίνδυνος  είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από ζημίες ή δυσμενείς μεταβολές στην 

αξία των ασφαλιστικών υποχρεώσεων λόγω ακατάλληλων παραδοχών κατά την τιμολόγηση και 

το σχηματισμό τεχνικών προβλέψεων. 

Οι κίνδυνοι ανάληψης ασφαλίσεων ζημιών, ανάληψης ασφαλίσεων ζωής & ανάληψης 

ασφαλίσεων υγείας αποτελούν τις τρεις υποκατηγορίες του ασφαλιστικού κινδύνου. 

4.1.1 Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

Ο υπολογισμός του Ασφαλιστικού κινδύνου βασίστηκε στην τυποποιημένη μέθοδο, σύμφωνα με 

το πλαίσιο «Φερεγγυότητα ΙΙ». 

Τα αποτελέσματα της κεφαλαιακής απαίτησης για τον Ασφαλιστικό κίνδυνο απεικονίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Κίνδυνος Ανάληψης Ασφαλίσεων Ζημιών 
 

  31/12/2019 

Κίνδυνος ασφαλίστρων & αποθεμάτων 2.075.842,55 

Κίνδυνος ακύρωσης 0,00 

Καταστροφικός κίνδυνος 764.656.58 

Όφελος διαφοροποίησης -455.656,3 

Συνολική Κεφαλαιακή απαίτηση 2.384.842,83 

 

Κίνδυνος Ανάληψης Ασφαλίσεων Ζωής 

 

  31/12/2019 

Συνολική Κεφαλαιακή απαίτηση 8.583,92 

    

 

Κίνδυνος Ανάληψης Ασφαλίσεων Υγείας 

(Health Non similar to life) 

 

  31/12/2019 

Συνολική Κεφαλαιακή απαίτηση 29.927,08 

    

4.2 Κίνδυνος Αγοράς 

Κίνδυνος Αγοράς είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από μεταβολές των επιτοκίων, των πιστωτικών 

περιθωρίων (spreads), των τιμών των μετοχών, των αμοιβαίων κεφαλαίων, των ακινήτων, των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, των καταθέσεων ή τυχόν άλλων επενδυτικών εργαλείων καθώς και 

από τα ποσοστά συγκέντρωσης στις προηγούμενες κατηγορίες επενδύσεων, όπως επίσης και από 

την έλλειψη αντιστοίχισης των χρηματοροών των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με τις 

χρηματοροές των υποχρεώσεών της. 



 

 
 
 

Επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ο οποίος προκύπτει από την μεταβολή της καμπύλης 

επιτοκίων αναφοράς. Επηρεάζει περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος, όπως ομόλογα, 

έντοκα γραμμάτια ή τα αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια. Η Εταιρεία, ως μέγεθος μέτρησης του 

κινδύνου αυτού χρησιμοποιεί τη μεσοσταθμική διάρκεια (duration), καθώς και το συνεπακόλουθο 

Value at Risk (αξία σε κίνδυνο). 

Ο κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων προκύπτει από τη μεταβολή των spreads των επιτοκίων. 

Επηρεάζει επίσης τα περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος που αναφέρονται παραπάνω 

και μετράται με τα ίδια μεγέθη. 

Ο κίνδυνος μεταβολής των τιμών των ομολόγων,  μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ακινήτων 

και συναλλαγματικών ισοτιμιών αφορά το ύψος της μεταβλητότητας που προκύπτει από τη 

διακύμανση των τιμών αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Μετράται από τη μεταβλητότητα 

(volatility), το beta, καθώς και το υπολογιζόμενο από αυτά Value at Risk. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που αφορά την αδυναμία  

▪ ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων χωρίς την πραγματοποίηση ζημιών ή  

▪ εξεύρεσης χρηματοδότησης για την κάλυψη υποχρεώσεων.  

 

Ο κίνδυνος συγκέντρωσης αφορά τη συσσώρευση σε συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων ή 

περιουσιακά στοιχεία άνω του ποσοστού που προβλέπεται μέσα από την επενδυτική πολιτική και 

υπό το πρίσμα της διαχείρισης κινδύνου. 

Ο κίνδυνος αντιστοίχισης περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις (ALM risk) σχετίζεται με 

την έλλειψη αντιστοίχισης των χρηματοροών των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας με τις 

χρηματοροές των υποχρεώσεών της. Η παρακολούθηση αντιστοίχισης επιτυγχάνεται με την 

εξίσωση των duration των αντίστοιχων χρηματοροών.  

4.2.1 Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

Ο υπολογισμός του κινδύνου Αγοράς βασίστηκε στην τυποποιημένη μέθοδο, σύμφωνα με το 

πλαίσιο «Φερεγγυότητα ΙΙ». 

Τα αποτελέσματα της κεφαλαιακής απαίτησης για τον κίνδυνο Αγοράς απεικονίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Κίνδυνος Αγοράς   

  31/12/2019 

Επιτοκιακός κίνδυνος 2.836,14 

Κίνδυνος μετοχών 1.254.494,3 

Κίνδυνος τιμών ακινήτων 2.336.250,0 

Κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου 403.701,93 

Κίνδυνος συγκέντρωσης 2.681.398,07 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 1.972.930,07 

Κίνδυνος μη κυκλικότητας 0,00 
Όφελος διαφοροποίησης -3.328.952,67 

Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση 5.322.658,47 

 

 



 

 
 
 

4.3 Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου 

Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου είναι ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει από τις κάτωθι ομάδες 

ενδιαφέροντος: 

▪ Πελάτες: αφορά την αθέτηση οφειλών των πελατών προς την Εταιρία 

▪ Συνεργάτες/διαμεσολαβητές: αφορά την αθέτηση υποχρεώσεων των συνεργατών προς 

την Εταιρία, με ιδιαίτερη έμφαση στα συσσωρευμένα ανεξόφλητα 

▪ Αντασφαλιστές: αφορά αθέτηση ή αδυναμία κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων 

των αντασφαλιστών ή μεσιτών προς την Εταιρεία 

▪ Πιστωτικά ιδρύματα: αφορά αφενός τη συγκέντρωση επενδύσεων σε μεμονωμένο 

πιστωτικό ίδρυμα, αφετέρου στην ανικανότητα πιστωτικού ιδρύματος να αποδώσει το 

αποτέλεσμα της επένδυσης ή την αρχική επένδυση 

▪ Εκδότες ομολόγων: αφορά στην αθέτηση υποχρέωσης εκδότη ομολόγου σχετικά με τη 

μη καταβολή τοκομεριδίου ή της ονομαστικής αξίας του ομολόγου.  

▪ Συμβεβλημένοι πάροχοι: αφορά στην αδυναμία παροχής κάλυψης προς τους 

ασφαλισμένους ενώ έχει καταβληθεί από την  το αντίστοιχο αντίτιμο. 

4.3.1 Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

Ο υπολογισμός του κινδύνου αντισυμβαλλομένου βασίστηκε στην τυποποιημένη μέθοδο, 

σύμφωνα με το πλαίσιο «Φερεγγυότητα ΙΙ». 

Τα αποτελέσματα της κεφαλαιακής απαίτησης για τον κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου 

απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου   

  31/12/2019 

Τύπος I 910.056,77 

Τύπος II 189.080,65 

Όφελος διαφοροποίησης -39.861,25 

Συνολική Κεφαλαιακή απαίτηση 1.059.276,18 

 

4.4  Λειτουργικός Κίνδυνος 

Στην κατηγορία αυτή των κινδύνων εξετάζονται όλοι οι κίνδυνοι που δεν ανήκουν σε κάποια από 

τις παραπάνω κατηγορίες και αφορούν κυρίως: 

▪ Τα μηχανογραφικά συστήματα της Εταιρείας, όπου περιλαμβάνεται: 

• Η τυχόν κακή λειτουργία ή βλάβη των μηχανογραφικών συστημάτων, 

• Η επίθεση στα συστήματα της εταιρείας ή την ιστοσελίδα της, 

• Η (κακή) ποιότητα των δεδομένων, 

• Η ορθότητα των παραγόμενων στοιχείων. 
 

▪ Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας: αφορά ανθρώπινα λάθη που ενδέχεται να 

επηρεάσουν δυσμενώς τις βασικές υπηρεσίες της Εταιρείας και αφορούν την ανάληψη 
των κινδύνων, την έκδοση ασφαλιστηρίων, την αποζημίωση ασφαλισμένου, την 

είσπραξη ασφαλίστρων κ.λπ.  



 

 
 
 

▪ Τη φήμη της Εταιρείας: αφορά την ενδεχόμενη προσβολή της φήμης της Εταιρείας , η 
οποία μπορεί να προέλθει είτε από ασφαλισμένους, είτε από ενώσεις καταναλωτών, είτε 

από συνεργάτες, είτε από τα ΜΜΕ, είτε από τρίτους. 

▪ Τη συνέχιση της δραστηριότητας σε περίπτωση επέλευσης κάποιου εξωτερικού 

συμβάντος (όπως για παράδειγμα ένα φυσικό φαινόμενο, πυρκαγιά, κακόβουλη ενέργεια, 
και άλλα):αφορά το ενδεχόμενο ανικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της σε περίπτωση επέλευσης κάποιου εξωτερικού συμβάντος. 

▪ Το νομικό περιβάλλον: αφορά το ενδεχόμενο μη προσαρμογής της Εταιρείας σε 
μεταβολή του νομικού πλαισίου, αφενός αυτού που αφορά το νέο περιβάλλον Solvency 

II, αφετέρου οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που επηρεάζει τη λειτουργία της Εταιρίας, όπως 

για παράδειγμα τα προϊόντα, την τιμολόγησή τους κ.λπ.  
▪ Την απάτη: αφορά την απάτη η οποία ενδέχεται να επέλθει τόσο από το προσωπικό, τους 

διαμεσολαβούντες και άλλα μέρη που σχετίζονται με την Εταιρεία, όσο και από 

ασφαλισμένους, δικαιούχους και λοιπούς συνεργάτες. 

 

4.4.1 Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

Ο υπολογισμός του λειτουργικού κινδύνου βασίστηκε στην τυποποιημένη μέθοδο, σύμφωνα με 

το πλαίσιο «Φερεγγυότητα ΙΙ». 

Τα αποτελέσματα της κεφαλαιακής απαίτησης για τον Λειτουργικό κίνδυνο απεικονίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Λειτουργικός κίνδυνος   

                        31/12/2019 

Συνολική Κεφαλαιακή απαίτηση                       366.078,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας 

5.1 Περιουσιακά στοιχεία 

Βασικές Παραδοχές Αποτίμησης και Πηγές Πληροφόρησης  

Tο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την 31/12/2019 διαμορφώθηκε στα  26,05 εκ. €.  

Ακολουθεί η ανάλυση ανά επενδυτικό προϊόν, 

 

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών προϊόντων 

Η αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων έχει υπολογιστεί σε τρέχουσες αξίες. 

Η εταιρεία μας επειδή δε διαθέτει χρηματοοικονομική υπηρεσία πληροφόρησης,  διενεργεί τις 

αποτιμήσεις των παραπάνω χρηματοοικονομικών προϊόντων της από τους θεματοφύλακες που 

συνεργάζεται (Τράπεζα Πειραιώς – Πειραιώς Α.Π.Ε.Υ. –BGL BNP Paribas). Οι θεματοφύλακες 

διαθέτουν στοιχεία από αναγνωρίσιμες βάσεις δεδομένων (Bloomberg, Reuters, One Source, 

Factiva κλπ) αναφορικά με στοιχεία που αφορούν συγκρίσιμες εταιρείες, τιμές μετοχών και 

ομολόγων , προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία εταιρειών (consensus) , ιστορικά οικονομικά 

στοιχεία εταιρειών , κλπ .  

Ειδικότερα για τον υπολογισμό των δεδουλευμένων τόκων ομολόγων και προθεσμιακών 

καταθέσεων χρησιμοποιούνται μηχανογραφικά συστήματα και υπολογιστικά μοντέλα που έχει 

προμηθευτεί η εταιρεία μας στο πλαίσιο του Solvency II. 

Αποτίμηση ακινήτων 

Η αποτίμηση των ακινήτων πραγματοποιείται από ορκωτό εκτιμητή ο οποίος παρέχει έκθεση 

εκτίμησης ξεχωριστά για κάθε ακίνητο.  Η τελευταία εκτίμηση της εύλογης αξίας έγινε την 

31/12/2019.  

Αποτίμηση στρατηγικών συμμετοχών 

Η αποτίμηση της στρατηγικής συμμέτοχής LLC Company και της στρατηγικής συμμετοχής 

Φιντένσια έχει πραγματοποιηθεί από ορκωτό εκτιμητή. 

Δεν υπάρχουν διαφορές στην αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας και εκείνων που 

χρησιμοποιούνται για την αποτίμησή τους σε οικονομικές καταστάσεις παρά μόνον η κατανομή 

/κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ποσά σε χιλ €)     

Ομόλογα 6.645,4  

Καταθέσεις 4.781,1  

Μετοχές 761,2  

Ακίνητα 9.508,4  

Στρατηγική Συμμετοχή 4.340,9  

Λοιπά 17,12  



 

 
 
 

5.2 Τεχνικές προβλέψεις 

Α. Αποτίμηση Τεχνικών Προβλέψεων  

Ακολουθεί η παρουσίαση των μεθόδων που λαμβάνονται υπόψη για την αποτίμηση των τεχνικών 

προβλέψεων με βάση τις προδιαγραφές της Φερεγγυότητας II. Οι τεχνικές προβλέψεις 

αποτελούνται από την βέλτιστη εκτίμηση των υποχρεώσεων και το περιθώριο κινδύνου. 

Α.1 Μεθοδολογία Αποτίμησης Βέλτιστης Εκτίμησης  

Α.1.1 Καμπύλες Προεξόφλησης 

Η αποτίμηση έγινε με χρήση της καμπύλης επιτοκίων που δημοσιεύει η EIOPA για την 

31.12.2019, με τη χρήση της Προσαρμογής Λόγω Μεταβλητότητας (Volatility Adjustment). 

 

Α.1.2 Βέλτιστη Εκτίμηση Ασφαλίσεων Ζημιών 

Για την κατηγοριοποίηση των υποχρεώσεων, ελήφθησαν υπόψη ομοιογενείς ομάδες κινδύνου. 

Ειδικότερα, η κατηγοριοποίηση στις ασφαλίσεις Ζημιών εφαρμόστηκε ανά κλάδο ασφάλισης. 

Α.1.2.1  Βέλτιστη Εκτίμηση Εκκρεμών Ζημιών 

Η βέλτιστη εκτίμηση εκκρεμών ζημιών είναι η τρέχουσα αξία των αναμενόμενων χρηματοροών 

που σχετίζονται με ζημιές που έχουν συμβεί μέχρι την ημερομηνία αποτίμησης. Ο παρακάτω 

πίνακας αποτυπώνει τον υπολογισμό της Βέλτιστης εκτίμησης Εκκρεμών Ζημιών: 

+ Βέλτιστη εκτίμηση Εκκρεμών προ Εμμέσων Εξόδων 

Διακανονισμού 

+ Βέλτιστη Εκτίμηση Εμμέσων Εξόδων Διακανονισμού  

- Εφαρμογή Προεξόφλησης 

= Βέλτιστη Εκτίμηση Εκκρεμών Ζημιών  

Βέλτιστη Εκτίμηση Εκκρεμών Ζημιών προ Εμμέσων εξόδων Διακανονισμού 

H αποτίμηση πραγματοποιείται σε επίπεδο κατηγορίας κινδύνων και συνεκτιμώνται  στατιστικές 

μέθοδοι τύπου chain ladder  καθώς  και η προσεγγιστική μέθοδος IBNR.  

Ειδικότερα :   

Eφαρμόζεται η Μέθοδος Chain Ladder ανά έτος συμβάντος όπου για την εκτίμηση των 

συντελεστών εξέλιξης, λαμβάνονται υπόψη κατά κανόνα τα στοιχεία των τελευταίων διαθέσιμων 

χρήσεων, καθώς αυτές απεικονίζουν την πρόσφατη εμπειρία της εταιρίας, με την εξαίρεση 

ακραίων τιμών, όπου αυτό κρίνεται δόκιμο. Κατά περίπτωση μπορεί  να συνεκτιμηθούν επιπλέον 

στατιστικές μέθοδοι εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Από την εφαρμογή των μεθόδων εξαιρούνται μεγάλες ζημιές οι οποίες και αποτιμώνται με βάση 

την φάκελο προς φάκελο πρόβλεψη. 

Καθώς οι μέθοδοι εφαρμόζονται ανά έτος συμβάντος, η τελική εκτίμηση συμπεριλαμβάνει το 

κόστος IBNR ζημιών και εμπεριέχει και την εκτίμηση για αναβιώσεις.  

Ο μελλοντικός πληθωρισμός ζημιών, έχει υποτεθεί ότι είναι ίσος με τον πληθωρισμό που 

αποτυπώνεται στα δεδομένα των τριγώνων.  



 

 
 
 

Πραγματοποιείται περαιτέρω προσεγγιστικός υπολογισμός του κόστους των IBNR ζημιών, 

λαμβάνοντας υπόψη το μέσο ανά ζημιά συνολικό αναμενόμενο κόστος και το μέσο όρο των IBNR 

ζημιών .  

Ειδικότερα για την 31/12/2019, το τελικό αναμενόμενο κόστος εκτιμήθηκε ως το μέγιστο μεταξύ 

του εκτιμώμενου με βάση τα υποδείγματα chain ladder και των  επισυμβασών προσαυξημένων  

με την προσεγγιστική εκτίμηση του κόστους IBNR.  

Σε περίπτωση κλάδων που τα δεδομένα κρίνονται ανεπαρκή για την εφαρμογή στατιστικών 

μεθόδων και την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, λόγω του περιορισμένου μεγέθους ή και 

της υψηλής διακύμανσης του χαρτοφυλακίου, ως βέλτιστη εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη οι 

φάκελο προς  φάκελο προβλέψεις  προσαυξημένες κατά το κόστος IBNR που εκτιμάται με 

προσεγγιστικό υπολογισμό. Η μεθοδολογία έχει τον περιορισμό ότι για τις μη IBNR ζημιές, 

θεωρείται ότι τα αποθέματα φάκελο προς φάκελο είναι επαρκή. Η προσέγγιση εφαρμόστηκε στον 

κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης κατά την 31.12.2019. 

Βέλτιστη Εκτίμηση  Εμμέσων Εξόδων Διακανονισμού  

Για τον  υπολογισμό του Αποθέματος Εμμέσων Εξόδων Διακανονισμού, λαμβάνονται υπόψη τα 

έξοδα διακανονισμού ζημιών, όπως αυτά επιμερίζονται από την Εταιρεία ανά κλάδο ασφάλισης.  

Για την αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το μέσο ανά ζημιά έμμεσο κόστος διακανονισμού και ο 

μέσος αναμενόμενος χρόνος μέχρι το κλείσιμο της ζημιάς, για τις ανοιχτές ζημιές κατά την 

ημερομηνία αποτίμησης, βασίζεται δε στην υπόθεση ότι με δεδομένο το βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 

του χαρτοφυλακίου, δεν θα υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη διαδικασία διαχείρισης 

των ζημιών  και το  μέσο ανά ζημιά κόστος διακανονισμού παραμένει σταθερό.  

Α.1.2.2 Βέλτιστη Εκτίμηση  Ασφαλίστρων 

Η βέλτιστη εκτίμηση υποχρεώσεων ασφαλίστρων αντανακλά την τρέχουσα αξία μελλοντικών 

εκτιμόμενων χρηματοροών που προκύπτουν από τις υφιστάμενες, την ημερομηνία αποτίμησης 

συμβάσεις  και σχετίζονται με ζημιές που θα επισυμβούν μετά την ημερομηνία αποτίμησης.  

 

Η βέλτιστη εκτίμηση υποχρεώσεων ασφαλίστρων, υπολογίζεται ανά κλάδο με χρήση  της 

απλοποιημένης μεθόδου που βασίζεται στην  εφαρμογή συνολικού δείκτη αποζημιώσεων και 

εξόδων επί της λογιστικής πρόβλεψης Μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων ανά κατηγορία 

κινδύνου  (ΠΕΕ81/12.2.2016 , Αρθρο 73.2). Ειδικότερα  για την εκτίμηση του συνολικού δείκτη 

αποζημιώσεων και εξόδων, λαμβάνονται υπόψη:  

▪ Δείκτης Ζημιών που εκτιμάται ανά κατηγορία κινδύνου με βάση την εμπειρία προσφάτων 

ετών συμβάντος, και με εξαίρεση μεγάλων ζημιών 

▪ Δείκτης διοικητικών εξόδων που συμπεριλαμβάνει γενικά έξοδα διαχείρισης και έμμεσα 

έξοδα διακανονισμού αποζημιώσεων και εκτιμάται ως ποσοστό των δεδουλευμένων 

ασφαλίστρων, υπολογίζεται δε με βάση τα δεδομένα της  τρέχουσας χρήσης κατά την 

31/12 

Περαιτέρω πραγματοποιείται προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των προτύπων πληρωμών ανά κατηγορία κινδύνου, επί των μη προ εξοφλημένων 

προβλέψεων. 

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των προβλέψεων ασφαλίστρων δεν ελήφθησαν υπόψη τα 

ΑΔΑ καθώς το αποτέλεσμα κρίθηκε μη σημαντικό.   



 

 
 
 

Α.1.2.3 Προεξόφληση   

Για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης, πραγματοποιείται προεξόφληση των μελλοντικών 

χρηματοροών που προκύπτουν από την εφαρμογή των προτύπων πληρωμών ανά κατηγορία 

κινδύνου επί των μη προεξοφλημένων προβλέψεων. Τα πρότυπα μελλοντικών πληρωμών, 

εκτιμήθηκαν με βάση τη ιστορική εμπειρία που αποτυπώνεται στα τρίγωνα πληρωμών ανά 

κατηγορία ασφαλίσεων, και έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να είναι συμβατά με την τις 

εκτιμήσεις των τεχνικών προβλέψεων. 

Τα πρότυπα μελλοντικών πληρωμών δεν διαφοροποιήθηκαν για τις αντασφαλιστικές ανακτήσεις.  

Α1.3 Βέλτιστη Εκτίμηση  Ασφαλειών Ζωής  

Όρια Συμβάσεων (Contract boundary) 

Η προσέγγιση διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της ασφάλισης. Ειδικότερα:  

▪ Ατομικά εγγυημένα συμβόλαια: Γίνεται προβολή μελλοντικών ασφαλίστρων μέχρι τη λήξη 

ή το θάνατο. 

▪ Ομαδικά καλύψεων και Συμβόλαια Υγείας Capitation: Δεν γίνεται προβολή μελλοντικών 

ασφαλίστρων. 

Μεθοδολογία  

Για τα ατομικά εγγυημένα συμβόλαια, η βέλτιστη εκτίμηση αποτιμήθηκε με την προβολή 

εκτιμώμενων χρηματοροών με ένα ντετερμινιστικό σενάριο, και εφαρμόζεται προεξόφληση των 

μελλοντικών χρηματοροών. Για τα Ομαδικά καλύψεων και τα το Capitation, έγινε υπολογισμός 

πρόβλεψης ασφαλίστρων σύμφωνα με την απλοποιημένη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε  για 

τις ασφαλίσεις ζημιών.  

Υποθέσεις  

Έξοδα: Ελήφθησαν υπόψη τα κατανεμημένα από την Εταιρεία διοικητικά έξοδα στον κλάδο ζωής 

τα οποία και επιμερίστηκαν περαιτέρω ανά χαρτοφυλάκιο με βάση την αναλογία ασφαλίστρων 

και ελήφθη υπόψη πληθωρισμός εξόδων  1%. 

Ακυρωσιμότητα: Ελήφθη υπόψη μηδενική ακυρωσιμότητα καθώς το χαρτοφυλάκιο είναι 

περιορισμένου μεγέθους με αμελητέα εμπειρία ακυρωσιμότητας.  

Θνησιμότητα: Μοντελοποιήθηκε θνησιμότητα με βάση τον Πίνακα Θνησιμότητας  2005 EAE 

Assurances για το χαρτοφυλάκιο των εγγυημένων ατομικών.  

Α.2 Εκτίμηση Περιθωρίου Κινδύνου  

 
Το περιθώριο κινδύνου προστίθεται στην υποχρέωση βέλτιστης εκτίμησης για να υπολογιστεί μια 

συνεπής με τα δεδομένα της αγοράς αξία των υποχρεώσεων, και αντιπροσωπεύει την εκτίμηση 

του κόστους τοποθέτησης των αναγκαίων  εποπτικών κεφαλαίων.  
Για την προβολή των  μελλοντικών Κεφαλαιακών Απαίτησεων  Φερεγγυότητας της επιχείρησης 

αναφοράς, γίνεται χρήση της 2ης  απλοποιημένης μεθόδου (Αρθρο 63.3. (β) ΠΕΕ 81/12.2.2016). 

Ειδικότερα: 

SCRRU (t) = SCRRU (0) ×BENet (t) / BENet (0) t =1,2,3,…  

όπου, 

SCRRU (t) = Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, όπως υπολογίζεται κατά τον χρόνο t ≥ 0, 

για το χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης αναφοράς.  



 

 
 
 

BENet(t) = καθαρή βέλτιστη εκτίμηση των τεχνικών προβλέψεων όπως εκτιμήθηκε κατά τον 

χρόνο t ≥ 0, για το χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης αναφοράς. 

Το περιθώριο υπολογίζεται για το σύνολο των κατηγοριών δραστηριοτήτων και κατανέμεται στις 

επιμέρους κατηγορίες αναλογικά με βάση την αναλογία των τεχνικών προβλέψεων. Η προβολή 

των τεχνικών προβλέψεων βασίζεται στις εκτιμώμενες χρηματοροές με βάση τα μοτίβα 

μελλοντικών πληρωμών.  

Β. Επίπεδο Αβεβαιότητας 

Το επίπεδο αβεβαιότητας της αποτίμησης των τεχνικών προβλέψεων αξιολογείται μέσω της  της 

ανάλυσης μεταβολών και της ανάλυσης ευαισθησίας της βέλτιστης εκτίμησης σε σχέση με την 

επίπτωση στην αποτίμηση της διαφοροποίησης  βασικών παραδοχών. Η ανάλυση επιβεβαιώνει 

την επάρκεια των τεχνικών προβλέψεων στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού.  

Γ. Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστικές συμβάσεις 

Τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστικές συμβάσεις εκτιμώνται με βάση την ακόλουθη 

μεθοδολογία:  

Η αναλογία του αντασφαλιστή στις προβλέψεις εκκρεμών ζημιών αφορά την εκτίμηση της 

συμμετοχής του αντασφαλιστή στο μέρος της πρόβλεψης που αφορά κόστος  αποζημιώσεων, 

εκτιμάται ανά κλάδο με βάση την  ανά έτος συμβάντος ποσοστιαία συμμετοχή του αντασφαλιστή 

στα φάκελο προς φάκελο αποθέματα, όπως αυτή προκύπτει από τα αρχεία δεδομένων κατά την 

ημερομηνία αποτίμησης, και μειώνεται με βάση την πιθανότητα χρεωκοπίας του αντασφαλιστή.  

  Η αναλογία του αντασφαλιστή στις προβλέψεις ασφαλίστρων αφορά την εκτίμηση της 

συμμετοχής  του αντασφαλιστή στο μέρος της πρόβλεψης που αφορά κόστος  αποζημιώσεων, 

εκτιμάται δε με βάση την  ποσοστιαία συμμετοχή του αντασφαλιστή για το τρέχον έτος συμβάντος 

και μειώνεται με βάση την πιθανότητα χρεωκοπίας του αντασφαλιστή.   

Για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης των ανακτήσιμων ποσών, πραγματοποιείται 

προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών που προκύπτουν από την εφαρμογή των προτύπων 

πληρωμών ανά κατηγορία κινδύνου. 

Οι αντασφαλιστικές ανακτήσεις μειώνονται με βάση  την πιθανότητα χρεωκοπίας του 

Αντασφαλιστή. Για τον υπολογισμό της μείωσης, γίνεται χρήση της απλοποιημένης φόρμουλας 

υπολογισμού που περιλαμβάνεται στον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/35 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της  10/10/2014. Για την εφαρμογή της απλοποιημένης φόρμουλας, λαμβάνεται υπόψη 

η μέση ανά κλάδο πιθανότητα χρεωκοπίας, με βάση το μείγμα των εκκρεμών ανά συμβατικό 

αντασφαλιστή κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Για το χαρτοφυλάκιο καλύψεων ζωής δεν 

πραγματοποιήθηκε μείωση λόγω πιθανότητας χρεωκοπίας λόγω  του πολύ περιορισμένου 

μεγέθους του χαρτοφυλακίου. 

Δ. Διαφοροποίηση Αποτίμησης Τεχνικών Προβλέψεων για σκοπούς οικονομικών 

καταστάσεων 

Σε σύγκριση με την αποτίμηση για σκοπούς οικονομικών  καταστάσεων, η αποτίμηση για 

σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ περιλαμβάνει την αντικατάσταση γενικά συντηρητικών προβλέψεων 

με την βέλτιστη εκτίμηση των μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων με βάση την 

καμπύλη επιτοκίων ελευθέρων κινδύνου,και  προσαυξημένη κατά το περιθώριο κινδύνου.  



 

 
 
 

Ειδικότερα η αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων 

διαφοροποιείται από την αποτίμηση για σκοπούς Φερεγγυότητας κυρίως στις ακόλουθες 

περιοχές:  

Στις τεχνικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών, οι προβλέψεις βασίζονται στις φάκελο προς φάκελο 

προβλέψεις οι οποίες ελέγχονται για την επάρκειά τους και προσαυξάνονται με πρόβλεψη IBNR, 

και δεν εφαρμόζεται προεξόφληση. 

Οι προβλέψεις ασφαλίστρων βασίζονται στην αρχή της αναλογίας χρόνου ( Απόθεμα Μη 

Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων) και ελέγχονται περαιτέρω για την επάρκειά τους ( υπολογισμός 

ΑΚΕΙ). 

Σε αντίθεση με τη Φερεγγυότητα ΙΙ αναγνωρίζονται Μεταφερόμενα Εξοδα Πρόσκτησης ως 

στοιχείο ενεργητικού. 

Δεν εφαρμόζεται προεξόφληση και μείωση με βάση  την πιθανότητα χρεωκοπίας του 

Αντασφαλιστή στις αντασφαλιστικές ανακτήσεις.  

Οι μαθηματικές προβλέψεις για τα ατομικά συμβόλαια και τα συμβόλαια DAF υπολογίζονται με 

βάση τις τεχνικές βάσεις της ΦΙ (Ν.400/1970) και ελέγχονται για την επάρκεια τους με την 

μεθοδολογία  που χρησιμοποιείται για την βέλτιστη εκτίμηση.  

Ε. Προσαρμογή λόγω Μεταβλητότητας  

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τη προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας του Αρθρο 77δ της οδηγίας 

2009/138/ΕΚ. Η επίδραση στην αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων σε περίπτωση μηδενισμού 

της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας κρίνεται μη σημαντική (0,01 εκ. ευρώ).   

Ζ. Λοιπές προσαρμογές  

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν εφαρμόζει την μεταβατική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων 

άνευ κινδύνου, ούτε την μεταβατική μείωση του Αρθρου 308γ της οδηγίας 2009/138/ΕΚ. 

ΣΤ. Διαφορές κεφαλαίου IFRS και Solvency II 

Οι διαφορές κεφαλαίου IFRS και Solvency II συνίστανται στον διαφορετικό τρόπο υπολογισμού 

των technical provisions, των reinsurance recoverables σε σχέση με τα reinsurance receivables, 

των insurance και intermediate receivables, στη διαφορετική μέθοδο αποτίμησης των 

στρατηγικών συμμετοχών και επιμέρους μετοχών εισηγμένων στο Ελληνικό και σε αλλοδαπά 

χρηματιστήρια, καθώς και σε αναγνωρισθέντα στα IFRS κονδύλια τα οποία είναι μη 

αναγνωρίσιμα στον Ισολογισμό Solvency II λόγω των κανονισμών και πολιτικών του.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

6. Διαχείριση Κεφαλαίων 

6.1 Ίδια Κεφάλαια 

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίων 

Η επιχείρηση, στα πλαίσια του Επιχειρηματικού της σχεδιασμού, αναπτύσσει μεσοπρόθεσμο 

πρόγραμμα διαχείρισης κεφαλαίων με σκοπό να καλύψει τα κατωτέρω θέματα: 

▪ τυχόν ανάγκη για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

▪ την λήξη των ιδίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης τόσο της συμβατικής λήξης όσο 

και της τυχόν δυνατότητας πρόωρης ρευστοποίησης και εξαγοράς των στοιχείων των 

ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης 

▪ το αποτέλεσμα των προβολών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της ίδιας 

αξιολόγησης κινδύνων και φερεγγυότητας 

▪ τον τρόπο με τον οποίο η έκδοση, η ρευστοποίηση ή η εξόφληση ή άλλη μεταβολή της 

αποτίμησης ενός στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων επηρεάζει τα όρια των βαθμίδων 

▪ την εφαρμογή της πολιτικής διανομής μερισμάτων και τον τρόπο με τον οποίο θα 

επηρεάσει τα ίδια κεφάλαια 

Το ΜΠΔΚ εξετάζεται ετησίως και τροποποιείται εάν συντρέχουν σημαντικές αλλαγές στο 

εποπτικό πλαίσιο ή/και στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.  

Οποιαδήποτε αλλαγή στο ΜΠΔΚ ή απευθείας αλλαγή που αφορά σε στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 

όπως η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η ρευστοποίηση ή εξαγορά στοιχείων Ιδίων Κεφαλαίων, 

η πολιτική μερισμάτων καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή η οποία επηρεάζει τα συμφέροντα των 

μετόχων πρέπει να εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Τα βασικά στοιχεία του ΜΠΔΚ είναι τα παρακάτω: 

1. Στόχος ελάχιστου SCR ratio: 1,5 

2. Σε περίπτωση που η τιμή του SCR ratio πέσει κάτω από 1,25, η Εταιρεία θα προβεί στις 

ακόλουθες ενέργειες, 

▪ Μη καταβολή μερίσματος και διενέργεια πράξεων σε υφιστάμενα στοιχεία Ενεργητικού 

/ Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων για διάστημα ενός έτους με στόχο την επανόρθωση 

του SCR ratio σε 1,25. 

▪ Ενέργειες για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εφόσον μετά την πάροδο του έτους και 

παρά τη διενέργεια πράξεων προς βελτίωση, η τιμή του SCR ratio παραμένει < 1,1 ή 

σύμφωνα με τα εποπτικά απαιτούμενα για ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και 

κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας. 

 

 

 



 

 
 
 

Πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο 

Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το 

ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή 

ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό 

της Εταιρείας, και ειδικότερα:  

• Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.  

• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 

ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά από αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των 

λοιπών κερδών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67. Το υπολειπόμενο 

ποσό διανέμεται συνολικά ή μερικά στους μετόχους ή διατίθεται για σχηματισμό ή ενίσχυση 

οποιονδήποτε αποθεματικών ή κρατήσεων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός  ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.   

• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών 

ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια 

της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της).  

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που 

κατέχουν.  

Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων 

Παρακάτω αναλύονται οι λογαριασμοί των ιδίων κεφαλαίων: 

▪ Μετοχικό κεφάλαιο 

▪ Ίδιες Μετοχές 

Κατόπιν των ανωτέρω, την 31/12/2019 δεν κατέχονται μετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια 

ούτε από θυγατρικές και συγγενείς αυτής. 

▪ Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

Τακτικό Αποθεματικό 

Έχει σχηματιστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Ν.2190/1920 που ορίζεται ότι 

ετησίως αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν 

φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται 

αποκλειστικώς προς εξίσωση του πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου 

του λογαριασμού κερδών και ζημιών.  

 



 

 
 
 

Αποθεματικό αξίας αναπροσαρμογής ακινήτων 

Αφορά την υπεραξία (μειωμένη με τον σχετικό φόρο) που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή 

των ακινήτων στην εύλογη αξία τους.  

Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων 

Το αποθεματικό αυτό έχει σχηματιστεί από την αποτίμηση των διαθεσίμων για πώληση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και μεταφέρεται στα κέρδη ή της ζημίες με την 

πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους. 

Έκτακτα αποθεματικά 

Έχουν σχηματιστεί από το παρελθόν με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Μητρικής 

Εταιρείας και περιλαμβάνουν και έκτακτα αποθεματικά από την συγχώνευση θυγατρικών 

Εταιρειών.  

Αποθεματικά Φορολογηθέντα με Ειδικό τρόπο 

Τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία έχουν  

φορολογηθεί  στην πηγή τους. Τα συγκεκριμένα αποθεματικά είναι φορολογητέα υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία μπορεί να σχηματιστεί αντίστοιχο 

αποθεματικό. Με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτά τα αποθεματικά εξαιρούνται 

του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθούν στους μετόχους.  

Διαχείριση Κεφαλαίου: 

(α) Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει 

εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της 

ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους, 

με εξαίρεση τα δικαιώματα μειοψηφίας, ώστε η σχέση τους σε σχέση με τα ξένα κεφάλαια, να 

διαμορφώνεται περίπου στο 30/70. 

(β) Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920 επιβάλλονται 

περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

▪ Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την 

διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 

των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου 

προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον 

Νόμο. 

▪  Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το 

½ του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την 

Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα 

αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

▪ Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του 

μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η  

Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον. 



 

 
 
 

▪ Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά και σε ποσοστό 35% 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και 

του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν 

έτσι αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 

65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμηθέν 

μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, 

εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας 

με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. 

Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η 

Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος. 

(γ) Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του επιβάλλονται από την 

νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

1. Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις 

Η Εταιρεία  για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας κάνει χρήση της 
τυποποιημένης μεθόδου (Standard Formula). 

Το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για στοιχεία με ημερομηνία 

αναφοράς 31.12.2019, ανέρχεται στο ύψος των 7.218,5 χιλ.ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού 

προέρχεται από τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος απαιτεί κεφάλαια ύψους 5.322,6 χιλ.ευρώ. 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου εκτιμώνται στο ύψος των 1.059,2 

χιλ.ευρώ. 

Ο ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίστρων και αποθεμάτων του κλάδου γενικών ασφαλίσεων 

καλύπτεται από κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους 2.384,8 χιλ.ευρώ. 

Λόγω της περιορισμένης παραγωγής της Εταιρείας στον κλάδο ζωής, για την κάλυψη του 

κινδύνου αυτού απαιτούνται κεφάλαια ύψους 8,5 χιλ.ευρώ ενώ από τα ασφαλιστικά προϊόντα 

υγείας προκύπτουν κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο πρόβλεψης ασφαλίστρων και 

αποθεμάτων ύψους 29,9 χιλ.ευρώ. 

Το σύνολο του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου αντισυμβαλλομένου και του ασφαλιστικού 

κινδύνου, που συνθέτουν τις Βασικές Κεφαλαιακές απαιτήσεις Φερεγγυότητας (Basic SCR), 

εκτιμώνται σε 6.852, 5 χιλ.ευρώ. 

Το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο ανέρχεται στο ποσό των 

366,1 χιλ.ευρώ. 

SCR = BSCR + Operational Risk 

Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την Εταιρεία ανέρχεται στο 

ποσό των 7.218,5 χιλ.ευρώ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναλύονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ανά υποενότητα κινδύνου 

αγοράς: 

Είδος Κινδύνου Net Capital 

Requirement 

Gross Capital 

Requirement 

Κίνδυνος Αγοράς 4.810.659,51 5.322.658,47 

Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων 

υγείας 

7.108,10 29.927,08 

Κίνδυνος αθέτησης τρίτων μερών 555.260,91 1.059.276,18 

Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων 

ζωής 

2.018,75 8.583,92 

Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων 

ζημιών 

1.477.423,92 2.384.842,83 

Κίνδυνος άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων 

0,00 0,00 

Βασικές κεφαλαιακές απαιτήσεις 

φερεγγυότητας 

6.852.471,19 8.805.288,48 

Όφελος διαφοροποίησης  -1.952.817,29 

Λειτουργικός κίνδυνος 366.078,93  

Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

φερεγγυότητας 

7.218.550,12  



 

 
 
 

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών 0,00  

Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

φερεγγυότητας 

7.218.550,12  

 
Ταξινόμηση ιδίων κεφαλαίων 

Η Εταιρεία ταξινομεί τα ίδια κεφάλαιά της σε τρεις κατηγορίες (Tiers). Η ταξινόμηση αυτών 

των στοιχείων εξαρτάται από το εάν είναι στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων ή 

συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και από τον βαθμό στον οποίο διαθέτουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

α) το στοιχείο είναι διαθέσιμο ή σε πρώτη ζήτηση καταβλητέο, για την πλήρη απορρόφηση 

ζημιών στη βάση συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και στην περίπτωση 

εκκαθάρισης (διαρκής διαθεσιμότητα) και  

β) στην περίπτωση εκκαθάρισης, το συνολικό ποσό του στοιχείου είναι  διαθέσιμο για την 

απορρόφηση ζημιών και το στοιχείο δεν επιστρέφεται στον κάτοχό του έως ότου όλες οι άλλες 

υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υποχρεώσεων 

προς αντισυμβαλλόμενους και δικαιούχους ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συμβάσεων, 

έχουν ικανοποιηθεί (μειωμένη εξασφάλιση).  

Τα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, διαθέτουν τα ως άνω ουσιώδη 

χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου, ταξινομούνται στην κατηγορία 1 (Tier 1). 

 

 

 

2. Θέμα Έμφασης 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ως Εποπτική Αρχή σύμφωνα με το Ν. 4364/2016, μπορεί να απαιτεί την 

τροποποίηση ή αναμόρφωση δημοσιευμένων εκθέσεων της Εταιρείας ή τη δημοσίευση 

πρόσθετων πληροφοριών, καθώς και τη λήψη άλλων ενεργειών από τη διοίκησή της. 
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3. Δημοσιοποιημένα Ποσοτικά Υποδείγματα 
(ποσά σε χιλ.€) 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα ποσοτικά υποδείγματα που προβλέπονται στον 

Εκτελεστικό Κανονισμό Ε.Ε. 2015/2452, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 

Ε.Ε.2017/2190,  και στην πράξη 105/12.12.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 

Ελλάδος. 

Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης δημοσιεύονται τα ακόλουθα υποδείγματα, 

S.02.01.02 Ισολογισμός Φερεγγυότητα ΙΙ 

S.22.01.21 Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και των μεταβατικών 

μέτρων 

S.23.01.01 Ίδια Κεφάλαια 

S.25.01.21 Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας – για επιχειρήσεις βάσει της τυποποιημένης 

μεθόδου 

 

 

 

 

  

  



 

 
 
 

S.02.01.02 Ισολογισμός Φερεγγυότητα ΙΙ 

 

  Solvency II value 

C0010 

Assets       

Goodwill R0010 - 

Deferred acquisition costs R0020 - 

Intangible assets R0030 0,00 

Deferred tax assets R0040 0,00 

Pension benefit surplus R0050 0,00 

Property, plant & equipment held for own use R0060 3.273,41 

Investments 
(other than 
assets held for 

index-linked 
and unit-linked 
contracts) 

  R0070 18.556,93 

Property (other than for own use) R0080 6.235,00 

Holdings in related undertakings, 
including participations 

R0090 4.340,93 

Equities   R0100 761,21 

Equities - listed R0110 420,35 

Equities - 
unlisted 

R0120 340,87 

Bonds   R0130 6.662,48 

Government 

Bonds 

R0140 1.579,18 

Corporate Bonds R0150 5.066,26 

Structured notes R0160 17,04 

Collateralised 

securities 

R0170 0,00 

Collective Investments Undertakings R0180 0,00 

Derivatives R0190 0,08 

Deposits other than cash 
equivalents 

R0200 557,22 

Other investments R0210 0,00 

Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 0,00 

Loans and 
mortgages 

  R0230 0,00 

Loans on policies R0240 0,00 

Loans and mortgages to individuals R0250 0,00 

Other loans and mortgages R0260 0,00 

Reinsurance 
recoverables 

from: 

  R0270 3.591,77 

Non-life and 
health similar to 

non-life 

  R0280 3.590,38 

Non-life 
excluding health 

R0290 3.566,00 

Health similar to 
non-life 

R0300 24,38 

Life and health 

similar to life, 
excluding 
health and 
index-linked 

and unit-linked 

  R0310 1,39 

Health similar to 

life 

R0320 0,00 

Life excluding 
health and index-

linked and unit-
linked 

R0330 1,39 

Life index-linked and unit-linked R0340 0,00 

Deposits to cedants R0350 0,00 

Insurance and intermediaries receivables R0360 767,94 

Reinsurance receivables R0370 0,00 



 

 
 
 

Receivables (trade, not insurance) R0380 0,00 

Own shares (held directly) R0390 0,00 

Amounts due in respect of own fund items or initial 

fund called up but not yet paid in 

R0400 0,00 

Cash and cash equivalents R0410 4.223,96 

Any other assets, not elsewhere shown R0420 0,00 

Total assets R0500 30.414,01 

Liabilities       

Technical 

provisions – 
non-life 

  R0510 10.425,66 

Technical 

provisions – 
non-life 
(excluding 

health) 

  R0520 10.358,56 

Technical 

provisions 
calculated as a 
whole 

R0530 0,00 

Best Estimate R0540 9.910,18 

Risk margin R0550 448,38 

Technical 
provisions - 

health (similar 
to non-life) 

  R0560 67,09 

Technical 
provisions 

calculated as a 
whole 

R0570 0,00 

Best Estimate R0580 64,19 

Risk margin R0590 2,90 

Technical 
provisions - life 
(excluding 

index-linked 
and unit-linked) 

  R0600 167,13 

Technical 
provisions - 
health (similar 

to life) 

  R0610 0,00 

Technical 
provisions 

calculated as a 
whole 

R0620 0,00 

Best Estimate R0630 0,00 

Risk margin R0640 0,00 

Technical 

provisions – life 
(excluding 
health and 

index-linked 
and unit-linked) 

  R0650 167,13 

Technical 
provisions 
calculated as a 

whole 

R0660 0,00 

Best Estimate R0670 108,99 

Risk margin R0680 58,15 

Technical 
provisions – 

index-linked 
and unit-linked 

  R0690 0,00 

Technical provisions calculated as a 

whole 

R0700 0,00 

Best Estimate R0710 0,00 

Risk margin R0720 0,00 

Other technical provisions R0730   

Contingent liabilities R0740 0,00 

Provisions other than technical provisions R0750 212,94 

Pension benefit obligations R0760 176,20 

Deposits from reinsurers R0770 0,00 

Deferred tax liabilities R0780 380,41 

Derivatives R0790 0,00 

Debts owed to 
credit 
institutions 

  R0800 0,00 

Debts owed to credit institutions 
resident domestically 

ER0801 0,00 

Debts owed to credit institutions 

resident in the euro area other than 
domestic 

ER0802 0,00 



 

 
 
 

Debts owed to credit institutions 
resident in rest of the world 

ER0803 0,00 

Financial 
liabilities other 
than debts 

owed to credit 
institutions 

  R0810 0,00 

Debts owed to 
non-credit 

institutions 

  ER0811 0,00 

Debts owed to 
non-credit 

institutions 
resident 
domestically 

ER0812 0,00 

Debts owed to 
non-credit 
institutions 

resident in the 
euro area other 
than domestic 

ER0813 0,00 

Debts owed to 
non-credit 
institutions 

resident in rest of 
the world 

ER0814 0,00 

Other financial liabilities (debt 
securities issued) 

ER0815 0,00 

Insurance & intermediaries payables R0820 244,95 

Reinsurance payables R0830 2.161,85 

Payables (trade, not insurance) R0840 851,81 

Subordinated 
liabilities 

  R0850 0,00 

Subordinated liabilities not in Basic 
Own Funds 

R0860 0,00 

Subordinated liabilities in Basic Own 

Funds 

R0870 0,00 

Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 299,75 

Total liabilities R0900 14.920,69 

Excess of assets over liabilities R1000 15.493,31 



  

 

 

 

S.22.01.21 Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων 

 

 

 

 

  Amount with Long Term 
Guarantee measures and 

transitionals 

  

Impact of transitional on 
technical provisions 

Impact of transitional on 
interest rate 

Impact of volatility 
adjustment set to 

zero 

Impact of matching 
adjustment set to zero 

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090 

Technical provisions R0010 10.592,79 0,00 0,00 16,52 0,00 

Basic own funds   R0020 15.493,31 0,00 0,00 -10,16 0,00 

Eligible own funds to meet 
Solvency Capital Requirement 

  R0050 15.493,31 0,00 0,00 -10,16 0,00 

Solvency Capital Requirement R0090 7.218,55 0,00 0,00 18,02 0,00 

Eligible own funds to meet Minimum Capital 
Requirement 

R0100 15.493,31 0,00 0,00 -10,16 0,00 

Minimum Capital Requirement R0110 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

 

 

S.23.01.01 Ίδια Κεφάλαια 

  Total Tier 1 - 
restricted 

Tier 2 Tier 3 

C0010 C0030 C0040 C0050 

Basic own 
funds before 
deduction for 
participations 
in other 
financial 
sector as 
foreseen in 
article 68 of 
Delegated 
Regulation 
2015/35 

            

Ordinary share capital (gross 
of own shares) 

R0010 5.973,58 - 0,00 - 

Share premium account 
related to ordinary share 
capital 

R0030 0,00 - 0,00 - 

Initial funds, members' 
contributions or the equivalent 
basic own - fund item for 
mutual and mutual-type 
undertakings 

R0040 0,00 - 0,00 - 

Subordinated mutual member 
accounts 

R0050 0,00 0,00 0,00 0,00 

Surplus funds R0070 0,00 - - - 

Preference shares R0090 0,00 0,00 0,00 0,00 

Share premium account 
related to preference shares 

R0110 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reconciliation reserve R0130 9.519,74 - - - 

Subordinated liabilities R0140 0,00 0,00 0,00 0,00 

An amount equal to the value 
of net deferred tax assets 

R0160 0,00 - - 0,00 

Other own fund items 
approved by the supervisory 
authority as basic own funds 
not specified above 

R0180 0,00 0,00 0,00 0,00 

Own funds 
from the 
financial 
statements 
that should 
not be 
represented 
by the 
reconciliation 
reserve and 
do not meet 
the criteria to 
be classified 
as Solvency II 
own funds 

            

Own funds from the financial 
statements that should not be 
represented by the 
reconciliation reserve and do 
not meet the criteria to be 
classified as Solvency II own 
funds 

R0220 0,00 - - - 

Deductions             



 

 
 
 

Deductions for participations 
in financial and credit 
institutions 

R0230 0,00 0,00 0,00   

Total basic own funds after deductions R0290 15.493,31 0,00 0,00 0,00 

Ancillary own 
funds 

            

Unpaid and uncalled ordinary 
share capital callable on 
demand 

R0300 0,00 - 0,00 - 

Unpaid and uncalled initial 
funds, members' contributions 
or the equivalent basic own 
fund item for mutual and 
mutual - type undertakings, 
callable on demand 

R0310 0,00 - 0,00 - 

Unpaid and uncalled 
preference shares callable on 
demand 

R0320 0,00 - 0,00 0,00 

A legally binding commitment 
to subscribe and pay for 
subordinated liabilities on 
demand 

R0330 0,00 - 0,00 0,00 

Letters of credit and 
guarantees under Article 96(2) 
of the Directive 2009/138/EC 

R0340 0,00 - 0,00 - 

Letters of credit and 
guarantees other than under 
Article 96(2) of the Directive 
2009/138/EC 

R0350 0,00 - 0,00 0,00 

Supplementary members calls 
under first subparagraph of 
Article 96(3) of the Directive 
2009/138/EC 

R0360 0,00 - 0,00 - 

Supplementary members calls 
- other than under first 
subparagraph of Article 96(3) 
of the Directive 2009/138/EC 

R0370 0,00 - 0,00 0,00 

Other ancillary own funds R0390 0,00 - 0,00 0,00 

Total ancillary own funds R0400 0,00 - 0,00 0,00 

Available and 
eligible own 
funds 

            

Total available own funds to 
meet the SCR 

R0500 15.493,31 0,00 0,00 0,00 

Total available own funds to 
meet the MCR 

R0510 15.493,31 0,00 0,00 - 

Total eligible own funds to 
meet the SCR 

R0540 15.493,31 0,00 0,00 0,00 

Total eligible own funds to 
meet the MCR 

R0550 15.493,31 0,00 0,00 - 

SCR R0580 7.218,55 - - - 

MCR R0600 7.400,00 - - - 

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 214,63%  - - - 

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 209,37%  - - - 

       



 

 
 
 

  C0060 
   

C0060 
   

Reconciliation 
reserve 

      
   

Excess of assets over liabilities R0700 15.493,31 
   

Own shares (held directly and 
indirectly) 

R0710 0,00 
   

Foreseeable dividends, 
distributions and charges 

R0720 0,00 
   

Other basic own fund items R0730 5.973,58 
   

Adjustment for restricted own 
fund items in respect of 

matching adjustment 
portfolios and ring fenced 

funds 

R0740 0,00 
   

Reconciliation reserve R0760 9.519,74 
   

Expected 
profits 

      
   

Expected profits included in 
future premiums (EPIFP) - Life 

business 

R0770 0,00 
   

Expected profits included in 
future premiums (EPIFP) - 

Non-life business 

R0780 0,00 
   

Total Expected profits included in future 
premiums (EPIFP) 

R0790 0,00 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

S.25.01.21 Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας – για επιχειρήσεις βάσει της τυποποιημένης μεθόδου 

 

  Gross solvency 
capital requirement 

USP Simplifications 

C0110 C0090 C0120 

Market risk R0010 5.322,66 * 0,00  

Counterparty 
default risk 

R0020 1.059,28 * * 

Life underwriting 
risk 

R0030 8,58 0,00 0,00  

Health 
underwriting risk 

R0040 29,93 0,00 0,00  

Non-life 
underwriting risk 

R0050 2.384,84 0,00 0,00  

Diversification R0060 -1.952,82 * * 

Intangible asset 
risk 

R0070 0,00 * * 

Basic Solvency 
Capital 

Requirement 

R0100 6.852,47 * * 



  

 

 

 

Calculation of Solvency Capital Requirement 
 

 
C0100 

Operational risk R0130 366,08 

Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140 0,00 

Loss-absorbing capacity of deferred taxes R0150 0,00 

Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 
of Directive 2003/41/EC 

R0160 0,00 

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on R0200 7.218,55 

Capital add-on already set R0210 0,00 

Solvency capital requirement R0220 7.218,55 

Other information 
on SCR 

      

Capital requirement for duration-based equity 
risk sub-module 

R0400 0,00 

Total amount of Notional Solvency Capital 
Requirements for remaining part 

R0410 0,00 

Total amount of Notional Solvency Capital 
Requirements for ring fenced funds 

R0420 0,00 

Total amount of Notional Solvency Capital 
Requirements for matching adjustment 

portfolios 

R0430 0,00 

Diversification effects due to RFF nSCR 
aggregation for article 304 

R0440 0,00 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

 

 

Η Συνοπτική Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης είναι 

καταχωρημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://orizonins.gr/. 
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