
 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 
 

Ημερομηνία αναφοράς: 31/12/2019 

 

 

 

 
 

 

ΑΘΗΝΑ 2020 
 

 



                                                       
 

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 

[2] 

 

 

Περιεχόμενα 

 
Περίληψη.............................................................................................................................. 3 

Μεταγενέστερα γεγονότα της περιόδου αναφοράς ........................................................... 6 

Παραρτήματα ...................................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       
 

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 

[3] 

 

 

Περίληψη 

Η παρούσα έκθεση η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις συστάσεις που ανακοίνωσε η 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) στις 20/03/2020, 

αποτελεί μέρος της συνολικής Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής 

Κατάστασης. Η πλήρης μορφή της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής 

Κατάστασης θα δημοσιευτεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όχι ύστερα από τις 02/06/2020. Η 

παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στις 

16.4.2020 με το υπ’ αριθμ. 4 - 16.4.2020 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Έκθεση Φερεγγυότητας και 

Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ,εφεξής η «Εταιρεία», 

συντάχθηκαν σύμφωνα με την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II) για ημερομηνία 

αναφοράς την 31/12/2019. Τα ποσά της έκθεσης παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ και οι 

διαφορές λόγω της στρογγυλοποίησης που πραγματοποιήθηκε δεν έχουν σημαντική επίδραση.  

Δραστηριότητα και αποτελέσματα 

 
Η «ΕΥΡΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» δραστηριοποιείται σε 

όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων γενικών ασφαλειών με τις κυριότερες να αποτελούν την 

«Πυρός και λοιπών υλικών ζημιών» και την «Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητων». Τα κέρδη προ 

φόρων της Εταιρείας για το 2019 διαμορφώνονται σε 636 χιλ. €  και σε 446 χιλ. € μετά από 

φόρους, έναντι 197 χιλ. €  και 309 χιλ. € αντίστοιχα του 2018. Η Εταιρεία παρά το αντίξοο 

οικονομικό περιβάλλον κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της. 

 

Βασικά μεγέθη 

 

Τα  βασικά μεγέθη της Εταιρείας περιέχονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ισολογισμός Φερεγγυότητας ΙΙ 31/12/2019 (χιλ.€) 

Επενδύσεις 10.974 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 10.361 

Σύνολο ενεργητικού 21.336 

Τεχνικές προβλέψεις 7.710 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.617 

Σύνολο παθητικού 12.327 

Διαφορά ενεργητικού-παθητικού 9.008 

Βασικά Ίδια Κεφάλαια 8.728 
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Σύστημα διακυβέρνησης 

  
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Συστήματος Εταιρικής 

Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των 

συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών, έχει υιοθετήσει τις απαραίτητες πολιτικές και 

διαδικασίες και διασφαλίζει τη συνεχή τήρησή τους. 

 

Η Εταιρεία προσαρμόζοντας τις ανάγκες της στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στις 

εποπτικές απαιτήσεις του πλαισίου Φερεγγυότητας ΙΙ και τις εποπτικές απαιτήσεις της 

Τράπεζας της Ελλάδος, έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο διοίκησης  που απαρτίζεται από πρόσθετες 

επιχειρησιακές μονάδες και επιτροπές. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει Επιτροπές που συνεπικουρούν το έργο του. Οι Επιτροπές 

ασκούν κάθε αναγκαία αρμοδιότητα, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

προκειμένου να διευκολύνεται η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποστηρίζεται 

αυτό αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων.  

 
Ταυτόχρονα η Εταιρεία έχει πλήρως ανεξάρτητες και επαρκώς στελεχωμένες λειτουργίες 

διαχείρισης κινδύνων, αναλογιστικής, εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης. 

 

Προφίλ κινδύνου 

Οι υπολογισμοί της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) και της Ελάχιστης 

Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR) πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο. 

Επίσης σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έκανε χρήση της αναγνώρισης προσαρμογής για την 

ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων (LAC) στη συγκεκριμένη 

περίοδο αναφοράς. Επιπλέον, η Εταιρεία κάνει χρήση του μεταβατικού μέτρου για την 

υποενότητα κινδύνου μετοχών για τις μετοχές τύπου 1(εισηγμένες) που είχε στο χαρτοφυλάκιό 

της κατά την 1η Ιανουαρίου 2016.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας ανά 

ενότητα κινδύνου:  

 

Απαιτούμενο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας 31/12/2019 (χιλ.€) 

Κίνδυνος αγοράς 1.814 

Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου 1.736 

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης 
ασθενείας NSLT 

21 

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών  1.384 

Κίνδυνος ασώματων ακινητοποιήσεων  0 

Διαφοροποίηση  -1.282 

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας  3.673 

Λειτουργικός κίνδυνος  291 

Συνολικό Απαιτούμενο Κεφάλαιο 
Φερεγγυότητας  

3.965 
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Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ανέρχεται σε 3.965 χιλ. €  κατά την 31/12/2019 ενώ 

εξακολουθεί να υπόκειται σε εποπτική αξιολόγηση. Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, 

η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Οι τρεις 

πιο σημαντικοί κίνδυνοι είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου και ο 

ασφαλιστικός κίνδυνος. 

 

Το βασικό μέτρο για τη μείωση του ασφαλιστικού κινδύνου είναι οι συμβάσεις αντασφάλισης 

(αναλογικές και μη αναλογικές) που συνάπτει η Εταιρεία, με εταιρείες του εξωτερικού,  είτε 

απευθείας, είτε μέσω μεσιτών αντασφάλισης.   

 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων έχει αναπτύξει και εφαρμόζει 

πολιτικές και τεχνικές διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες της επιτρέπουν να αναγνωρίζει, να 

μετράει και να παρακολουθεί με αποτελεσματικό τρόπο τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. 

 

Αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας 

 
Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του ισολογισμού 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ. 

 

Διαχείριση κεφαλαίων 

 
Για το έτος 2019 η Εταιρεία κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της 

όπως απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ και αναλύονται παρακάτω: 

 

Ανάλυση κεφαλαίων 31/12/2019 (χιλ.€) 

Βασικά Ίδια Κεφάλαια 8.728 

Κατηγορία 1  8.519 

Κατηγορία 2 0 

Κατηγορία 3 209 

Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη της 
κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας  

8.728 

Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη της 
ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης 

8.519 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας  3.965 

Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση 3.700 

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς 
κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR 
ratio) 

220,16% 

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς 
ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR ratio) 

230,25% 

 

 

Τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 8.728 χιλ. €  σύμφωνα με την αποτίμηση κατά 

Φερεγγυότητα ΙΙ όπως και τα Επιλέξιμα Ίδια κεφάλαια. 
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Ο δείκτης κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε σε 

220,16% κατά την 31/12/2019, ενώ ο δείκτης κάλυψης της Ελάχιστης Κεφαλαιακής 

Απαίτησης (MCR) σε 230,25%.  

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά που 

δραστηριοποιείται και θα επανεξετάζει τις συνθήκες που διαμορφώνονται, προσαρμόζοντας 

ανάλογα την αναπτυξιακή της στρατηγική. Πρωταρχικό μέλημα για την ερχόμενη τριετία είναι 

η θωράκιση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.  

 

Μεταγενέστερα γεγονότα της περιόδου αναφοράς 
 
Η επιδημία του νέου κορονοϊού Covid-19 ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στα τέλη του 2019 

στην Κίνα εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες παγκοσμίως. Στις 

11/03/2020 χαρακτηρίστηκε ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ η 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε 

συστάσεις αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση λόγω του ιού.  

 

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της εμφάνισης του Covid-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του που προτείνονται και επιβάλλονται από τις Αρχές, η 

Εταιρεία έχει εκπονήσει εξατομικευμένο σχέδιο συνέχειας εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η 

εύρυθμη λειτουργία της και εκτός γραφείων, θέτοντας ομάδα εργαζομένων σε καθεστώς 

τηλεργασίας. Οι λειτουργίες της Εταιρείας συνεχίζουν απρόσκοπτες, με τα πληροφοριακά της 

συστήματα να λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο, ενώ διασφαλίζεται ταυτόχρονα η υγεία 

και η ασφάλεια των εργαζομένων της. 

 

Η εμφάνιση του COVID-19 έχει άμεση επίπτωση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας 

και κατ’ επέκταση στη χρηματοοικονομική της κατάσταση και τη φερεγγυότητά της. Λόγω της  

διεθνούς μείωσης των τρεχουσών αγοραίων τιμών των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, η 

Εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή παρακολούθηση των τιμών και επανεξέταση του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου της. Όσον αφορά τα ακίνητα (ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά),οι τιμές 

τους αναμένεται να επηρεαστούν με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τις 

χρηματοοικονομικές επενδύσεις, επομένως εκτιμάται επί του παρόντος ότι δεν θα έχουν 

σημαντική επίπτωση στον συνολικό κίνδυνο της Εταιρείας.  

 

Δεδομένης της κατάστασης, πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σενάρια 

αντιμετώπισης των έντονων διακυμάνσεων των τιμών. Παρατηρείται δε κατά το χρονικό 

διάστημα σύνταξης της παρούσας έκθεσης ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπερβαίνει τα 

καθορισμένα επίπεδα ενεργοποίησης βάσει της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων. H 

Διοίκηση της Εταιρείας, οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και το σύνολο των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρακολουθούν συστηματικά το διεθνές και 

εγχώριο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται κάτω από την παγκόσμια απειλή, τις 

επιπτώσεις στην καταναλωτική ισχύ και κατ’ επέκταση στο επιχειρηματικό πλάνο της 

Εταιρείας, την κεφαλαιακή της επάρκεια και εξετάζουν τις απαραίτητες ενέργειες για την 

διατήρηση ισχυρής φερεγγυότητας και την προσαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου. 
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Παραρτήματα 

 

 

 

 

S.02.01.02 – Ισολογισμός (σε χιλ. ευρώ) 129

Αξία βάσει της 

οδηγίας 

Φερεγγυότητα ΙΙ	

Αξία σύμφωνα με 

τους εποπτικούς 

λογαριασμούς

C0010 C0020

Στοιχεία ενεργητικού

Υπεραξία R0010 0

Αναβαλλόμενα έξοδα πρόσκτησης R0020 1.035

Άυλα στοιχεία ενεργητικού R0030 0 0

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις R0040 209 0

Κέρδη από συνταξιοδοτικές παροχές R0050 0 0

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για ιδιόχρηση R0060 4.441 4.582

Επενδύσεις (εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι 

συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια 

ζωής με επενδύσεις) 

R0070 4.929 5.205

Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που προορίζονται για ιδιόχρηση) R0080 394 394

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

συμμετοχών
R0090 129 300

Μετοχές R0100 63 63

Μετοχές — εισηγμένες R0110 63 63

Μετοχές — μη εισηγμένες R0120 0 0

Ομόλογα R0130 4.126 4.232

Κρατικά ομόλογα R0140 1.507 1.507

Εταιρικά ομόλογα R0150 2.619 2.724

Δομημένα αξιόγραφα R0160 0 0

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα R0170 0 0

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων R0180 217 217

Παράγωγα R0190 0 0

Καταθέσεις εκτός από ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων R0200 0 0

Λοιπές επενδύσεις R0210 0 0

Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που 

συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις 
R0220 0 0

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια R0230 0 0

Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων R0240 0 0

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε ιδιώτες R0250 0 0

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια R0260 0 0

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις: R0270 5.188 6.835

Ασφαλίσεις ζημιών και ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με 

παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών 
R0280 5.188 6.835

Ασφαλίσεις ζημιών εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας R0290 5.158 6.680

Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση 

όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών 
R0300 30 155

Ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται 

με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής, εξαιρουμένων 

των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή 

συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις 

R0310 0 0

Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση 

όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής 
R0320 0 0

Ασφαλίσεις ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που 

συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις 
R0330 0 0

Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με 

επενδύσεις
R0340 0 0

Καταθέσεις σε αντασφαλιζόμενους R0350 0 0

Απαιτήσεις από ασφάλειες και διαμεσολαβητές R0360 1.765 1.337

Αντασφαλιστικές απαιτήσεις R0370 2.448 1.696

Απαιτήσεις (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές) R0380 138 138

Ίδιες μετοχές (οι οποίες διακρατούνται άμεσα) R0390 0 0

Οφειλόμενα ποσά που αφορούν στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ή του αρχικού 

κεφαλαίου τα οποία έχουν καταστεί απαιτητά, αλλά παραμένουν μη 

καταβληθέντα

R0400 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα R0410 1.605 1.605

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν εμφαίνονται σε άλλο στοιχείο R0420 613 613

Σύνολο ενεργητικού R0500 21.336 23.046
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Στοιχεία παθητικού

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών R0510 7.710 9.155

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων 

ασθενείας) 
R0520 7.630 8.951

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0530 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0540 7.330

Περιθώριο κινδύνου R0550 300

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται 

με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)
R0560 80 204

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0570 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0580 74

Περιθώριο κινδύνου R0590 6

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων που 

συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις) 
R0600 0 0

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται 

με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής) 
R0610 0 0

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0620 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0630 0

Περιθώριο κινδύνου R0640 0

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων 

ασθενείας, καθώς και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν 

ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

R0650 0 0

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0660 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0670 0

Περιθώριο κινδύνου R0680 0

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν 

ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
R0690 0 0

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0700 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0710 0

Περιθώριο κινδύνου R0720 0

Λοιπές τεχνικές προβλέψεις R0730 0 0

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις R0740 0 0

Προβλέψεις εκτός των τεχνικών προβλέψεων R0750 0 0

Υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές παροχές R0760 160 160

Καταθέσεις από αντασφαλιστές R0770 1.677 0

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις R0780 0 168

Παράγωγα R0790 0 0

Χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα R0800 0 0

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκτός των χρεών προς πιστωτικά ιδρύματα R0810 0 0

Οφειλές σε αντισυμβαλλομένους και διαμεσολαβητές R0820 176 89

Οφειλές σε αντασφαλιστές R0830 1.667 2.250

Οφειλές (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές) R0840 938 1.023

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης R0850 0 0

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που δεν περιλαμβάνονται στα βασικά 

ίδια κεφάλαια 
R0860 0 0

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια 

κεφάλαια 
R0870 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφαίνονται αλλού R0880 0 0

Σύνολο παθητικού R0900 12.327 12.844

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού R1000 9.008 10.201
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S.17.01.02 - Τεχνικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών

(σε χιλ. ευρώ)

Ασφάλιση 

ιατρικών 

δαπανών

Ασφάλιση 

προστασίας 

εισοδήματος

Ασφάλιση 

αποζημίωσης 

εργαζομένων

Ασφάλιση 

αστικής 

ευθύνης 

αυτοκινήτου

Ασφάλιση 

άλλων 

οχημάτων

Ασφάλιση 

θαλάσσιων, 

εναέριων και 

άλλων 

μεταφορών

Ασφάλιση 

πυρός και 

λοιπών 

υλικών 

ζημιών

Ασφάλιση 

γενικής 

αστικής 

ευθύνης

Ασφάλιση 

πιστώσεων 

και 

εγγυήσεων

Ασφάλιση 

νομικής 

προστασίας

Συνδρομή

Διάφορες 

χρηματικές 

απώλειες

Μη αναλογική 

αντασφάλιση 

ασθενείας

Μη αναλογική 

αντασφάλιση 

ατυχημάτων

Μη αναλογική 

αντασφάλιση 

θαλάσσιων, 

εναέριων και άλλων 

μεταφορών

Μη αναλογική 

αντασφάλιση 

περιουσιακών 

στοιχείων

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

R0010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R0050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R0060 0 62 0 456 156 84 840 96 7 9 9 0 0 0 0 0 1.720

R0140 0 18 0 159 45 36 304 16 0 0 0 0 0 0 0 0 578

R0150 0 44 0 297 111 48 536 80 7 9 9 0 0 0 0 0 1.142

R0160 0 12 0 3.900 50 63 1.458 159 0 41 0 0 0 0 0 0 5.684

R0240 0 11 0 3.069 30 58 1.294 148 0 0 0 0 0 0 0 0 4.609

R0250 0 1 0 832 20 6 164 12 0 41 0 0 0 0 0 0 1.075

R0260 0 74 0 4.357 206 148 2.298 256 7 50 9 0 0 0 0 0 7.404

R0270 0 45 0 1.129 131 54 700 92 7 50 9 0 0 0 0 0 2.217

R0280 0 6 0 106 21 23 111 24 3 8 5 0 0 0 0 0 306

R0290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R0310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R0320 0 80 0 4.462 227 170 2.409 280 10 59 14 0 0 0 0 0 7.710

R0330 0 30 0 3.228 74 94 1.598 164 0 0 0 0 0 0 0 0 5.188

R0340 0 50 0 1.234 153 76 810 116 10 59 14 0 0 0 0 0 2.522

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

από ασφαλίσεις 

ζημιών

Αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις

Ανακτήσιμα ποσά από συμβάσεις αντασφάλισης/φορείς ειδικού σκοπού 

και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για 

αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου — σύνολο

Τεχνικές προβλέψεις μείον ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς 

ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου — σύνολο

Ποσό του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

Βέλτιστη εκτίμηση

Περιθώριο κινδύνου

Τεχνικές προβλέψεις — σύνολο

Τεχνικές προβλέψεις — σύνολο

Συνολική βέλτιστη εκτίμηση — μικτή

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού 

σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την 

προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του 

αντισυμβαλλομένου

Καθαρή βέλτιστη εκτίμηση των προβλέψεων αποζημιώσεων

Συνολική καθαρή βέλτιστη εκτίμηση — καθαρή

Πρωτασφαλίσεις και αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού 

σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την 

προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του 

αντισυμβαλλομένου που συνδέονται με τις τεχνικές προβλέψεις 

υπολογιζόμενες ως σύνολο

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού 

σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την 

προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του 

αντισυμβαλλομένου

Περιθώριο κινδύνου

Προβλέψεις αποζημιώσεων

Καθαρή βέλτιστη εκτίμηση των προβλέψεων ασφαλίστρων

Μικτές —Σύνολο

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως άθροισμα της βέλτιστης 

εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου

Βέλτιστη εκτίμηση

Προβλέψεις ασφαλίστρων

Μικτές —Σύνολο
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S.23.01.01 - Ίδια κεφάλαια

(σε χιλ. ευρώ)

Σύνολο 
Κατηγορία 1 —ελεύθερα 

περιορισμών στοιχεία 

Κατηγορία 1 

—υποκείμενα σε 

περιορισμούς στοιχεία 

Κατηγορία 2 Κατηγορία 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Βασικά ίδια κεφάλαια πριν την μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε άλλο 

χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως προβλέπει το άρθρο 68 του κατ' εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 

Κεφάλαιο κοινών μετοχών (χωρίς να αφαιρούνται οι ίδιες μετοχές) R0010 5.490 5.490 0

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά το κεφάλαιο κοινών 

μετοχών 
R0030 12 12 0

Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών ιδίων 

κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις 

αλληλασφαλιστικής μορφής 

R0040 0 0 0

Λογαριασμοί μειωμένης εξασφάλισης μελών αλληλασφαλιστικών επιχειρήσεω R0050 0 0 0 0

Πλεονάζοντα κεφάλαια R0070 0 0

Προνομιούχες μετοχές R0090 0 0 0 0 0

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά προνομιούχες 

μετοχές
R0110 0 0 0 0 0

Εξισωτικό αποθεματικό R0130 3.017 3.017

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης R0140 0 0 0 0

Ποσό ίσο με την αξία των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
R0160 209 209

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, τα οποία έχουν εγκριθεί από την εποπτική αρχή 

ως βασικά ίδια κεφάλαια και δεν προσδιορίζονται ανωτέρω
R0180 0 0 0 0 0

Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα πρέπει να 

εμφανίζονται στο εξισωτικό αποθεματικό και δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να 

ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα II    
Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα πρέπει να R0220 0

Μειώσεις 

Μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα
R0230 0 0 0 0 0

Συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια μετά τις μειώσεις R0290 8.728 8.519 0 0 209

Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια   

Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο κοινών μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί 

απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση 
R0300 0 0

Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών ιδίων 

κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις 

αλληλασφαλιστικής μορφής, που δεν έχουν καταβληθεί και δεν έχουν καταστεί 

απαιτητά, εξοφλητέα σε πρώτη ζήτηση 

R0310 0 0

Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών το οποίο δεν έχει 

καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση
R0320 0 0 0

Νομικώς δεσμευτική υποχρέωση εγγραφής και πληρωμής σε πρώτη ζήτηση για 

υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης 
R0330 0 0 0

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2009/138/ΕΚ 
R0340 0 0

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις εκτός από αυτές που προβλέπει το άρθρο 96 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
R0350 0 0 0

Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 

πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ
R0360 0 0

Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη — εκτός εκείνων που εμπίπτουν στο 

άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ
R0370 0 0 0

Λοιπά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια R0390 0 0 0

Σύνολο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων R0400 0 0 0

Διαθέσιμα και επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 

Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης 

φερεγγυότητας
R0500 8.728 8.519 0 0 209

Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής 

απαίτησης 
R0510 8.519 8.519 0 0

Σύνολο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης 

φερεγγυότητας 
R0540 8.728 8.519 0 0 209

Σύνολο επιλέξιμων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής 

απαίτησης
R0550 8.519 8.519 0 0

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας R0580 3.965

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση R0600 3.700

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας R0620 220,16%

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση R0640 230,25%

S.23.01.01.02 - Εξισωτικό αποθεματικό C0060

Εξισωτικό αποθεματικό

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού R0700 9.008

Ίδιες μετοχές (διακρατούμενες άμεσα και έμμεσα) R0710 0

Προβλέψιμα μερίσματα, διανομές κερδών και επιβαρύνσεις R0720 280

Λοιπά στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων R0730 5.711

Προσαρμογές για τα υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων 

αναφορικά με τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και τα κεφάλαια 

κλειστής διάρθρωσης

R0740 0

Εξισωτικό αποθεματικό R0760 3.017

Αναμενόμενα κέρδη  

Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζωής R0770 0

Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζημιών R0780 0

Συνολικά αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα R0790 0
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S.25.01.21 Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για επιχειρήσεις βάσει της τυποποιημένης μεθόδου

(σε χιλ. ευρώ)

Καθαρή κεφαλαιακή 

απαίτηση φερεγγυότητας 

Μικτή κεφαλαιακή απαίτηση 

φερεγγυότητας 

Κατανομή από τις προσαρμογές 

λόγω του ΚΚΔ και των 

χαρτοφυλακίων προσαρμογής λόγω 

αντιστοίχισης   

C0030 C0040 C0050

Κίνδυνος αγοράς R0010 1.814 1.814 0

Κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου R0020 1.736 1.736 0

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζωής R0030 0 0 0

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ασθενείας R0040 21 21 0

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών R0050 1.384 1.384 0

Διαφοροποίηση R0060 -1.282 -1.282

Κίνδυνος άυλων στοιχείων ενεργητικού R0070 0 0

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας R0100 3.673 3.673

Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας C0100
Προσαρμογή λόγω άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 

φερεγγυότητας των ΚΚΔ/ΧΠΑ 
R0120 0

Λειτουργικός κίνδυνος R0130 291

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων R0140 0

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων R0150 0

Κεφαλαιακή απαίτηση για δραστηριότητες που ασκούνται βάσει του άρθρου 4 

της οδηγίας 2003/41/ΕΚ 
R0160 0

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, εξαιρουμένης πρόσθετης 

κεφαλαιακής απαίτησης
R0200 3.965

Πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις που έχουν ήδη καθοριστεί R0210 0

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας R0220 3.965

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας 

Κεφαλαιακή απαίτηση για την υποενότητα κινδύνου μετοχών που βασίζεται στη διάρκεια R0400 0

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για 

το υπόλοιπο μέρος
R0410 0

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για 

τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης
R0420 0

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για 

τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης 
R0430 0

Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των θεωρητικών 

κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ΚΚΔ για το άρθρο 304
R0440 0

Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της προσαρμογής λόγω 

της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των 

ΚΚΔ/ΧΠΑ

R0450

Καθαρές μελλοντικές έκτακτες παροχές R0460 0
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S.28.01.01 

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση — Δραστηριότητες ασφάλισης ή αντασφάλισης μόνο στον κλάδο 

ζωής ή μόνο στον κλάδο ζημιών

Συνιστώσα γραμμικής εξίσωσης για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υποχρεώσεις του κλάδου 

ζημιών (σε χιλ. ευρώ)
129

Συνιστώσα γραμμικής εξίσωσης για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υποχρεώσεις του κλάδου 

ζημιών   
C0010

Αποτέλεσμα MCRNL R0010 507

Καθαρή (ως προς 

αντασφάλιση/ φορείς 

ειδικού σκοπού) βέλτιστη 

εκτίμηση και τεχνικές 

προβλέψεις που 

υπολογίζονται ως σύνολο 

Καθαρά (ως προς 

αντασφάλιση) 

εγγεγραμμένα 

ασφάλιστρα κατά 

τους τελευταίους 12 

μήνες 

C0020 C0030

Ασφάλιση ιατρικών δαπανών περιλαμβανομένης της αναλογικής αντασφάλισης R0020 0 1

Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος περιλαμβανομένης της αναλογικής αντασφάλισης R0030 45 97

Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων περιλαμβανομένης της αναλογικής αντασφάλισης R0040 0 0

Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου περιλαμβανομένης της αναλογικής αντασφάλισης R0050 1.129 737

Ασφάλιση άλλων οχημάτων περιλαμβανομένης της αναλογικής αντασφάλισης R0060 131 383

Ασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών περιλαμβανομένης της αναλογικής αντασφάλισης R0070 54 160

Ασφάλιση πυρός και λοιπών υλικών ζημιών περιλαμβανομένης της αναλογικής αντασφάλισης R0080 700 1.784

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης περιλαμβανομένης της αναλογικής αντασφάλισης R0090 92 235

Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων περιλαμβανομένης της αναλογικής αντασφάλισης R0100 7 14

Ασφάλιση νομικής προστασίας περιλαμβανομένης της αναλογικής αντασφάλισης R0110 50 85

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση παροχής συνδρομής R0120 9 63

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση διαφόρων χρηματικών απωλειών R0130 0 0

Μη αναλογική αντασφάλιση ασθενείας R0140 0 0

Μη αναλογική αντασφάλιση ατυχημάτων R0150 0 0

Μη αναλογική αντασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών R0160 0 0

Μη αναλογική αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων R0170 0 0

C0070

Γραμμική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση R0300 507

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας R0310 3.965

Ανώτατο όριο ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης R0320 1.784

Κατώτατο όριο ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης R0330 991

Συνδυασμένη ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση R0340 991

Απόλυτο κατώτατο όριο της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης R0350 3.700

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση R0400 3.700


