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Εισαγωγή
Η παρούσα Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης (“Έκθεση”) έχει
συνταχθεί σύµφωνα µε το πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ & µε βάση το Παράρτηµα ΧΧ του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 2015/35 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ν.4364/2016 και την υπ’
αριθµ. 77/12.02.2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ έχει ως στόχο την κεφαλαιακή θωράκιση των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και οµίλων 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 δοµή που ακολουθείται απορρέει από τα οριζόµενα στα άρθρα 51 έως 56 της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας Φερεγγυότητας ΙΙ 2009/138/ΕΚ στα άρθρα 290 έως 298 και 359 έως 364 του Kανονισµού
(ΕΕ) 2015/35 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τα προβλεπόµενα στον Ν.4364/2016 και την ΠΕΕ
77/12.02.2016.
Οι ποσοτικές πληροφορίες που παρατίθενται βρίσκονται σε συµφωνία µε τις σχετικές πληροφορίες
που έχουν διαβιβαστεί προς την Εποπτική Αρχή στα πλαίσια της υποβολής των Ποσοτικών
Υποδειγµάτων.
Η Έκθεση αναφέρεται στη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 και φέρει την έγκριση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου. Στόχος της Έκθεσης είναι να παρουσιαστούν η δραστηριότητα
του Οµίλου, τα αποτελέσµατα του καθώς και οι βασικές συνιστώσες της χρηµατοοικονοµικής
κατάστασης και της εταιρικής της διακυβέρνησης. Επίσης περιγράφονται το προφίλ κινδύνου, η
ποιοτική σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Οµίλου καθώς και οι δείκτες
κάλυψής τους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως Εποπτική Αρχή µπορεί να απαιτήσει την τροποποίηση ή αναµόρφωση
της έκθεσης ή τη δηµοσίευση επιπρόσθετων πληροφοριών ή την ανάληψη άλλων ενεργειών από
τον Όµιλο.
Ο Όµιλος Eurolife ERB Insurance Group έχει συντάξει Πολιτική ∆ηµοσιοποίησης Πληροφοριών που
έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 8 Μαΐου 2017 και εφαρµόζει στην Έκθεση τα
προβλεπόµενα της εν λόγω Πολιτικής.
Η σύνοψη που συνοδεύει την παρούσα έκθεση, περιέχει ορισµένα βασικά µεγέθη και πληροφορίες
που εµπεριέχονται σε αυτήν, µε την επισήµανση των ουσιωδών αλλαγών που επήλθαν σε σχέση
µε την έκθεση του προηγούµενου έτους.
Εκτός και αν άλλως αναφέρεται, τα νούµερα που παρατίθενται στην παρούσα Έκθεση
παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ (σε χιλ. €), το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα του Οµίλου.
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσεων στην
Ελλάδα και Ρουµανία, προσφέροντας στην αγορά προϊόντα σε όλους τους κύριους
ασφαλιστικούς κλάδους.
Η σύνταξη της παρούσας Έκθεσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ∆ιοίκησης του Οµίλου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε την Έκθεση προς δηµοσιοποίηση στις 29 Μαΐου 2019.
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Σύνοψη
H σύνοψη της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης του Οµίλου
παρατίθεται παρακάτω.

1. ∆οµή του Οµίλου
Η δοµή του Οµίλου, την 31 ∆εκεµβρίου 2018 είχε ως εξής:

Eurolife ERB Insurance
Group Α.Ε. Συμμετοχών (“Εταιρεία Συμμετοχών”)

100%

100%

100%

Ελληνική Ασφ. Ετ. Ζωής
(Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ.)

Ελληνική Ασφ. Ετ. Γενικών
(Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α)

100%

Μεσιτική
(ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.
Μεσιτείας Ασφαλίσεων)

Διεθνής Κτηματική Α.Ε.
(Εκμετάλλευση Ακινήτων)

95%

5%

Ρουμάνικη Ασφ. Ετ. Ζωής
(Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A.)

5%

95%

Ρουμάνικη Ασφ. Ετ. Γενικών
(Eurolife ERB Asigurari Generale S.A.)

2. Ίδια Κεφάλαια – Βασικοί Μέτοχοι
Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Συµµετοχών ορίσθηκε σε € 350 εκατ., διαιρούµενο
σε 100.000.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 3,50 η κάθε µία. Με την από 24.10.2018
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
Συµµετοχών την 31 ∆εκεµβρίου 2018 ανήλθε στα € 225 εκατ., διαιρούµενο σε 100.000.000
κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,25 έκαστη.
Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών έχει εκδοθεί και έχουν αποπληρωθεί πλήρως.
Η Εταιρεία Συµµετοχών είναι θυγατρική της εταιρείας Costa Luxembourg Holding S.a r.l.
(“Costa”), η οποία κατέχει το 80% του µετοχικού της κεφαλαίου.
Στις 22 ∆εκεµβρίου 2015, επιτεύχθηκε συµφωνία µεταξύ της Τράπεζας Εurobank Ergasias Α.Ε.
(“Εurobank”) και της Fairfax Financial Holdings Limited για την πώληση του 80% της
συµµετοχής της Eurobank στην Εταιρεία Συµµετοχών (η «Συναλλαγή»), ακολουθώντας µια
ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης µε τη συµµετοχή διεθνών επενδυτών. Σε συνέχεια αφού
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ελήφθησαν όλες οι απαιτούµενες εγκρίσεις από τις αρµόδιες εποπτικές και ρυθµιστικές
αρχές, στις 4 Αυγούστου 2016 ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% του µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας Συµµετοχών στην Costa Luxembourg S.à r.l. η οποία εδρεύει στο
Λουξεµβούργο.
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο έλεγχος της Εταιρείας Συµµετοχών µεταφέρθηκε
στην εταιρεία Costa, η οποία ελέγχεται από κοινού από την Colonnade Finance S.à r.l.,
µέλος του Οµίλου Fairfax, και την εταιρεία OPG Commercial Holdings (Lux) S.à r.l., ενώ η
Eurobank διατήρησε το 20% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Συµµετοχών και
παραµένει συνδεδεµένο µέρος. Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας Συµµετοχών την 31
∆εκεµβρίου 2018 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α ανήλθαν στα € 355,3 εκατ. σηµειώνοντας µείωση
κατά 18% (2017: € 434,2 εκατ.), ενώ του Οµίλου στα € 440,2 εκατ. σηµειώνοντας µείωση κατά
32% (2017: € 650,9 εκατ.).

3. Ανάλυση του δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ την 31 ∆εκεµβρίου 2018
Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ -µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο- ανήλθε στο 154% (2017:
226%) µετά την αφαίρεση της προβλεπόµενης διανοµής µερίσµατος ύψους € 15,0 εκατ. , και
προέκυψε από τον λόγο Επιλέξιµων Ιδίων Κεφαλαίων (EOF) € 261,7 εκατ. προς τις
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR) € 170,2 εκατ. Ο Όµιλος δεν εφαρµόζει την
προσαρµογή αντιστοίχισης του άρθρου 54 του Ν. 4364/2016 ούτε τα µεταβατικά µέτρα που
περιγράφονται στα άρθρα 274 & 275 του Ν. 4364/2016. Στον υπολογισµό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων εφαρµόζεται η προσαρµογή λόγω µεταβλητότητας στην σχετική χρονική
διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κίνδυνου του άρθρου 56 του Ν.4364/2016.
Η καταλληλόλητα της τυποποιηµένης µεθόδου, σε σχέση µε το προφίλ αναλαµβανόµενων
κινδύνων της Εταιρείας, αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης ιδίων κινδύνων
και φερεγγυότητας (ORSA), που διενεργήθηκε κατά το έτος 2018.
Στα παρακάτω γραφήµατα παρατίθενται τα σηµαντικότερα στοιχεία των Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων του Οµίλου, αποτυπώνοντας την ταξινόµηση των EOF στις
προβλεπόµενες από τη Νοµοθεσία Κατηγορίες, την σύνθεση του SCR ανά ενότητα
κινδύνου και τη συµφωνία των Ιδίων Κεφαλαίων µεταξύ ∆.Π.Χ.Α. και EOF
Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ταξινόµηση των ΕOF (µέθοδος 1 και 2) για την κάλυψη του SCR την 31 ∆εκεµβρίου 2018 (σε εκατ. €)
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Σύνθεση του SCR ανά ενότητα κινδύνου την 31 ∆εκεµβρίου 2018 (σε εκατ. €)

∆ιαφορές Ιδίων Κεφαλαίων ∆.Π.Χ.Α. µε EOF Φερεγγυότητα ΙΙ την 31 ∆εκεµβρίου 2018 (σε εκατ. €)

158,8

48,5
53,1

15,0

440,2
261,7

Ίδια Κεφάλαια
Δ.Π.Χ.Α.

Διαφορές
αποτιμήσεων

Διαφορές
αναβαλλόμενων
φόρων

Αποαναγνώριση
και διαγραφές

Προβλεπόμενα
μερίσματα

EOF
Φερεγγυότητας ΙΙ

Εκτενής επεξήγηση της ανωτέρω συµφωνίας παρατίθεται στην Ενότητα Ε.

4. ∆ραστηριότητα & Αποτελέσµατα
Στο πλαίσιο ενός αβέβαιου µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, ο Όµιλος έχει αποδείξει ότι έχει
τη σωστή στρατηγική, τη διοικητική οµάδα και την επιχειρηµατική ευελιξία για να επιτύχει. Οι
άρτιες διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων του επέτρεψαν να αντιδρά
γρήγορα στις εξωτερικές προκλήσεις. Το 2018 ήταν µία ακόµη πετυχηµένη χρονιά για τον
Όµιλο Eurolife ERB Insurance Group («ο Όµιλος» ή «Όµιλος Eurolife ERB»). Τα κέρδη προ
φόρων του Οµίλου αυξήθηκαν σηµαντικά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, καθώς
ανήλθαν σε € 198,3 εκατ. το 2018 έναντι σε € 81,4 εκατ. το 2017. Η αύξηση οφείλεται κατά
κύριο λόγο στα αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες των οποίων τα κέρδη
συγκριτικά µε το 2017 εµφανίστηκαν αυξηµένα κατά € 133,9 εκατ.
Στη χρήση 2018 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του Οµίλου άγγιξε τα € 435,9 εκατ.
παρουσιάζοντας µείωση 10% σε σχέση µε το 2017. Στην ελληνική αγορά
πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις ύψους € 429,5 εκ. ενώ στην ρουµάνικη αγορά € 6,4 εκ.
Σύµφωνα µε στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος, το µερίδιο αγοράς των ελληνικών ασφαλιστικών θυγατρικών του Οµίλου ανήλθε
το 2018 στο 11% των µικτών ασφαλίστρων του συνόλου της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση και την τάση ανάπτυξής του.
Ο Όµιλος είναι πεπεισµένος ότι µπορεί να επιτύχει το όραµά του ως «ασφαλιστικός Όµιλος
πρώτης επιλογής» για τους πελάτες του, θέτοντας τα συµφέροντά τους στο επίκεντρο των
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δραστηριοτήτων του. Αυτός είναι ο στόχος που καλούνται να πετύχουν οι εργαζόµενοι του
Οµίλου εκτελώντας τα εργασιακά τους καθήκοντα καθηµερινά.
Πραγµατοποιήθηκε διανοµή µερίσµατος ύψους € 80 εκατ. για το έτος 2018, ως συνέπεια των
σηµαντικών λειτουργικών κερδών αντανακλώντας την εµπιστοσύνη στην απόδοση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Οµίλου.

5. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις & Επάρκεια Κεφαλαίων
Οι πίνακες παρακάτω απεικονίζουν συνοπτικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις Φερεγγυότητας
καθώς και την επάρκεια κεφαλαίων του Οµίλου, σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση.

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας Οµίλου (σε εκατ. €)

Ενότητα κινδύνου

31.12.2018

31.12.2017

Μεταβολή%

Κίνδυνος Αγοράς

55,2

53,6

3%

Κίνδυνος Αθέτησης
Αντισυµβαλλοµένου

6,5

5,9

10%

114,0

115,6

-1%

Κίνδυνος Ασφάλισης Ασθενείας

9,2

7,8

18%

Κίνδυνος Ασφάλισης Γενικών

23,5

28,8

-18%

Σύνολο

208,4

211,7

-2%

Όφελος διαφοροποίησης

-59,9

-62,1

-4%

Λειτουργικός Κίνδυνος

14,5

17,3

-16%

Ικανότητα απορρόφησης ζηµιών

-0,1

-1,5

-93%

162,8

165,4

-2%

7,4

7,4

0%

170,2

172,8

-2%

31.12.2018

31.12.2017

Μεταβολή%

Βασικά ίδια Κεφάλαια

261,7

390,7

-33%

Κατηγορία 1

245,6

390,7

-37%

Κατηγορία 2

-

-

Κίνδυνος Ασφάλισης Ζωής

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις
Φερεγγυότητας Ελλάδα
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις
Φερεγγυότητας Ρουµανίας
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις
Φερεγγυότητας Οµίλου

Επάρκεια Κεφαλαίων Οµίλου (σε εκατ. €)

Απαιτούµενα Κεφάλαια & ∆είκτες
Κάλυψης
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Κατηγορία 3

16,1

-

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας
(SCR)

170,2

172,8

-2%

Επιλέξιµα Κεφάλαια για SCR

261,7

390,7

-33%

∆είκτης κάλυψης SCR

154%

226%

-32%

Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR)*

73,3

74,4

-1%

Επιλέξιµα Κεφάλαια για MCR*

234,2

380,3

-38%

∆είκτης κάλυψης MCR

320%

511%

-37%

*Αφορά στις Εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε την Μέθοδο 1 (βλέπε Ενότητα Ε1.2)

6. Σύστηµα διακυβέρνησης
Ο Όµιλος διαθέτει ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης το οποίο διασφαλίζει τη
χρηστή και συνετή διοίκηση και προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και τον ορθό τρόπο
λειτουργίας του Οµίλου.
Κατά την περίοδο αναφοράς δεν πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές µεταβολές στο σύστηµα
διακυβέρνησης των εταιρειών του Οµίλου.
Εταιρικός στόχος
Ο Όµιλος να λειτουργεί υπεύθυνα, ώστε να είναι κάθε στιγµή σε θέση να εκπληρώνει άµεσα
τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους ασφαλισµένους του.
Εταιρικό όραµα
Να είναι ο ασφαλιστικός Όµιλος πρώτης επιλογής, δηµιουργώντας νέα δεδοµένα στην
Ιδιωτική Ασφάλιση, µε σεβασµό στις ανάγκες των πελατών του.
Εταιρική φιλοσοφία
•

Να είναι δίπλα σε κάθε φάση της ζωής των πελατών.

•

Να σχεδιάζει τα προϊόντα του έτσι ώστε να είναι απλά και κατανοητά. Οι
ασφαλιστικές του λύσεις να προσφέρουν ολοκληρωµένη προστασία. Οι πελάτες να
µπορούν να επιλέξουν τις καλύψεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και την
οικονοµική τους δυνατότητα.

•

Να φροντίζει ώστε η αίτηση ασφάλισης, η έκδοση συµβολαίου και η καταβολή των
αποζηµιώσεων να γίνονται µε απλές και γρήγορες διαδικασίες.

•

Να θέτει στη διάθεση των πελατών του ένα ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών,
που ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε τους αίτηµα.

Οργανωτική δοµή
Η οργανωτική δοµή που περιγράφει την κατανοµή των αρµοδιοτήτων εντός της Εταιρείας
Συµµετοχών παρουσιάζεται παρακάτω:
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Το ∆.Σ. επικουρείται στην λειτουργία του από τις παρακάτω Επιτροπές:
•

Επιτροπή Ελέγχου

•

Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

•

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού – Παθητικού & Επενδύσεων

Το Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνει:
•

Εγκεκριµένες πολιτικές και διαδικασίες

•

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου

•

Σύστηµα διαχείρισης κινδύνων

•

Τις τέσσερις βασικές λειτουργίες: Εσωτερικού Ελέγχου, Αναλογιστικής, ∆ιαχείρισης
Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης

7. Προφίλ κινδύνου
Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των ηµερήσιων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων του Οµίλου. Οι θυγατρικές του Οµίλου εφαρµόζουν µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων προκειµένου να διασφαλίζουν την επίτευξη των
στρατηγικών τους στόχων. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι θα δηµιουργηθεί αξία µε την
αναγνώριση της βέλτιστης σχέσης µεταξύ του κινδύνου που αναλαµβάνεται και της
αναµενόµενης απόδοσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
προς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη.

Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων υποστηρίζει τον Οργανισµό στον εντοπισµό, τη
µέτρηση, τη διαχείριση και παρακολούθηση και την αναφορά των κινδύνων, προκειµένου
να διασφαλιστεί ότι λαµβάνονται άµεσα οι κατάλληλες αποφάσεις ή / και τα µέτρα όποτε
προκύπτουν αλλαγές στο προφίλ κινδύνου του Οµίλου.
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Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναγνωριστεί και διαχειρίζονται µέσα από τη θέσπιση πολιτικών και
διαδικασιών διαχείρισης οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ασφαλιστικός κίνδυνος
Κίνδυνος αγοράς
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Λειτουργικός κίνδυνος
Κίνδυνος αναντιστοιχίας Ενεργητικού – Παθητικού (ALM Risk)
Κίνδυνος συγκέντρωσης
Κίνδυνος φήµης
Στρατηγικός κίνδυνος
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A ∆ραστηριότητα και αποτελέσµατα
A.1 ∆ραστηριότητα
A.1.1 Επωνυµία και νοµική µορφή
Η Εταιρεία Συµµετοχών έχει συσταθεί στην Ελλάδα και εδρεύει στην Αθήνα, Ελ. Βενιζέλου
(Πανεπιστηµίου) 33-35 & Κοραή 6-10, ΤΚ 105 64 (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 131910001000), τηλ. (+30)
2111873540, www.eurolife.gr. Η Εταιρεία Συµµετοχών κατέχει άµεσα το 100% των Ελληνικών
ασφαλιστικών εταιρειών «Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής» και «Eurolife ERB Α.Ε. Γενικών
Ασφαλίσεων» και έµµεσα το 100% των Ρουµάνικων ασφαλιστικών εταιρειών «Eurolife ERB
Asigurari De Viata S.A.» και «Eurolife ERB Asigurari Generale S.A.».

A.1.2 Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας της Εποπτικής Αρχής που είναι υπεύθυνη
για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία
Ο Όµιλος εποπτεύεται από την ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (∆.Ε.Ι.Α.) της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Η Εταιρεία Συµµετοχών είναι υπεύθυνη έναντι της ΤτΕ για την
υποβολή όλων των εποπτικών αναφορών και την παροχή στοιχείων σε επίπεδο Οµίλου.
Στοιχεία επικοινωνίας Εποπτικής Αρχής:
Τράπεζα της Ελλάδος
∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ελ. Βενιζέλου 21
Τ.Κ. 10250 Αθήνα

A.1.3 Κάτοχοι ειδικών συµµετοχών στον Όµιλο
H εταιρεία Costa Luxembourg Holding S.à r.l., που εδρεύει στο Πριγκιπάτο του
Λουξεµβούργου, στην οδό Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, κατέχει το 80% του µετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας Συµµετοχών. Η Τράπεζα Eurobank
Ergasias A.E., που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, κατέχει το υπόλοιπο
20% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας Συµµετοχών.

A.1.4 Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του εξωτερικού ελεγκτή
Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι:
PricewaterhouseCoopers S.A. (PwC)
Λεωφ. Κηφισίας 268
Τ.Κ.15232 Χαλάνδρι

A.1.5 Νοµική δοµή του Οµίλου
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις του Οµίλου,
συµπεριλαµβανοµένων, της επωνυµία τους, της νοµικής τους µορφής, της έδρας, του
ποσοστού δικαιώµατος ιδιοκτησίας και των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχουν σε αυτές οι
συµµετέχουσες εταιρείες την 31 ∆εκεµβρίου 2018:
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Επωνυµία
συνδεδεµένης
επιχείρησης

Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ.

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.

Νοµική
µορφή

Ανώνυµη
Εταιρεία

Ανώνυµη
Εταιρεία

ERB Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες Α.Ε.
Μεσιτείας
Ασφαλίσεων

Ανώνυµη
Εταιρεία

∆ιεθνής Κτηµατική
Α.Ε.

Ανώνυµη
Εταιρεία

Eurolife ERB
Asigurari de Viata
S.A.

Eurolife ERB
Asigurari Generale
S.A.

Ανώνυµη
Εταιρεία

Ανώνυµη
Εταιρεία

Έδρα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Συµµετέχουσα
επιχείρηση

Ποσοστό
δικαιώµατος
ιδιοκτησίας
που κατέχει η
συµµετέχουσα
επιχείρηση

Eurolife ERB
Insurance Group
Α.Ε. Συµµετοχών

Ποσοστό
δικαιωµάτων
ψήφου που
κατέχει η
συµµετέχουσα
επιχείρηση

100%

100%

Eurolife ERB
Insurance Group
Α.Ε. Συµµετοχών

100%

100%

Eurolife ERB
Insurance Group
Α.Ε. Συµµετοχών

100%

100%

100%

100%

95 %

95%

Eurolife ERB
Α.Ε.Γ.Α.

5%

5%

Eurolife ERB
Α.Ε.Α.Ζ.

4,7192%

4,7192%

Eurolife ERB
Α.Ε.Γ.Α.

95,2808%

95,2808%

Eurolife ERB
Α.Ε.Α.Ζ.

Eurolife ERB
Α.Ε.Α.Ζ.
Ρουµανία

Ρουµανία

A.1.6 Σηµαντικές κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές δραστηριοτήτων
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στους ακόλουθους κλάδους ασφαλιστικής δραστηριότητας
ανά γεωγραφική περιοχή:
Κλάδος
Ασφαλίσεις Ζωής
Ι. Ασφαλίσεις ζωής:
Ι.1 ασφαλίσεις επιβίωσης, ασφαλίσεις θανάτου, µικτές ασφαλίσεις,
ασφαλίσεις ζωής µε επιστροφή ασφαλίστρου,
I.2 ασφαλίσεις προσόδων,
I.3 πρόσθετες ασφαλίσεις που συνάπτονται συµπληρωµατικά προς τις
ασφαλίσεις ζωής, ιδίως ασφαλίσεις σωµατικών βλαβών,
περιλαµβανοµένης και της ανικανότητας για επαγγελµατική εργασία,
ασφαλίσεις θανάτου συνεπεία ατυχήµατος, ασφαλίσεις ανικανότητας
συνεπεία ατυχήµατος ή ασθένειας.
III. Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεµένες µε επενδύσεις (περιλαµβάνει τις
ασφαλίσεις των κλάδων I1 και I2 όπως περιγράφονται παραπάνω οι
οποίες συνδέονται µε επενδυτικά κεφάλαια).
VII. ∆ιαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή Οργανισµών

Ελλάδα

Ρουµανία

∆/∆*

Ασφαλίσεις Ζηµιών
1.
Ατυχήµατα
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2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ασθένειες
Χερσαία Οχήµατα
Αεροσκάφη
Πλοία
Μεταφερόµενα εµπορεύµατα
Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης
Λοιπές ζηµίες αγαθών
Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα
Αστική ευθύνη από αεροσκάφη
Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιµναία και ποτάµια σκάφη
Γενική αστική ευθύνη
Πιστώσεις
Εγγυήσεις
∆ιάφορες χρηµατικές απώλειες
Νοµική προστασία
Βοήθεια

∆/∆*
∆/∆*

∆/∆*
∆/∆*
∆/∆*

∆/∆*
∆/∆*
∆/∆*
∆/∆*

(*)∆εν δραστηριοποιείται

Οι κλάδοι ασφαλιστικής δραστηριότητας που αναφέρονται παραπάνω µπορεί να
διαφέρουν από τις κατηγορίες επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις οποίες οµαδοποιούνται
οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/35 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπου η κατάταξη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε κατηγορίες
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και σε οµοιογενείς οµάδες κινδύνου αντικατοπτρίζουν τη
φύση των κινδύνων των υποχρεώσεων.

A.2 Αποτελέσµατα ασφαλιστικής δραστηριότητας
A.2.1 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
Με σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας, ο Όµιλος επιβεβαιώνει την ηγετική θέση που κατέχει
στην ασφαλιστική αγορά.
Κύρια χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (σε χιλ. €)
(µε βάση την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α, βασισµένο
στην πληροφόρηση προς την ∆ιοίκηση)

31.12.2018

31.12.2017

435.905

482.923

-10%

-336.538

-400.682

-16%

-24.340

-14.754

65%

Λειτουργικά Έξοδα

-38.832

-34.593

12%

Ασφαλιστικά Κέρδη προ Φόρων (2)

21.296

43.863

-51%

Καθαρά Έσοδα Επενδύσεων

224.451

90.504

148%

Κέρδη προ Φόρων

198.337

81.379

144%

Μικτά Εγγεγραµµένα Ασφάλιστρα (1)
Ασφαλιστικές Προβλέψεις &
Καθαρές Πραγµατοποιηθείσες Αποζηµιώσεις
Καθαρά Έξοδα Πρόσκτησης

∆%

(1) Εποπτικά µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα
(2) Ta ασφαλιστικά κέρδη προ φόρων δείχνουν την ασφαλιστική επίδοση του Οµίλου και υπολογίζονται ως εξής:
καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα+ λοιπά έσοδα– ασφαλιστικές προβλέψεις & καθαρές πραγµατοποιηθείσες
αποζηµιώσεις – έξοδα (πρόσκτησης και λειτουργικά ) + έσοδα επενδύσεων κατανεµηµένα στα ασφαλιστικά
αποθέµατα. Σηµειώνεται ότι µετά από επαναξιολόγηση του παραπάνω ορισµού, το ποσό της προηγούµενης
χρήσης αναπροσαρµόστηκε. (2017 € 43,9 εκατ. vs € 46,1 εκατ.)
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Μικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα
ανά κλάδο ασφάλισης (σε χιλ. €)

31.12.2018

31.12.2017

∆%

Ασφαλίσεις ζωής (1)

311.921

382.031

-18%

Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεµένες µε επενδύσεις

42.508

22.157

92%

∆ιαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών
κεφαλαίων
ή οργανισµών

18.548

14.995

24%

Κλάδος Αυτοκινήτων

22.454

23.183

-3%

Κλάδος Περιουσίας

36.525

36.998*

-1%

Λοιποί Κλάδοι

3.949

3.558*

11%

435.905

482.923

-10%

Σύνολο

(1) Περιλαµβάνει:
Ι.1 ασφαλίσεις επιβίωσης, ασφαλίσεις θανάτου, µικτές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις ζωής µε επιστροφή
ασφαλίστρου; I.2 ασφαλίσεις προσόδων; I.3 πρόσθετες ασφαλίσεις που συνάπτονται συµπληρωµατικά προς τις
ασφαλίσεις ζωής, ιδίως ασφαλίσεις σωµατικών βλαβών, περιλαµβανοµένης και της ανικανότητας για
επαγγελµατική εργασία, ασφαλίσεις θανάτου συνεπεία ατυχήµατος, ασφαλίσεις ανικανότητας συνεπεία
ατυχήµατος ή ασθένειας
* τα συγκριτικά νούµερα του 2017 έχουν αναπροσαρµοστεί (µεταξύ των κλάδων) λόγω µεταφοράς του κλάδου 25
από τον κλάδο περιουσίας στους λοιπούς.(ποσό € 0,9 εκατ.)

Μικτά Εγγεγραµµένα Ασφάλιστρα
(γεωγραφική κατανοµή) (σε χιλ. €)

31.12.2018

31.12.2017

∆%

Ασφάλειες Ζωής
Ασφάλειες Γενικών
Ρουµανία

368.010
61.501

397.146
62.150

-7%
-1%

Ασφάλειες Ζωής
Ασφάλειες Γενικών
Total

4.967
1.428
435.905

22.037
1.590
482.923

-77%
-10%
-10%

Ελλάδα

•

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 198,3 εκατ. το 2018 έναντι € 81,4 εκατ. το
2017. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στα αποτελέσµατα από επενδυτικές
δραστηριότητες των οποίων τα κέρδη συγκριτικά µε το 2017 εµφανίστηκαν αυξηµένα
κατά € 133,9 εκατ.

•

Τα ασφαλιστικά Κέρδη προ Φόρων µειώθηκαν στα € 21,3 εκατ. το 2018 (έναντι € 43,9
εκατ. το 2017), εξαιτίας κυρίως:
o

των εσόδων από αχρησιµοποίητες προβλέψεις που επηρέασαν θετικά το
ασφαλιστικό αποτέλεσµα, της εταιρείας Ζωής (Life Greece), κατά την προηγούµενη
χρήση ποσού € 9,5 εκ και αφορούν στην αναστροφή της σχηµατισµένης
πρόβλεψης αναφορικά µε τον καταλογισµό πρόσθετων εργοδοτικών εισφορών,
προσαυξήσεων και προστίµων από το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

o

των αυξηµένων προµηθειών της εταιρείας Ζωής (Life Greece) λόγω της
διαφορετικής σύνθεσης των προϊόντων. Αυτό συνάδει µε την στρατηγική του
Οµίλου, για σταδιακή στροφή προς τα συµβόλαια περιοδικού ασφαλίστρου

Σελίδα 18

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης 2018

•

Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα του Οµίλου ανήλθαν στα €435,9 εκατ. παρουσιάζοντας
µείωση 10% σε σχέση µε το 2017. Ωστόσο ο όµιλος διατήρησε την δυναµική που
ανέπτυξε στις προηγούµενες χρήσεις ως νέο µέλος του ∆ιεθνούς Επενδυτικού Οµίλου
Fairfax κάτι που αντικατοπτρίζεται και από την υψηλή θέση στο µερίδιο αγοράς 2018,
επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση καθώς και την αναπτυξιακή του πορεία.

•

Τα Έσοδα Επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 148%, κυρίως λόγω της αναγνώρισης κερδών
από πώληση οµολόγων η οποία πραγµατοποιήθηκε το 2018.

•

Ο αριθµός των εργαζοµένων σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης κατά την
31.12.2018 ήταν 393 (2017: 381).

•

Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ παραµένει ισχυρός 154%.

•

Πραγµατοποιήθηκε διανοµή µερίσµατος ύψους € 80 εκατ. για το έτος 2018, ως συνέπεια
των σηµαντικών λειτουργικών κερδών αντανακλώντας την εµπιστοσύνη στην απόδοση
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Οµίλου.

A.3 Αποτελέσµατα επενδύσεων
Η Εταιρεία επενδύει σε οµολογίες, έντοκα γραµµάτια, µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια, ακίνητα,
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και δύναται να προβεί σε σύναψη παραγώγων για
σκοπούς αντιστάθµισης κινδύνου.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου έφτασε τα € 2.559,1 εκατ.,
και το συνολικό οικονοµικό αποτέλεσµα των επενδύσεων ανήλθε στα € 23,5 εκατ.

A.3.1 Κατανοµή επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Η κατανοµή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2018
παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Αποτίµηση σε
Φερεγγυότητα ΙΙ (σε χιλ. €)
Μετοχές
Οµόλογα & έντοκα γραµµάτια
Λοιπές καταθέσεις εκτός των
ταµειακών ισοδυνάµων*
Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα*
Παράγωγα
Αµοιβαία Κεφάλαια
Ακίνητα (µη
ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Συµµετοχές
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2018

31.12.2017

Ποσό

Κατανοµή

Ποσό

Κατανοµή

48.980

1,9%

46.484

1,8%

2.307.824

90,2%

2.375.562

92,7%

130.717

5,1%

85.038

3,3%

5.909

0,2%

5.086

0,2%

0

0,0%

0

0,0%

3.817

0,1%

2.585

0,1%

997

0,0%

985

0,0%

60.872

2,4%

47.717

1,9%

2.559.116

100,0%

2.563.457

100,0%

Σελίδα 19

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης 2018

Τα οµόλογα & έντοκα γραµµάτια αποτελούν το 90,2% του συνολικού επενδυτικού
χαρτοφυλακίου, οι µετοχές και οι συµµετοχές σε άλλες εταιρείες αποτελούν το 1,9% και 2,4%
αντίστοιχα και το υπόλοιπο 5,5% αντιπροσωπεύει τις καταθέσεις, τα ταµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα, και τις επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια.
Η έκθεση σε € σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος (οµόλογα & έντοκα γραµµάτια) παρέµεινε
κοντά στο ίδιο επίπεδο µε το προηγούµενο έτος.
H µεταβολή της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου λαµβάνει υπ’ όψη και την καταβολή
µερίσµατος στο πλαίσιο της διανοµής κερδών της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017
καθώς και προµέρισµα για τη χρήση 2018.
∆εν υπήρξαν ανοιχτές θέσεις σε παράγωγα στις 31 ∆εκεµβρίου 2018.

A.3.2 Αποτελέσµατα επενδύσεων
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσµατα των επενδύσεων ανά κατηγορία
επένδυσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 και σύγκριση µε το προηγούµενο έτος:
Έσοδα Επενδύσεων * (σε χιλ.€)

31.12.2018

31.12.2017

Μετοχές

-10.646

6.067

Οµόλ ογα & έντοκα γραµµάτια

33.271

412.159

Λοιπές καταθέσεις εκτός των ταµειακών ισοδυνάµων**

1.959

-1.478

Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα**

773

-745

Παράγωγα

23

-57

-195

230

0

1

Συµµετοχές

-1.645

5.867

ΣΥΝΟΛΟ

23.539

422.044

Αµοιβαία Κεφάλαια
Ακίνητα (µη ιδιοχρησιµοποιούµενα)

* Η απεικόνιση είναι βασισµένη σε αρχές ∆.Π.Χ.Α. όπως παρουσιάζεται στην ∆ιοίκηση.
** Συµπεριλαµβάνονται κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

Η απόδοση των επενδύσεων προκύπτει από τα έσοδα επενδύσεων (τοκοµερίδια, µερίσµατα
κλπ.) και από κέρδη και/ή ζηµιές από την ρευστοποίηση και αποτίµηση των επενδύσεων.
Συνολικά, η απόδοση των επενδύσεων ανήλθε στα € 23,5 εκατ. για το έτος 2018, έναντι €
422,0 εκατ. για το έτος 2017.
Την 31 ∆εκεµβρίου 2018 η συνολική απόδοση των οµολόγων & εντόκων γραµµατίων ανήλθε
σε € 33,3 εκατ., η οποία είναι µειωµένη σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, καθότι δεν
υπήρξε περαιτέρω αποκλιµάκωση των αποδόσεων των ελληνικών οµολόγων µέσα στο
2018.
Η τοποθέτηση επενδύσεων σε «ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα» και «λοιπές καταθέσεις
εκτός των ταµειακών ισοδυνάµων» απέδωσε καθαρό κέρδος ύψους € 773 χιλ., και € 1.959
χιλ. αντίστοιχα.
Η απόδοση από εισηγµένες µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια ήταν αρνητική, ύψους € -10.646
χιλ., και € -1.645 χιλ., αντίστοιχα.
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A.3.3 Ανάλυση αποτελεσµάτων επενδύσεων
Στους πίνακες που ακολουθούν αναλύονται τα κέρδη/ζηµιές ανά κατηγορία επένδυσης που
αναγνωρίζονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια ή/και στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων για
το έτος 2018.
Έσοδα Επενδύσεων 2018 (σε χιλ. €)

µέσω ΚΑΧ*

µέσω ΙΚ**

Σύνολο

1.647

-12.293

-10.646

230.832

-197.561

33.271

1.959

0

1.959

Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα***

773

0

773

Παράγωγα

23

0

23

Αµοιβαία Κεφάλαια

0

-195

-195

Ακίνητα (µη ιδιοχρησιµοποιούµενα)

0

0

0

-1.645

0

-1.645

233.589

-210.049

23.539

Μετοχές
Οµόλογα & έντοκα γραµµάτια
Λοιπές καταθέσεις εκτός των
ταµειακών ισοδυνάµων***

Συµµετοχές
ΣΥΝΟΛΟ

* Στην “Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης” (KAX) περιλαµβάνονται τα έσοδα επενδύσεων (τοκοµερίδια,
µερίσµατα), κέρδη/ζηµιές από ρευστοποιήσεις και από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία.
** Στα “Ίδια Κεφάλαια” (ΙΚ) περιλαµβάνονται κέρδη/ζηµιές από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία.
*** Συµπεριλαµβάνονται κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

Η συνολική απόδοση των επενδύσεων για το έτος 2018 έφτασε τα € 23,5 εκατ., τα οποία
προέκυψαν από την διαφορά µεταξύ € 233,6 εκατ. κερδών που αναγνωρίστηκαν στην ΚΑΧ,
και € -210,0 εκατ. ζηµιών που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.

A.3.4 Έξοδα Επενδύσεων
Τα έξοδα επενδύσεων που αφορούν έξοδα θεµατοφυλακής, µεσιτείας και συµβουλευτικών
υπηρεσιών ανήλθαν στα € 9,2 εκατ. για το έτος 2018.

A.3.5 Επενδύσεις σε τιτλοποίηση
Η Εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις σε τιτλοποίηση στις 31 ∆εκεµβρίου 2018.

A.4 Αποτελέσµατα άλλων δραστηριοτήτων
Η Εταιρεία δεν έχει άλλες σηµαντικές δραστηριότητες.

A.5 Άλλες πληροφορίες
∆εν υπάρχουν άλλες πληροφορίες να αναφερθούν.
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B Σύστηµα διακυβέρνησης
Β.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα διακυβέρνησης
Η Εταιρεία Συµµετοχών αναγνωρίζει τη σηµασία της εφαρµογής συνετών αρχών εταιρικής
διακυβέρνησης και έχει θεσπίσει εταιρική δοµή ανάλογη της κλίµακας και της
πολυπλοκότητας των εγγενών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου κινδύνων. Η
δοµή αντανακλά τη µέριµνα της Εταιρείας Συµµετοχών για αποτελεσµατική διαχείριση του
Οµίλου και το σύστηµα διακυβέρνησης που αποτελείται από το πλαίσιο των πολιτικών,
µηχανισµών ελέγχου και πρακτικών στοχεύει στην υποστήριξη των στρατηγικών στόχων και
των λειτουργιών του Οµίλου.
Η οργανωτική δοµή της Εταιρείας Συµµετοχών παρουσιάζεται παρακάτω:

B.1.1 Ρόλοι και αρµοδιότητες του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου
και των βασικών λειτουργιών
Σύµφωνα µε το Καταστατικό, η Εταιρεία Συµµετοχών διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
(“∆.Σ.”). Η Εταιρεία Συµµετοχών διασφαλίζει µέσω της οργανωτικής και λειτουργικής της
δοµής ότι το ∆.Σ. συνεργάζεται δεόντως µε τα ∆.Σ. των θυγατρικών που επηρεάζουν
σηµαντικά το προφίλ κινδύνου του Οµίλου. Το ∆.Σ. απαρτίζεται από ανεξάρτητα, µη
εκτελεστικά µέλη και εκτελεστικά µέλη. Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων για θητεία τριών ετών.
Κύριο καθήκον και ευθύνη του ∆.Σ. είναι η προάσπιση των συµφερόντων όλων των
εµπλεκοµένων µερών (πελάτες, µέτοχοι, εργαζόµενοι) και η δηµιουργία βιώσιµης ανάπτυξης
του Οµίλου, µε δέουσα προσοχή και επιµέλεια, σύµφωνα µε την αρχή της συνετής
διαχείρισης. Το ∆.Σ. θεσπίζει το κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης, πρακτικές και αξίες για
τον Όµιλο σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο και την εκφρασµένη διάθεση ανάληψης
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κινδύνων και είναι συλλογικά υπεύθυνο για τον προσδιορισµό του στρατηγικού
προσανατολισµού του Οµίλου. Το ∆.Σ. έχει την καθολική ευθύνη για τη διαδικασία
Αξιολόγησης Ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας και για τη θέσπιση αποτελεσµατικού
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο οµίλου. Τα εκτελεστικά µέλη έχουν την ευθύνη
για την καθηµερινή διαχείριση της Εταιρείας Συµµετοχών, ενώ τα µη εκτελεστικά και
ανεξάρτητα µέλη έχουν την ευθύνη για την εν γένει προώθηση και διαφύλαξη των
συµφερόντων της Εταιρείας Συµµετοχών και των εµπλεκοµένων µερών.
Εκτός από τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις αναφορικά µε την διαχείριση της Εταιρείας
Συµµετοχών, το ∆.Σ., εξετάζει και παρακολουθεί σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες,
εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποεπενδύσεις, δηµιουργία νέων οντοτήτων και γενικότερα όλες
τις εταιρικές πράξεις των άµεσων και έµµεσων θυγατρικών της Εταιρείας Συµµετοχών που
επηρεάζουν τη δοµή του Οµίλου, θέτει στόχους απόδοσης και παρακολουθεί την
επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου, διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την
έγκαιρη αναγνώριση και αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων, που ενδέχεται να θέσουν σε
κίνδυνο την οµαλή λειτουργία του Οµίλου και τη θέσπιση αξιών, προτύπων και πολιτικών
που, κατάλληλα προσαρµοσµένες, διέπουν κάθε εταιρεία του Οµίλου.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 το ∆.Σ. απαρτιζόταν από τα παρακάτω µέλη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
Θεόδωρος Καλαντώνης, Αντιπρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος
Άγγελος Ανδρουλιδάκης, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος
Alberto Lotti, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος
Wade Sebastian Burton, µη εκτελεστικό µέλος
Irena Germanoviciute, µη εκτελεστικό µέλος
Νικόλαος ∆ελένδας, εκτελεστικό µέλος
Αµαλία Μόφορη, εκτελεστικό µέλος
Βασίλειος Νικηφοράκης, εκτελεστικό µέλος

Ενώ το ∆.Σ. έχει την τελική ευθύνη για την απόδοση και τη στρατηγική της Εταιρείας
Συµµετοχών, έχει επιλεκτικά εκχωρήσει εξουσίες και συγκεκριµένες αρµοδιότητες σε διάφορες
Επιτροπές. Όλες οι επιτροπές ∆.Σ. αποτελούν σηµαντικό µέρος του συνολικού συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου του Οµίλου και είναι υπεύθυνες για την επίβλεψη και την υποβολή
προτάσεων στο ∆.Σ. σχετικά µε σηµαντικά θέµατα πολιτικής και εποπτείας.
Επιτροπή Ελέγχου
Βασικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου, τα µέλη και ο Πρόεδρος της οποίας έχουν οριστεί
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είναι η υποστήριξη του ∆.Σ. κατά την άσκηση των
εποπτικών του αρµοδιοτήτων που σχετίζονται κυρίως µε:
•

•
•
•
•

την εξέταση της επάρκειας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνων και της συµµόρφωσης µε κανόνες και κανονισµούς που διέπουν τη
διαδικασία παρακολούθησής τους,
την εξέταση της διαδικασίας παραγωγής χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και της
ορθότητας και πληρότητας των οικονοµικών καταστάσεων,
την επιλογή, την απόδοση και την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή,
την αποτελεσµατικότητα και την απόδοση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου,
τη θέσπιση κατάλληλων και αποτελεσµατικών καναλιών επικοινωνίας µε τις επιτροπές
ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών.

Η Επιτροπή Ελέγχου διενεργεί ή εξουσιοδοτεί τη διενέργεια ερευνών σε όλο το εύρος των
εργασιών του Οµίλου και έχει απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες, στα µέλη της
∆ιοίκησης και στους εργαζοµένους, οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν
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την Επιτροπή. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να
λαµβάνει νοµικές ή άλλες επαγγελµατικές συµβουλές από εξωτερικούς συµβούλους.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 η Επιτροπή Ελέγχου απαρτιζόταν από τα παρακάτω µέλη:
•

Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Πρόεδρος, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.

•

Alberto Lotti, Μέλος, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.

•

Wade Sebastian Burton, Μέλος, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων
Σκοπός της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων είναι
να παρέχει υποστήριξη στο ∆.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων, σχετικά µε τη
διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων. Οι κύριες
αρµοδιότητες της επιτροπής είναι:
•

η διασφάλιση και παροχή διαβεβαίωσης προς το ∆.Σ. της συνεχούς συµµόρφωσης
µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις Φερεγγυότητας,

•

η διαµόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων για όλες τις
κατηγορίες κινδύνων που µπορεί να επηρεάσουν τον Όµιλο,

•

η υιοθέτηση αρχών και κανόνων που διέπουν την αναγνώριση, εκτίµηση, µέτρηση,
παρακολούθηση, διαχείριση και αναφορά των κινδύνων που σχετίζονται µε τη
διαχείριση ενεργητικού και παθητικού σε επίπεδο Οµίλου,

•

η υιοθέτηση ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικών ελέγχων που διασφαλίζει την
κατανόηση και την ενσωµάτωση των κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης κινδύνων
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Εταιρείας Συµµετοχών και του Οµίλου,

•

η παρακολούθηση, επισκόπηση και επιβεβαίωση της τήρησης των διαδικασιών για
τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων Φερεγγυότητας και της διεξαγωγής
Αξιολόγησης Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας,

•

η παροχή συνδροµής προς το ∆.Σ. για την υιοθέτηση ορθολογικής και συνετούς
επενδυτικής στρατηγικής και πολιτικής,

•

η παρακολούθηση της συµµόρφωσης του Οµίλου µε το νοµικό και κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει το σύνολο των εργασιών του, και

•

η θέσπιση κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας µε αντίστοιχες επιτροπές θυγατρικών
εταιρειών.

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και
Επενδύσεων απαρτιζόταν από τα παρακάτω µέλη:
•
•
•
•
•
•
•

Alberto Lotti, Πρόεδρος, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Μέλος, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Wade Sebastian Burton, Μέλος, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Αµαλία Μόφορη, Μέλος, εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Βασίλειος Νικηφοράκης, Μέλος, εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Μέλος χωρίς δικαίωµα ψήφου
Σπυρίδων Αθανίτης, Μέλος χωρίς δικαίωµα ψήφου.
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Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι να
παρέχει υποστήριξη στο ∆.Σ. κατά την άσκηση καθηκόντων, αναφορικά µε τις αποδοχές και
την ανάδειξη υποψηφιοτήτων διευθυντικών και ανώτατων στελεχών.
Σχετικά µε θέµατα αµοιβών, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για:
•

•
•

•

•

τη διαµόρφωση και εισήγηση προς το ∆.Σ. της πολιτικής και του συστήµατος
αποδοχών που εφαρµόζονται σε ολόκληρο τον Όµιλο, σύµφωνα µε τη διάθεση
ανάληψης κινδύνων και τις ισχύουσες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
την εξέταση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας της πολιτικής αποδοχών του
Οµίλου στο πλαίσιο συνεπούς και αποτελεσµατικής διαχείρισης κινδύνων,
την εξέταση και εισήγηση προς το ∆.Σ. συστηµάτων αµοιβών βασιζόµενα σε ατοµικές
αποδόσεις που συνδέονται µε εταιρικούς σκοπούς και στόχους που τίθενται από τoν
Όµιλο,
τη συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα θυγατρικών εταιρειών για την υιοθέτηση των
σχετικών οµιλικών πολιτικών, και όπου ενδείκνυται, να εγκρίνει σηµαντικές αποκλίσεις
από αυτές, και
τη θέσπιση κατάλληλων και αποτελεσµατικών καναλιών επικοινωνίας µε τα αρµόδια
διοικητικά και διαχειριστικά όργανα/διευθύνσεις των θυγατρικών εταιρειών.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει θεσπίσει κανάλια επικοινωνίας µε
την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και
Επενδύσεων, τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου, και τη λειτουργία Κανονιστικής
Συµµόρφωσης.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων απαρτιζόταν
από τα παρακάτω µέλη:
•

Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Πρόεδρος, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.

•

Alberto Lotti, Μέλος, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.

•

Wade Sebastian Burton, Μέλος, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.

Βασικές Λειτουργίες
Η Εταιρεία Συµµετοχών έχει θεσπίσει τις λειτουργίες ∆ιαχείρισης Κινδύνου, Κανονιστικής
Συµµόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου και την Αναλογιστική λειτουργία. Οι λειτουργίες έχουν
ενσωµατωθεί στην εταιρική δοµή της Εταιρείας Συµµετοχών, η οποία διασφαλίζει ότι κάθε
λειτουργία είναι ανεξάρτητη από επιρροές που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν την
ικανότητα άσκησης των καθηκόντων µε αντικειµενικό, δίκαιο και ανεξάρτητο τρόπο. Κατά τη
διάρκεια του 2018 οι λειτουργίες υποστηρίχθηκαν από την Eurolife ERB A.E.A.Z.. Οι
αρµοδιότητες και οι γραµµές αναφοράς των κύριων λειτουργιών περιγράφονται
παρακάτω.
Λειτουργία ∆ιαχείρισης Κινδύνου
Οι κυριότερες αρµοδιότητες της λειτουργίας ∆ιαχείρισης Κινδύνου, που αναφέρεται στην
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων είναι:
•

η ενίσχυση του βαθµού ευαισθητοποίησης απέναντι στον κίνδυνο, η ανάπτυξη και
εφαρµογή κατάλληλης µεθοδολογίας για τη διαχείριση των σηµαντικότερων
κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένος ο Όµιλος ή µπορεί να εκτεθεί στο
µέλλον. Η εν λόγω µεθοδολογία αφορά στην αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση,
παρακολούθηση, µετριασµό και αναφορά των κινδύνων αυτών,
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•

η περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας της προαναφερόµενης µεθοδολογίας και
σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η υποβολή προτάσεων για διορθωτικά µέτρα,

•

η έκδοση πολιτικών ανά κατηγορία κινδύνου, η ετήσια επανεξέτασή τους, καθώς
και η επίβλεψη της εφαρµογή τους,

•

η απεικόνιση του προφίλ κινδύνων του Οµίλου, ο καθορισµός
παρακολούθηση δεικτών για την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων,

•

η περιοδική διενέργεια προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων και ανάλυσης
σεναρίων για τις σηµαντικότερες κατηγορίες κινδύνων,

•

η διεξαγωγή της διαδικασίας ORSA τουλάχιστον µια φορά κατ’ έτος και
οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο,

•

η επικύρωση των υπολογισµών προσδιορισµού των Απαιτούµενων Κεφαλαίων
Φερεγγυότητας και του ∆είκτη Κάλυψης Φερεγγυότητας,

•

η αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν νέες υπηρεσίες, προϊόντα ή/και
διαδικασίες,

•

η κατάρτιση (και η ετήσια αναθεώρηση) της Πολιτικής Επιχειρηµατικής Συνέχειας
καθώς και του Σχεδίου Επιχειρηµατικής Συνέχειας.

•

η κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων στον τοµέα της Ασφάλειας
της Πληροφορίας, ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνιση µε τη διάθεση ανάληψης
κινδύνων του Οµίλου,

•

η γνωστοποίηση στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και
Επενδύσεων τυχόν αποκλίσεων της έκθεσης σε κινδύνους από τα εγκεκριµένα όρια,
η υποβολή προτάσεων για τεχνικές µετριασµού τους ανάλογα µε τη φύση του
κινδύνου και η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των σχετικών πλάνων
δράσης,

•

η συγκέντρωση στοιχείων και η υποβολή αναφορών (περιοδικά ή/και ad – hoc),
ώστε να ενηµερώνονται κατάλληλα το ∆.Σ., η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων,
Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων και η ∆ιοίκηση σχετικά µε την έκθεση σε
κινδύνους και εν γένει σχετικά µε θέµατα που αφορούν κινδύνους,

•

η διενέργεια ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης Λειτουργικών Κινδύνων και Ελέγχων
(RCSA), Αξιολόγησης του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος και των Σχέσεων
Εξωτερικής Ανάθεσης και ασκήσεων Αξιολόγησης της έκθεσης στον κίνδυνο της
Απάτης (FRA),

•

η ανάπτυξη (και η ετήσια αναθεώρηση) πλαισίου για την εξωτερική ανάθεση
εργασιών σε τρίτους και η εφαρµογή ενός συνολικού προγράµµατος διαχείρισης
των
λειτουργικών
κινδύνων
που
σχετίζονται
µε
τον
εξωπορισµό
λειτουργιών/δραστηριοτήτων.

και

η

Αναλογιστική λειτουργία
Η Αναλογιστική λειτουργία αναφέρεται στο ∆.Σ. και οι κύριες αρµοδιότητές της είναι:
•
•

•

ο συντονισµός του υπολογισµού των τεχνικών προβλέψεων,
η διασφάλιση της καταλληλόλητας των µεθόδων και των υποκείµενων υποδειγµάτων
που χρησιµοποιούνται, καθώς και των παραδοχών που γίνονται στον υπολογισµό
των τεχνικών προβλέψεων,
η αξιολόγηση της επάρκειας και της ποιότητας των στοιχείων που χρησιµοποιούνται
στις τεχνικές προβλέψεις,
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•
•
•

•
•
•

η ενηµέρωση του ∆.Σ. σχετικά µε την αξιοπιστία και καταλληλότητα του υπολογισµού
των τεχνικών προβλέψεων,
η έκφραση γνώµης σχετικά µε την επάρκεια των αντασφαλιστικών συµβάσεων,
η αξιολόγηση κατά πόσο τα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για
τον υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων στηρίζουν επαρκώς τις αναλογιστικές και
στατιστικές διαδικασίες,
η συµβολή στην αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης κινδύνου,
η εποπτεία της θέσπισης πολιτικών, διαδικασιών, συστηµάτων και ελεγκτικών
µηχανισµών στον τοµέα ευθύνης της, και
η διασφάλιση ότι ικανοποιούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις στον τοµέα ευθύνης της.

Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου
Οι κύριες αρµοδιότητες της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αναφέρεται στην
Επιτροπή Ελέγχου είναι:
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

η παροχή εύλογης διασφάλισης, µε τη µορφή ανεξάρτητης γνώµης, για την επάρκεια
και αποδοτικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου του Οµίλου. Προκειµένου να
διατυπώσει γνώµη, η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει και υλοποιεί
πρόγραµµα ελεγκτικών εργασιών,
η υποβοήθηση της ∆ιοίκησης στη βελτίωση και ενίσχυση του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου διατυπώνοντας προτάσεις για την αντιµετώπιση αδυναµιών και τη βελτίωση
των υφιστάµενων πολιτικών και διαδικασιών,
η διενέργεια περιοδικών ελέγχων και η παροχή διασφάλισης για την ορθότητα των
διαδικασιών που ακολουθούνται για την κατάρτιση αναφορών και τη συλλογή
δεδοµένων που παρέχονται στις Επιτροπές του Οµίλου,
η διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων επί των οικονοµικών καταστάσεων και των
κανονιστικών αναφορών,
η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των απαραίτητων διορθωτικών
ενεργειών επί των ευρηµάτων ελέγχου εντός των προκαθορισµένων προθεσµιών,
η συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου προκειµένου να παρουσιάζει
µια σύνοψη των εργασιών της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου και να επισηµαίνει
όλους τους τοµείς ανησυχίας που εντοπίζει,
η παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών ζητούνται εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές
και η συνεργασία µαζί τους προς διευκόλυνση του έργου τους. Η Επιτροπή Ελέγχου
και/ή η ∆ιοίκηση πρέπει πάντοτε να ενηµερώνονται για τις πληροφορίες που
παρέχονται στις Εποπτικές Αρχές,
η αξιολόγηση των εµπιστευτικών διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από τη ∆ιοίκηση
προκειµένου οι υπάλληλοι του Οµίλου να υποβάλλουν καταγγελίες και σχόλια
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τους εσωτερικούς κανονισµούς και τις ορθές
πρακτικές (Πολιτική Αναφοράς Ανέντιµης/Παράτυπης Συµπεριφοράς),
η ανάληψη των όποιων επιπλέον εργασιών οι οποίες εµπίπτουν στην αρµοδιότητά
της, όπως ανατίθενται από την Επιτροπή Ελέγχου και/ή τη ∆ιοίκηση, και
η υποστήριξη των αντίστοιχων λειτουργιών των θυγατρικών εταιρειών.

Λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης
Η λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης αναφέρεται στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων,
Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων και οι κύριες αρµοδιότητές της είναι:
•
•

η παροχή συµβουλών στο ∆.Σ. σε θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµόρφωση της
Εταιρείας Συµµετοχών και του Οµίλου µε το κανονιστικό πλαίσιο,
η αξιολόγηση των επιπτώσεων ενδεχόµενων αλλαγών της νοµοθεσίας στις
δραστηριότητες του Οµίλου,
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η αναγνώριση, αξιολόγηση και παρακολούθηση των κινδύνων συµµόρφωσης του
Οµίλου,
η αξιολόγηση της επάρκειας των µέτρων που λαµβάνει η Εταιρεία Συµµετοχών για την
αποτροπή της µη συµµόρφωσης,
η διασφάλιση ότι ο Όµιλος διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς διαδικασίες για να
αποτρέψει τη χρησιµοποίηση οποιασδήποτε εταιρείας του Οµίλου ως µέσο για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας,
ο σχεδιασµός και η υλοποίηση Ετήσιου Πλάνου Συµµόρφωσης, και
η υποστήριξη των αντίστοιχων λειτουργιών των θυγατρικών εταιρειών.

•
•
•

•
•

B.1.2 Σηµαντικές αλλαγές στο σύστηµα διακυβέρνησης που σηµειώθηκαν κατά
την περίοδο αναφοράς
Κατά την περίοδο αναφοράς δε σηµειώθηκαν σηµαντικές αλλαγές στο σύστηµα
διακυβέρνησης.

Β.1.3 Πολιτική και πρακτική αποδοχών
Η πολιτική αποδοχών και ο κανονισµός παροχής κινήτρων που έχουν υιοθετηθεί
αντανακλούν τους στόχους του Οµίλου για χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, για την
προστασία των συµφερόντων των πελατών και τη διαρκή και µακροπρόθεσµη δηµιουργία
αξίας προς τους µετόχους του. Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι:
1. ο Όµιλος είναι σε θέση να προσελκύει, να αναπτύσσει και να διατηρεί
εργαζοµένους µε υψηλή απόδοση και κίνητρα εξέλιξης,
2. προσφέρεται στους εργαζοµένους ένα ανταγωνιστικό πακέτο αµοιβών
ευθυγραµµισµένο µε τις συνθήκες της αγοράς, καθιστώντας τις σταθερές
αποδοχές το σηµαντικότερο µέρος των συνολικών αµοιβών τους,
3. ενθαρρύνονται οι εργαζόµενοι να δηµιουργούν βιώσιµα αποτελέσµατα και
ταυτόχρονα ικανοποιούνται τα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων µερών.
Η πολιτική αποδοχών και ο κανονισµός παροχής κινήτρων που έχουν υιοθετηθεί από τον
Όµιλο εστιάζουν στην εξασφάλιση ενός αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων
µέσω:
•

µιας αυστηρής διαδικασίας καθορισµού στόχων και επικοινωνίας αυτών στους
εργαζοµένους,

•

της συνεπούς διασύνδεσης µε την επιχειρηµατική στρατηγική, τις αξίες, τις βασικές
προτεραιότητες και µακροπρόθεσµους στόχους της Εταιρείας,

•

της συνέπειας µε τις αρχές προστασίας των πελατών, των µετόχων και της
πρόληψης της σύγκρουσης συµφερόντων,

•

της διασφάλισης ότι το σύνολο των αποδοχών δε θα υπονοµεύει ή θέτει σε κίνδυνο
την Κεφαλαιακή Επάρκεια της Εταιρείας.

Η πολιτική αµοιβών και ο κανονισµός παροχής κινήτρων που έχουν υιοθετηθεί είναι συνεπείς
µε τη µακροπρόθεσµη στρατηγική του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής
επιχειρηµατικής στρατηγικής, της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και της διάθεσης
ανάληψης όλων των κατηγοριών κινδύνων όπως ο πιστωτικός, ο κίνδυνος της αγοράς, ο
λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος φήµης καθώς και οι λοιποί
κίνδυνοι που έχει αναγνωρίσει ο Όµιλος.
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Η πολιτική αµοιβών και ο κανονισµός παροχής κινήτρων που έχουν υιοθετηθεί
διασφαλίζουν περαιτέρω τη διαφάνεια σε σχέση µε τη στρατηγική ανταµοιβών και
επιβράβευσης του Οµίλου. Προς αυτή την κατεύθυνση, καθορίζονται και συµφωνούνται
ατοµικοί στόχοι απόδοσης µε ποσοτικά / ποιοτικά κριτήρια που συνδέονται µε αντίστοιχες
αµοιβές και παροχές.
Οι εργαζόµενοι έχουν σαφείς και προκαθορισµένους Βασικούς ∆είκτες Απόδοσης οι οποίοι
οριοθετούνται και διασυνδέονται µε την απόδοσή τους και σύµφωνα µε τη γενική στρατηγική
της Εταιρείας και το ισχύον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Το ∆.Σ. έχει συστήσει την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή
αυτή λειτουργεί ως προπαρασκευαστική και συµβουλευτική Επιτροπή του ∆.Σ. σε θέµατα
αµοιβών και είναι επιφορτισµένη µε την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε την πολιτική
αποδοχών. Η εφαρµογή της πολιτικής αυτής αναπτύσσεται µε τη συµβολή Μονάδων
επιφορτισµένων µε έργα ελέγχων και κανονιστικής συµµόρφωσης ούτως ώστε να
διασφαλίζεται ότι δε θα παραβιαστούν τα προκαθορισµένα όρια ανοχής σε κινδύνους, σε
κεφαλαιακές απαιτήσεις και στα επίπεδα της ρευστότητας.
Το ∆.Σ. εξετάζει και εγκρίνει τον κανονισµό παροχής κινήτρων κατόπιν γνωµοδότησης της
Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. Ο Όµιλος έχει καθιερώσει
αποτελεσµατικές διαδικασίες ελέγχου για να διασφαλίσει ότι η καταβολή των µεταβλητών
αµοιβών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό.
Κατηγορίες αµοιβών
Στην ετήσια συνέντευξη αξιολόγησης, οι υπάλληλοι και επικεφαλής, σε στενή συνεργασία µε
το τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, αξιολογούν και τεκµηριώνουν τις επιδόσεις τους κατά το
παρελθόν έτος και θέτουν νέους στόχους.
Με βάση την αξιολόγηση αυτή, λαµβάνονται τυχόν αποφάσεις για αναπροσαρµογή των
σταθερών αποδοχών ή απόδοση µεταβλητών αποδοχών σχετιζόµενες µε την
αποδοτικότητα και τις επιδόσεις των εργαζοµένων.
Οι κατηγορίες αµοιβών είναι οι παρακάτω:
α)
β)
γ)
δ)

σταθερές αποδοχές
αποδοχές µε βάση την αποδοτικότητα (µεταβλητές αποδοχές)
λοιπές αποδοχές σε είδος
αποζηµιώσεις σε περίπτωση αποχώρησης, κατά περίπτωση

Γενικές αρχές για τις αποδοχές µε βάση την αποδοτικότητα
Οι αµοιβές βάσει επιδόσεων απονέµονται κατά τρόπο που να προάγει τη χρηστή διαχείριση
κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνων και διασφαλίζοντας ότι δεν
ενθαρρύνουν την υπέρµετρη ανάληψη κινδύνων. Επιπλέον, ως προεπιλεγµένη περίοδος για
τον καθορισµό βραχυπρόθεσµων τέτοιων αποδοχών καθορίζεται το ένα έτος.
Για το σύνολο των εργαζοµένων, τα εκταµιευθέντα καθώς και τα µη εκταµιευθέντα ποσά
υπόκεινται σε επιστροφή αν αποδεδειγµένα χορηγηθούν βάσει δεδοµένων προδήλως
εσφαλµένων ή ανακριβών. Επιπλέον, οι αµοιβές βάσει αποδοτικότητας απονέµονται
εξασφαλίζοντας:
α) την κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των σταθερών και µεταβλητών κατηγοριών
αµοιβών
β) ότι οι σταθερές αποδοχές αντιπροσωπεύουν ένα ικανοποιητικό ποσοστό της
συνολικής αµοιβής, ώστε να δίνεται η δυνατότητα της µη καταβολής των
µεταβλητών αποδοχών
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Η αµοιβή βάσει απόδοσης παρέχεται για να αντικατοπτρίζει τα αποτελέσµατα του Οµίλου,
τόσο όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όσο και τα οικονοµικά αποτελέσµατα, και
αυτό ισχύει για όλους τους εργαζοµένους. Επιπλέον, κατά τον προσδιορισµό της αµοιβής
του εργαζοµένου, λαµβάνονται υπόψη τόσο οι οικονοµικοί όσο και οι µη οικονοµικοί δείκτες,
δηλαδή η συµµόρφωση µε τις βασικές αξίες της Εταιρείας, τον κώδικα δεοντολογίας, τις
εσωτερικές κατευθυντήριες γραµµές και διαδικασίες.
Οι αµοιβές βάσει επιδόσεων πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
του Οµίλου µε σχετικούς βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) που αντικατοπτρίζουν τις
βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του Οµίλου.
Μονάδες που διαχειρίζονται σηµαντικούς κινδύνους και µονάδες ελέγχου
Οι αµοιβές των εργαζοµένων που διαχειρίζονται σηµαντικούς κινδύνους και οι εργαζόµενοι
σε µονάδες ελέγχου υπόκεινται σε ειδικές προϋποθέσεις που καθορίζονται από την κείµενη
νοµοθεσία, τους κανόνες και σχετικές κατευθυντήριες γραµµές.
Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, οι µονάδες που διαχειρίζονται σηµαντικούς
κινδύνους αξιολογούνται µε εσωτερικά κριτήρια που καθορίζονται από το ∆.Σ. και µε
κανονιστικά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και το ∆.Σ.
θεωρούνται ότι διαχειρίζονται σηµαντικούς κινδύνους σε συνεχή βάση.
Στο βαθµό που οι µονάδες ελέγχου υπόκεινται σε προγράµµατα παροχής κινήτρων, η
Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διασφαλίζει ότι οι µονάδες ελέγχου
αµείβονται για την επίτευξη των καλύτερων επιδόσεών τους στον συγκεκριµένο ρόλο και ότι
η µεταβλητή αµοιβή δε θέτει σε κίνδυνο την αντικειµενικότητα και την ανεξαρτησία των
εργαζοµένων σε αυτές.

Β.1.4 Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη και µετόχους
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Συνδεδεµένα µέρη του Οµίλου αποτελούν:
a) η οικονοµική οντότητα πού ασκεί έλεγχο πάνω στον Όµιλο και οι οικονοµικές
οντότητες που ελέγχονται, ελέγχονται από κοινού ή επηρεάζονται σηµαντικά από
αυτή την οικονοµική οντότητα, καθώς και τα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης αυτής και
τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα,
b) τα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης του Οµίλου, τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα, και
οι οικονοµικές οντότητες που ελέγχονται ή ελέγχονται από κοινού από τα παραπάνω
πρόσωπα,
c) οι συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες του Οµίλου και
d) οι συνδεδεµένες εταιρείες.
Ο Όµιλος πραγµατοποιεί συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη µέσα στα συνήθη πλαίσια
των εργασιών και σε καθαρά εµπορική βάση. Ο όγκος των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα
µέρη και τα υπόλοιπα στο τέλος του έτους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, στον
οποίο, για λόγους σηµαντικότητας, οι συναλλαγές µε την συνδεδεµένη εταιρεία Eurobank
απεικονίζονται ξεχωριστά:
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Συνδεδεµένη εταιρεία Eurobank

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

Καταθέσεις όψεως και προθεσµιακές καταθέσεις

38.000

-

1.324

87

Ασφαλιστικές εργασίες

1.152

5.874

36.976

21.187

-

-

86

924

39.153

5.874

38.386

22.198

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

Καταθέσεις όψεως και προθεσµιακές καταθέσεις

484

-

-

1

Ασφαλιστικές εργασίες

408

44

3.394

452

Επενδυτικές εργασίες

230

-

1.067

6.629

Λοιπές συναλλαγές

20

36

1

719

1.142

79

4.461

7.801

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

Συναλλαγές µε µέλη ∆ιοίκησης

1

125

60

17

Αµοιβές και παροχές σε µέλη ∆ιοίκησης

-

-

-

7.194

31.12.2018 (σε χιλ.€)

Λοιπές συναλλαγές
Σύνολο

Λοιπές Συνδεδεµένες εταιρείες
31.12.2018 (σε χιλ.€)

Σύνολο

Συναλλαγές µε µέλη ∆ιοίκησης
31.12.2018 (σε χιλ. €)

Συνδεδεµένη εταιρεία Eurobank

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

Καταθέσεις όψεως και προθεσµιακές καταθέσεις

37.994

-

899

26

Ασφαλιστικές εργασίες

2.082

4.363

36.450

15.503

-

-

97

720

40.077

4.363

37.447

16.249

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

2.305

-

-

1

411

62

4.247

2.047

10.373

-

1.531

4.444

-

193

-

943

13.089

254

5.778

7.435

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

3

197

112

43

31.12.2017 (σε χιλ.€)

Λοιπές συναλλαγές
Σύνολο

Λοιπές Συνδεδεµένες εταιρείες
31.12.2017 (σε χιλ.€)
Καταθέσεις όψεως και προθεσµιακές καταθέσεις
Ασφαλιστικές εργασίες
Επενδυτικές εργασίες
Λοιπές συναλλαγές
Σύνολο

Συναλλαγές µε µέλη ∆ιοίκησης
31.12.2017 (σε χιλ. €)
Συναλλαγές µε µέλη ∆ιοίκησης
Αµοιβές και παροχές σε µέλη ∆ιοίκησης

8.309

Την 31 ∆εκεµβρίου 2018 τα δάνεια προς τα µέλη της ∆ιοίκησης ανέρχονταν στο ποσό των
€6 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2017: €21 χιλ.).
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Στους παραπάνω πίνακες δεν περιλαµβάνονται οι συναλλαγές µε τους µετόχους από
διανοµές µερισµάτων και µείωση µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκαν στην
χρήση 2018 και 2017.
Συναλλαγές µε µετόχους
Στις 17 Μαΐου 2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την
διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού € 37.963 χιλ. στους µετόχους Costa Luxembourg
Holding S.à r.l (µε ποσοστό συµµετοχής 80%) και Eurobank (µε ποσοστό συµµετοχής 20%).
Η διανοµή του µερίσµατος προήλθε από τα κέρδη της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου
2016. Το ποσό καταβλήθηκε στους µετόχους στις 14 Ιουνίου 2017.
Στις 11 Απριλίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την
διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού € 80.000 χιλ. στους µετόχους Costa Luxembourg
Holding S.à r.l (µε ποσοστό συµµετοχής 80%) και Eurobank (µε ποσοστό συµµετοχής 20%).
Η διανοµή του µερίσµατος προήλθε από τα κέρδη της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου
2017 και από κέρδη προηγούµενων χρήσεων. Το ποσό καταβλήθηκε στους µετόχους στις
18 Απριλίου 2018 και 20 Απριλίου 2018 αντίστοιχα.
Στις 24 Οκτωβρίου 2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε
τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 125.000 χιλ. µε µείωση της
ονοµαστικής αξίας των µετοχών της και καταβολή της αντίστοιχης διαφοράς τοις µετρητοίς
στους µετόχους Costa Luxembourg Holding S.à r.l (µε ποσοστό συµµετοχής 80%) και
Eurobank (µε ποσοστό συµµετοχής 20%). Το ποσό καταβλήθηκε στους µετόχους στις 23
Νοεµβρίου 2018.

B.2 Απαιτήσεις ικανότητας και ήθους
Λαµβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες των εταιρειών του Οµίλου, την
οργανωτική και διοικητική τους δοµή η Εταιρεία Συµµετοχών έχει υιοθετήσει Πολιτική
ικανότητας και ήθους που καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου αξιολογείται η
καταλληλότητα των προσώπων που ασκούν ουσιαστικά διοίκηση, των υπεύθυνων
προσώπων των βασικών λειτουργιών και των προσώπων που κατέχουν σηµαντικές θέσεις
εντός των εταιρειών. Ως πρόσωπα που ασκούν ουσιαστικά διοίκηση νοούνται τουλάχιστον
τα άτοµα που αναλαµβάνουν ρόλους στο ∆.Σ. και στην Εκτελεστική Επιτροπή ή σε
αντίστοιχα όργανα εντός των εταιρειών. Η Πολιτική ικανότητας και ήθους έχει διαµορφωθεί
από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και έχει υιοθετηθεί από τις
θυγατρικές εταιρείες κατ’ αναλογία της εταιρικής τους δοµής, καθώς και της ιδιότητας και
των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στα παραπάνω πρόσωπα.
Απαιτήσεις ικανότητας µελών του ∆.Σ.
Τα µέλη του ∆.Σ. οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ τους υπό το πρίσµα µακροπρόθεσµης
σχέσης και να ευθυγραµµίζουν τους στόχους τους µε τους στρατηγικούς στόχους του
Οµίλου. Τα µέλη του ∆.Σ. πρέπει να διαθέτουν συλλογικά κατάλληλα προσόντα, εµπειρία και
γνώσεις σχετικά µε τις ασφαλιστικές και χρηµατοπιστωτικές αγορές, την επιχειρησιακή
στρατηγική και το επιχειρηµατικό µοντέλο, το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης, τις
χρηµατοοικονοµικές και αναλογιστικές αναλύσεις και τις απαιτήσεις του νοµικού και
κανονιστικού πλαισίου.
Απαιτήσεις ικανότητας υπευθύνων προσώπων βασικών λειτουργιών
Ο τοµέας ευθύνης καθορίζει το ανάλογο επίπεδο εµπειρογνωµοσύνης που πρέπει να
διαθέτουν οι υπεύθυνοι των βασικών λειτουργιών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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Ανάλογα µε τη λειτουργία, τα υπεύθυνα άτοµα αναµένεται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τις
ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις:
γνώση της αγοράς, δηλ. ενηµέρωση και κατανόηση του σχετικού επιχειρηµατικού και
εν γένει οικονοµικού περιβάλλοντος και της αγοράς,
γνώση του σχετικού νοµικού και κανονιστικού πλαισίου,
γνώση των ασφαλιστικών και χρηµατοοικονοµικών αγορών και κατανόηση των
αναγκών των πελατών,
γνώση της επιχειρηµατικής στρατηγικής και του επιχειρηµατικού µοντέλου,
γνώση των λογιστικών, ελεγκτικών και επιχειρησιακών διαδικασιών,
γνώση χρηµατοοικονοµικών και αναλογιστικών πρακτικών και αναλύσεων,
κατανόηση του συστήµατος διακυβέρνησης, δηλ. συνειδητοποίηση και κατανόηση
των κινδύνων και της ικανότητας διαχείρισής τους,
πιστοποιήσεις που τους επιτρέπουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους στους
συγκεκριµένους τοµείς ευθύνης τους,
επαγγελµατικές δεξιότητες όσον αφορά τη διοίκηση και την τεχνική κατάρτιση,
επίδειξη δέουσας προσήλωσης, προσοχής και επιµέλειας,
γνώση και κατανόηση των περιοχών στις οποίες απαιτούνται επιπρόσθετες τεχνικές,
επαγγελµατικές και εξειδικευµένες συµβουλές.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τα άτοµα που κατέχουν βασικές λειτουργίες και κρίσιµες θέσεις οφείλουν να εκτελούν τα
σχετικά καθήκοντά τους µε αντικειµενικότητα και απαλλαγµένα από τυχόν επιρροές.
Απαιτήσεις ήθους
Οι απαιτήσεις ήθους συνδέονται µε τη φήµη, την ακεραιότητα και την οικονοµική αξιοπιστία
των ατόµων. Η ύπαρξη πιθανών αξιόποινων πράξεων εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο
επηρεάζεται αρνητικά η φήµη και η ακεραιότητα των προσώπων κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
∆ιαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση της ικανότητας και του ήθους διενεργείται κατά το στάδιο ανάληψης
καθηκόντων και στη συνέχεια εφόσον προκύψουν συγκεκριµένα γεγονότα που µπορεί να
θέσουν ερωτηµατικά ως προς την ικανότητα και το ήθος και σε τακτική βάση στο πλαίσιο
των ετήσιων συνεδριάσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

B.3 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης της
Αξιολόγησης Ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας
B.3.1 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Οι κυριότεροι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου, συνοψίζονται στους κάτωθι:
•
•
•
•
•
•
•

Ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά και διαφοροποιηµένη ασφαλιστική
δραστηριότητα
Υψηλή και δυναµική κερδοφορία υποστηριζόµενη από ένα διαφοροποιηµένο
επιχειρηµατικό µοντέλο και αποδοτικές λειτουργίες
∆ιαφανής ισολογισµός και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια για την υποστήριξη
επιχειρηµατικών ευκαιριών ανάπτυξης
Συµµόρφωση µε τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις
Χρήση της τεχνολογίας για απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος
∆ιατήρηση και προσέλκυση των ικανότερων ταλέντων προκειµένου να εργαστούν
στις Εταιρείες του Οµίλου
Αξιοποίηση των συνθηκών της αγοράς κι ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας της
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εταιρικής ταυτότητας
Η φιλοσοφία και η προσέγγιση του Οµίλου για ολιστική διαχείριση των επιχειρηµατικών
κινδύνων (enterprise risk management) πηγάζει από τη στρατηγική και τους στόχους του
που µε τη σειρά τους ευθυγραµµίζονται µε τις προσδοκίες των ενδιαφεροµένων µερών
(ασφαλισµένοι, µέτοχοι, επόπτες κλπ.). Η εταιρική στρατηγική επικεντρώνεται στην µεγάλη
εξειδίκευση και την τεχνογνωσία και αξιοποιεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του Οµίλου.
Για την επίτευξη της επιχειρησιακής στρατηγικής και των στόχων του, ο Όµιλος προωθεί
ασφαλιστικά προϊόντα και πραγµατοποιεί επενδύσεις -µε βάση τα διαθέσιµα κεφάλαιά τουκαι ως εκ τούτου εκτίθεται σε ασφαλιστικούς, χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο
κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, λειτουργικούς κινδύνους
κ.α. Η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων υποστηρίζει την προσέγγιση του Οµίλου για
αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τους επιχειρηµατικούς του
στόχους, οφείλει να είναι ευθυγραµµισµένη µε την επιχειρησιακή στρατηγική και αποσκοπεί:
•

στην προστασία της οικονοµικής θέσης του Οµίλου εξασφαλίζοντας παράλληλα
την κάλυψη των υποχρεώσεων προς τους πελάτες του,

•

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Οµίλου µε βάση ένα καλά οργανωµένο
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διακυβέρνησης,

•

στη διασφάλιση µεταξύ άλλων των συµφερόντων των µετόχων,

•

στη διασφάλιση της φήµης του Οµίλου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, υιοθετούνται σε επίπεδο Οµίλου οι ακόλουθες αρχές:
•
•

όλοι οι κίνδυνοι που αναλαµβάνονται µπορούν να επιφέρουν κέρδος
αναλαµβάνονται µόνο οι κίνδυνοι που είναι συνεπείς µε την υλοποίηση της
επιχειρηµατικής στρατηγικής.

Η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων συνίσταται:
•

στον προσδιορισµό των ρόλων και των αρµοδιοτήτων των εµπλεκοµένων µερών
στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων,

•

στην περιγραφή της προσέγγισης που υιοθετείται για την αναγνώριση, αξιολόγηση,
παρακολούθηση, έλεγχο και µετριασµό των κινδύνων καθώς και σύνταξη των
σχετικών αναφορών,

•

στον προσδιορισµό της διάθεσης ανάληψης κινδύνου από τον Όµιλο βάσει των
διαθέσιµων κεφαλαίων του.

Η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων επανεξετάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή συχνότερα
όταν προκύπτουν σηµαντικές αλλαγές, ενδεικτικά σε περιπτώσεις όπου ο Όµιλος εξετάζει τη
δυνατότητα επέκτασης σε νέους κλάδους ασφάλισης, την προώθηση νέων προϊόντων που
διαφοροποιούν το προφίλ κινδύνου, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις αλλαγών στο
κανονιστικό ή στο οικονοµικό περιβάλλον.
Ο Εποπτικός Ισολογισµός καταρτίζεται σύµφωνα µε τις αρχές της Φερεγγυότητας II, ενώ το
Απαιτούµενο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας (SCR) υπολογίζεται µε βάση την “τυποποιηµένη
µέθοδο”. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, οι κίνδυνοι ταξινοµούνται σε ενότητες και για κάθε
ενότητα η αξία σε κίνδυνο (Value-at-Risk) καθορίζεται από µεταβολές στους παράγοντες
κινδύνου ως αποτέλεσµα προ καθορισµένων σεναρίων.
Το ∆.Σ. αποφασίζει για τη σχέση µεταξύ των Ιδίων Κεφαλαίων και του Απαιτούµενου
Κεφαλαίου Φερεγγυότητας και τα συνδέει µε τη διάθεση ανάληψης κινδύνων.
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Για τον αποτελεσµατικότερο καθορισµό της διάθεσης ανάληψης κινδύνων ο Όµιλος έχει
θέσει τους ακόλουθους στόχους:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

να διαθέτει επαρκή διαθέσιµα Ίδια Κεφάλαια για την αντιµετώπιση της συνολικής
έκθεσης σε κινδύνους, καθώς και για τη συµµόρφωση µε τις κανονιστικές
απαιτήσεις,
να διαθέτει κεφαλαιακά πλεονάσµατα που υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση το ύψος
του SCR για κάλυψη όλων των κινδύνων που έχουν αναληφθεί και απεικονίζονται
στο προφίλ κινδύνων,
να απορροφά ζηµιές που προκύπτουν ανά κατηγορία κινδύνου µέχρι ένα
συγκεκριµένο ποσοστό του συνολικού SCR. Τα εγκεκριµένα όρια παρακολουθούνται
και αναθεωρούνται εφόσον κριθεί απαραίτητο.
να διατηρεί σε σταθερά επίπεδα την κερδοφορία της,
να µην αναλαµβάνει κινδύνους που συνδέονται µε µη κερδοφόρες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες,
να επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση οι δραστηριότητες που επιφέρουν
δυσµενείς επιπτώσεις στο προφίλ κινδύνου,
να διατηρεί την ικανότητά της για καταβολή µερισµάτων, σύµφωνα µε τη σχετική
πολιτική και το επιχειρηµατικό σχέδιο,
να διαφυλάσσει την εταιρική ταυτότητα και τη φήµη του,
να ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες των πελατών του,
να µεριµνά για τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους, να µη δείχνει ανοχή σε
εγκληµατικές ή δόλιες δραστηριότητες και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για
την ασφάλεια και την προστασία των δεδοµένων (πελατών και εταιρικών).

Η διάθεση ανάληψης κινδύνων καθορίζεται τόσο σε επίπεδο Οµίλου όσο και σε επίπεδο
Θυγατρικών σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.
Με βάση αυτούς τους στόχους, ο Όµιλος ορίζει συγκεκριµένα όρια ανοχής ως εξής:
•

•

το επιθυµητό εύρος του δείκτη φερεγγυότητας κυµαίνεται µεταξύ 120 - 150% το
επιλέξιµο ποσό των στοιχείων της κατηγορίας Tier 1 είναι τουλάχιστον το ήµισυ των
κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR)
To SCR ανά ενότητα κινδύνου ως ποσοστό του συνολικού SCR δεν πρέπει να
υπερβαίνει συγκεκριµένο ποσοστό, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την τυποποιηµένη
µέθοδο

Η προκαθορισµένη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τα όρια ανοχής είναι δυνατόν να
παραβιαστούν για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, ως αποτέλεσµα συγκεκριµένων
επιχειρηµατικών αποφάσεων.
Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει ένα κατάλληλο σύστηµα διαχείρισης κινδύνων για την εφαρµογή
της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της θέσπισης ενός
κατάλληλου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων (βλ. παρακάτω σχήµα), το οποίο αποτυπώνεται
σε σχετικές πολιτικές* και υιοθετεί το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηµατικών κινδύνων ("πλαίσιο
ERM").
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Πλαίσιο διαχείρισης κίνδυνων της Εταιρείας
* η κατηγοριοποίηση των κινδύνων στον Όµιλο ακολουθεί αυτή της Φερεγγυότητας ΙΙ. Κάθε κατηγορία κινδύνου
(κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος αθέτησης αντισυµβαλλόµενου, ασφαλιστικός κίνδυνος, λειτουργικός κλπ.) καλύπτεται
από την αντίστοιχη πολιτική κάθε Θυγατρικής που εξηγεί πώς οι κίνδυνοι εντοπίζονται, µετρούνται και ελέγχονται.
Στην κάθε πολιτική επίσης περιλαµβάνεται και η αντίστοιχη µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση και
τη µέτρηση του εν λόγω κινδύνου. Το περιεχόµενο όλων των πολιτικών είναι ευθυγραµµισµένο ώστε να
δηµιουργείται ένα συνεπές και πλήρες σετ εγγράφων. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων κάθε Θυγατρικής έχει την
ευθύνη του περιεχοµένου και της παρακολούθησης της εφαρµογής των πολιτικών αυτών από την κάθε Εταιρεία.
Νέες πολιτικές ή αναθεώρηση υφιστάµενων εγκρίνονται αρχικά από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων,
Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων και εγκρίνονται από το ∆Σ όπως αναφέρεται στην επόµενη ενότητα.

Στόχος είναι η µεγιστοποίηση της ικανότητας του Οµίλου να επιτύχει τους επιχειρηµατικούς
του στόχους, µέσω της υιοθέτησης µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την αναγνώριση,
την ιεράρχηση και τη διαχείριση όλων των σηµαντικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται.
Επιπρόσθετα, η ενσωµάτωση του πλαισίου ERM στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε
ολόκληρο τον Οργανισµό είναι ζωτικής σηµασίας. Για το σκοπό αυτό, κάθε Θυγατρική έχει
αναπτύξει το σύνολο των παραπάνω αναφερόµενων πολιτικών και κατευθυντήριων
γραµµών που διασφαλίζουν ότι υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για τη διαχείριση όλων
των κατηγοριών κινδύνου. Τα εν λόγω έγγραφα ευθυγραµµίζονται µε τις ισχύουσες
κανονιστικές απαιτήσεις της Φερεγγυότητας II.
Η σύγχρονη και αποτελεσµατική οργανωτική δοµή του Οµίλου συµπληρώνεται µε ισχυρές
αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές υψηλού επιπέδου.
(περισσότερες πληροφορίες για το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης είναι διαθέσιµες στην
ενότητα Β.1.1).
Οι Λειτουργίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Αναλογιστικής, Κανονιστικής Συµµόρφωσης, και
Εσωτερικού Ελέγχου δηµιουργήθηκαν ώστε να συµπληρώνουν το µοντέλο διακυβέρνησης
κάθε Θυγατρικής.
Πιο συγκεκριµένα το πλαίσιο διακυβέρνησης κινδύνων σε κάθε Θυγατρική συνοδευόµενο
από σαφή κατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση
κινδύνων και την εφαρµογή κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου, υιοθετεί το µοντέλο των
"τριών γραµµών άµυνας". Το µοντέλο αυτό (βλ. παρακάτω εικόνα) υιοθετείται για την
αποτελεσµατική διακυβέρνηση στη διαχείριση των κινδύνων και καθορίζει σαφείς ευθύνες,
δοµή και ρόλους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
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1η Γραµµή άµυνας– Επιχειρηµατικές Μονάδες
Οι βασικές της αρµοδιότητες περιλαµβάνουν την ενεργή διαχείριση των κινδύνων και την
αυστηρή εφαρµογή των κανόνων που καθορίζονται από το περιβάλλον ελέγχου.
Οι Επιχειρηµατικές Μονάδες ενεργούν σύµφωνα µε το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων,
διασφαλίζουν την επίτευξη της σωστής ισορροπίας µεταξύ κινδύνου και προσδοκώµενης
απόδοσης, δηµιουργούν και εφαρµόζουν το κατάλληλο περιβάλλον ελέγχου και
αναπτύσσουν σχέδια δράσης για τον εντοπισµό, τη διαχείριση και την αναφορά των
κινδύνων που εµπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους.
Κάθε Επιχειρηµατική Μονάδα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των κινδύνων που
σχετίζονται µε το πεδίο των δραστηριοτήτων της.
2η Γραµµή άµυνας– Μονάδες επίβλεψης και εποπτείας
Στη δεύτερη γραµµή άµυνας εντάσσονται η Λειτουργία ∆ιαχείρισης Κινδύνων, η
Αναλογιστική Λειτουργία και η Λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Αυτές είναι
ανεξάρτητες Λειτουργίες που παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση στο ∆.Σ. σχετικά µε την
επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του συνολικού συστήµατος διαχείρισης κινδύνων.
Επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνες για τη θέσπιση κατάλληλων µεθοδολογιών και για τη σύνταξη
των σχετικών πολιτικών, καθώς και για την παροχή καθοδήγησης και κατευθύνσεων για την
εφαρµογή τους και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης τους. Ειδικότερα, η
Λειτουργία ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για την ποσοτική και ποιοτική επίβλεψη των
κινδύνων, ελέγχει τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, αναπτύσσει το πλαίσιο διαχείρισης
κινδύνων και ενισχύει την ευαισθητοποίηση απέναντι στον κίνδυνο εσωτερικά µέσω
κατάλληλης τεκµηρίωσης, υποβολής αναφορών και επικοινωνίας κινδύνων και διαχείρισης
των αλλαγών.
Οι Λειτουργίες αυτές νοµιµοποιούνται να επικοινωνούν µε οποιονδήποτε εργαζόµενο και
δικαιούνται άµεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
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3η Γραµµή άµυνας– ∆ιασφάλιση
Η τρίτη γραµµή άµυνας περιλαµβάνει την ανεξάρτητη λειτουργία Ελέγχων του Οµίλου, δηλ.
τη Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου, που παρέχει µια ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη άποψη για
την αποτελεσµατικότητα των Μονάδων της πρώτης και δεύτερης γραµµής άµυνας όπως
αυτές ορίζονται παραπάνω.
Η εφαρµογή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων σε επιχειρησιακό επίπεδο, περιλαµβάνει
τον προσδιορισµό, την αξιολόγηση/µέτρηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την
αναφορά των κινδύνων στους οποίους ο Οργανισµός εκτίθενται ή µπορεί να εκτεθεί. Τα
βήµατα της διαδικασίας παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήµα:

∆ιαδικασία διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας

Η Αναγνώριση των Κινδύνων αποτελεί το πρώτο βήµα στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων.
Η αναγνώριση των κινδύνων είναι η διαδικασία εντοπισµού και καταγραφής όλων των
καταστάσεων σηµαντικής έκθεσης σε κίνδυνο (υφιστάµενης ή/και δυνητικής) που
προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Οµίλου. Ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός είναι
προαπαιτούµενος για την αναγνώριση των κινδύνων, ο οποίος εν συνεχεία ενσωµατώνεται
στη διαδικασία της ORSA. Οι καθορισµένοι στρατηγικοί στόχοι, η διάθεση ανάληψης των
κινδύνων και ο καθορισµός των σχετικών ορίων είναι πολύτιµες πληροφορίες σε αυτό το
στάδιο. Εξετάζονται εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες προκειµένου να αναγνωρισθούν
όλες οι πιθανές πηγές κινδύνου οι οποίες µπορούν βλάψουν την αξία που προσδοκούν να
λάβουν οι ενδιαφερόµενοι και να επηρεάσουν το προφίλ κινδύνου του Οµίλου. Οι εσωτερικοί
παράγοντες µπορεί να περιλαµβάνουν αλλαγές στις υποδοµές, τις διαδικασίες και την
τεχνολογία, ενώ οι εξωτερικοί παράγοντες µπορεί να περιλαµβάνουν αλλαγές της
οικονοµίας/αγοράς, φυσικές καταστροφές καθώς και αλλαγές σε δηµογραφικές και
κανονιστικές απαιτήσεις. Η διαδικασία αναγνώρισης κινδύνων εφαρµόζεται τόσο για τους
υφιστάµενους όσο και για τους ανακύπτοντες κινδύνους, προκειµένου να δηµιουργηθεί το
“Προφίλ Κινδύνων”.
Αξιολόγηση & Μέτρηση Κινδύνων.
Μετά την αναγνώριση των κινδύνων, αξιολογείται πώς αυτοί θα µπορούσαν να
επηρεάσουν τους επιχειρηµατικούς στόχους του Οµίλου. Για κάθε κατηγορία κινδύνου,
χρησιµοποιούνται διαφορετικές µέθοδοι αξιολόγησης. Η ποιοτική αξιολόγηση
χρησιµοποιείται όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία ή στατιστική ανάλυση (π.χ.
κίνδυνος φήµης και στρατηγικός κίνδυνος) και περιλαµβάνει εκτίµηση από τα εντεταλµένα
όργανα ,τόσο της σφοδρότητας όσο και της συχνότητας επέλευσης δυσµενών γεγονότων,
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βασιζόµενη σε προγενέστερη εµπειρία. Η ποσοτική αξιολόγηση, που περιλαµβάνει
υπολογισµούς του Πυλώνα Ι σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο, χρησιµοποιείται όταν
υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία για στατιστική ανάλυση και υπολογισµούς των
κεφαλαίων κινδύνου, όπως στην περίπτωση του κινδύνου αγοράς και του ασφαλιστικού
κινδύνου. Στην ποσοτική αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη και τεχνικές µείωσης κινδύνου.
Για τον εντοπισµό, την περιγραφή, την αξιολόγηση και τον περιορισµό των λειτουργικών
κινδύνων εφαρµόζεται η διαδικασία Αυτοαξιολόγησης Λειτουργικών Κινδύνων και Ελέγχων
(RCSA). Η µεθοδολογία προβλέπει τη συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων,
όπως: αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων ελέγχων, αξιολογήσεις
των “ιδιοκτητών” των κινδύνων, λειτουργικές ζηµιές, µετρήσεις δεικτών κινδύνων (KRIs),
κατανόηση της φύσης και της προέλευσης του κάθε κινδύνου (αιτιώδη ανάλυση) και
αποτελέσµατα ανάλυσης σεναρίων. Επιπρόσθετα αξιολογούνται τυχόν υφιστάµενοι νοµικοί
κίνδυνοι ή κίνδυνοι κανονιστικής συµµόρφωσης. Προκειµένου να αξιολογηθεί και να
ποσοτικοποιηθεί ο υπολειπόµενος λειτουργικός κίνδυνος, λαµβάνεται υπόψη η συχνότητα
εµφάνισης, είτε στο παρόν είτε στο εγγύς µέλλον, και η δυνητική επίδραση ή η σοβαρότητα
του κινδύνου σε περίπτωση επέλευσής του.
Επίσης, γίνεται χρήση προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων και ανάλυση σεναρίων ως
τεχνικές µέτρησης για να εκτιµηθεί η επάρκεια των Επιλέξιµων Ιδίων Κεφαλαίων για την
κάλυψη των κινδύνων καθώς επίσης και για να ποσοτικοποιηθεί η έκθεση σε κινδύνους που
δεν καλύπτονται από τον Πυλώνα Ι.
Το προφίλ κινδύνου επανεξετάζεται τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο, προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι λαµβάνονται υπόψη τόσο οι υφιστάµενοι όσο και οι αναδυόµενοι κίνδυνοι.
Για παράδειγµα, όταν προωθούνται καινούργια προϊόντα, ο Όµιλος ενδέχεται να βρεθεί
αντιµέτωπος µε κινδύνους, οι οποίοι προηγουµένως είχαν µικρή ή και καµία σηµασία.
Η πλήρης αξιολόγηση του προφίλ κινδύνων του Οµίλου πραγµατοποιείται, µεταξύ άλλων,
στα πλαίσια της άσκησης Αξιολόγησης Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (“ORSA”).
∆ιαχείριση Κινδύνων.
Μετά την ποσοτικοποίηση των κινδύνων, δροµολογούνται κατάλληλες ενέργειες για την
αποφυγή, µείωση, µεταφορά και αποδοχή τους. Κάθε µία από τις ενέργειες αυτές έχει
διαφορετικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου και πρέπει να αναλυθεί από τους “ιδιοκτήτες”
των εκάστοτε κινδύνων, τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων ή /και την Επιτροπή ∆ιαχείρισης
Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω
ανάλυσης αποτελούν τη θεµελιώδη βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις ενέργειες
που θα δροµολογηθούν όσον αφορά στην αντιµετώπιση των κινδύνων και περιλαµβάνουν:
(επανα)σχεδιασµό και εφαρµογή ελέγχων, επαναπροσδιορισµό των στρατηγικών
αντιστάθµισης κινδύνου, αλλαγή της επιθυµητής διάρθρωσης ενεργητικού, επανεκτίµηση
των προγραµµάτων αντασφάλισης, προώθηση νέων προϊόντων ή διακοπή κυκλοφορίας
υφιστάµενων κ.α..
Παρακολούθηση, αναφορές, ενηµέρωση, πληροφόρηση και επικοινωνία αναφορικά µε
τους κινδύνους.
Η παρακολούθηση των κινδύνων είναι η διαδικασία που διασφαλίζει ότι το προφίλ κινδύνων
είναι σε κάθε περίπτωση σύµφωνο µε τη διάθεση ανάληψης κινδύνων. προς αυτή την
κατεύθυνση, αναπτύσσονται όρια και υπό-όρια για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
έκθεσης του Οµίλου σε κινδύνους. Η διαδικασία παρακολούθησης των κινδύνων
διασφαλίζει επίσης ότι η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται κατάλληλα από τις
επιχειρηµατικές Μονάδες. Περιλαµβάνει την παρακολούθηση τόσο των αποκλίσεων από τα
εγκεκριµένα όρια όσο και των µεθόδων και των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για τη
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διαχείριση κινδύνων. Η Λειτουργία ∆ιαχείρισης Κινδύνων, 7παρακολουθεί τα όρια και
συντάσσει σχετικές αναφορές προκειµένου για την ενηµέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής
και της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων. Όλες οι
αναφορές χρησιµοποιούνται ως βάση για τη λήψη αποφάσεων. Οι αναφορές
συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα αλλά εφόσον απαιτείται και σε ad hoc βάση.
Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων ακολουθούνται κατάλληλες διαδικασίες κλιµάκωσης.
Η πληροφόρηση αναφορικά µε τους κινδύνους διαχέεται σε όλα τα αρµόδια όργανα, ώστε
να διασφαλιστεί ότι αυτά έχουν ενηµερωθεί δεόντως για το τρέχον προφίλ κινδύνων του
Οµίλου.

B.3.2 Εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες κάθε Θυγατρικής του Οµίλου, ενσωµατωµένες στο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων όπως περιγράφεται στην προηγούµενη ενότητα, διεξάγονται
από την πρώτη γραµµή άµυνας µε τη Λειτουργία ∆ιαχείρισης Κινδύνων να θεσπίζει το
πλαίσιο διαχείρισής τους, του οποίου είναι και θεµατοφύλακας. Αν και το ∆.Σ. είναι υπεύθυνο
για τη λήψη των σηµαντικότερων αποφάσεων σε ολόκληρο τον Οργανισµό, ωστόσο
αναθέτει ορισµένες αρµοδιότητες του για τη λήψη αποφάσεων στις Επιτροπές του. Τα
αποτελέσµατα της εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνων εξετάζονται από τις
αρµόδιες Επιτροπές – υπεύθυνες για τη λήψη αποφάσεων (Εκτελεστική Επιτροπή και
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων) και τα
σηµαντικότερα από αυτά υποβάλλονται προς αξιολόγηση ή / και έγκριση στο ∆.Σ.. Με τη
διαδικασία αυτή διασφαλίζεται έµπρακτα η ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων από τη
διαχείριση κινδύνων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

B.3.3 ∆ιαδικασία Ίδιας Αξιολόγησης Κινδύνων & Φερεγγυότητας (ORSA)
Η άσκηση ORSA, διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προκειµένου να διασφαλιστεί η
ενσωµάτωσή της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ολοκληρώνεται µε την σύνταξη της
ετήσιας έκθεσης ORSA, την τελική ευθύνη της οποίας φέρει το ∆.Σ.. Η διαδικασία της ORSA
επανεξετάζεται και εγκρίνεται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο από την Εκτελεστική Επιτροπή
(ExCo), Η διαδικασία επιβάλλεται να επαναλαµβάνεται σε περίπτωση σηµαντικών αλλαγών
όπως µεταβολές στις συνθήκες της αγοράς ή σηµαντικές αλλαγές στο επιχειρηµατικό
σχέδιο.
Η διαδικασία ORSA είναι σχεδιασµένη ώστε να προσδιορίσει τους µελλοντικούς κινδύνους
που είναι εγγενείς στο επιχειρησιακό µοντέλο του Οµίλου και των Θυγατρικών του και να
τους επιτρέπει να αξιολογούν, να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται και να µετριάζουν τους
κινδύνους αυτούς. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας υπολογίζονται µε τον ενδεδειγµένο
τρόπο οι σχετικές κεφαλαιακές απαιτήσεις προκειµένου να εκτιµηθεί η κεφαλαιακή επάρκεια
του Οµίλου βάσει του προφίλ κινδύνου και του Οικονοµικού Ισολογισµού. Συγκεκριµένα, µε
βάση (i) τον Ισολογισµό κατά ∆.Π.Χ.Α, (ii) το Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, (iii) το επιχειρηµατικό
πλάνο και τον προϋπολογισµό και (v) τις ταµειακές ροές των υποχρεώσεων, καταρτίζονται
οι προβλεπτικοί Ισολογισµοί Φερεγγυότητας ΙΙ και υπολογίζονται τα απαιτούµενα κεφάλαια
και η έκθεση στον κίνδυνο για την επόµενη τριετία.
Η Λειτουργία ∆ιαχείρισης Κινδύνων συντονίζει τη διαδικασία µε τη συνδροµή όλων των
µονάδων, συντάσσει την Έκθεση ORSA και την υποβάλλει στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης
Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων και στο ∆.Σ.. Η διαδικασία ORSA καλύπτει
όλες τις λειτουργίες κι εµπλέκει συγκεκριµένες επιχειρηµατικές µονάδες οι οποίες συµµετέχουν
είτε στην παροχή πληροφοριών (δεδοµένα, παραδοχές κ.λπ.) είτε στην κατανόηση και
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χρήση των αποτελεσµάτων της. Εκτός από τις προαναφερθείσες λειτουργίες κι Επιτροπές,
στη διαδικασία ORSA συµµετέχουν επίσης η Αναλογιστική Λειτουργία, οι Οικονοµικές
Υπηρεσίες, η ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού & MIS, η ∆ιεύθυνση Επενδύσεων και η
Τεχνική ∆ιεύθυνση. Τέλος, η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου συµβάλλει στη διαδικασία της
ORSA, αξιολογώντας την αρτιότητα της ακολουθούµενης διαδικασίας. Συνεπώς, η
διαδικασία ORSA υιοθετεί το µοντέλο διακυβέρνησης των "τριών γραµµών άµυνας». Ο
Όµιλος ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα για τη διενέργεια της ORSA:
•

•

•

•

•

•

Αξιολόγηση των παραγόντων που θα καθορίσουν την ακολουθούµενη διαδικασία - Οι
παράγοντες αυτοί σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προφίλ κινδύνου του
Οµίλου,
Προσδιορισµός και ταξινόµηση των κινδύνων – Ο Όµιλος προσδιορίζει τους κινδύνους
του, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δεν ποσοτικοποιούνται µε την τυποποιηµένη
µέθοδο ή ποσοτικοποιούνται µερικώς από την τυποποιηµένη µέθοδο υπολογισµού του
SCR. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η επίδραση και η πιθανότητα εµφάνισης των κινδύνων,
Αξιολόγηση και µέτρηση των σηµαντικών κινδύνων και κατανοµή κεφαλαίων - Ο Όµιλος
αξιολογεί και ποσοτικοποιεί τους κινδύνους χρησιµοποιώντας διαφορετικές
προσεγγίσεις (τυποποιηµένη µέθοδο και ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων
καταστάσεων,)
Προγραµµατισµός κεφαλαιακής διάρθρωσης (Ίδια Κεφάλαια) για τα επόµενα τρία
χρόνια - Με βάση τις προβλέψεις για τα απαιτούµενα κεφάλαια, ο Όµιλος καταρτίζει ένα
πρόγραµµα κεφαλαιακής διάρθρωσης για τα επόµενα τρία χρόνια. Το πρόγραµµα αυτό
λαµβάνει υπόψη του τις οικονοµικές προβλέψεις και την εκπλήρωση των στρατηγικών
στόχων,
Καταγραφή των αποτελεσµάτων και επικοινωνία - Η λειτουργία ∆ιαχείρισης Κινδύνων
συντονίζει τη διαδικασία της ORSA, προετοιµάζει την σχετική έκθεση και την παρουσιάζει
στην Εκτελεστική Επιτροπή. Στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεση ORSA στην Επιτροπή
∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων για αξιολόγηση και
προκαταρκτική έγκριση και τέλος στο ∆.Σ. για τελική έγκριση,
∆ιαβεβαίωση ότι η διαδικασία ORSA ενσωµατώνεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
του Οµίλου - Ο Όµιλος επιβεβαιώνει ότι η παραπάνω διαδικασία ακολουθεί τις συνήθεις
επιχειρηµατικές διαδικασίες και πρακτικές και ότι οι εκτιµήσεις των µελλοντικών
κεφαλαιακών απαιτήσεων θα ληφθούν υπόψη τις εκτιµήσεις για κεφαλαιακές απαιτήσεις
στις χρηµατοοικονοµικές προβολές του επιχειρηµατικού του πλάνου.

Ο Όµιλος διενεργεί σενάρια προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων και ανάλυση σεναρίων
τουλάχιστον ετησίως, προκειµένου να αξιολογήσει την “ευαισθησία” του σε πιθανά
µελλοντικά γεγονότα που θα είχαν δυσµενείς επιπτώσεις στην απόδοση, στην επίτευξη των
στρατηγικών του στόχων, τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητά του. Οι υποθέσεις που
υιοθετούνται και τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων
τεκµηριώνονται, ως µέρος της διαδικασίας ORSA. Η Λειτουργία ∆ιαχείρισης Κινδύνων, σε
συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες επιχειρησιακές Μονάδες, προσδιορίζει τους βασικούς
παράγοντες κινδύνου στους οποίους θα εκτελεστούν τα προαναφερόµενα σενάρια. Οι
πιθανές αλλαγές στο υφιστάµενο ή / και στο µελλοντικό επιχειρηµατικό σχέδιο, καθώς και
σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι οικονοµικές συνθήκες, λαµβάνονται υπόψη κατά τη
επιλογή των σεναρίων.
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B.4 Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
B.4.1 Περιγραφή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Η Εταιρεία Συµµετοχών έχει θεσπίσει ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο παρέχει
εύλογη διασφάλιση όσον αφορά την επίτευξη στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες:
•
•
•

την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της,
την αξιοπιστία και την πληρότητα της παρεχόµενης
πληροφόρησης,
τη συµµόρφωση µε το ισχύον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο.

χρηµατοοικονοµικής

Οι βασικές συνιστώσες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας Συµµετοχών
περιγράφονται παρακάτω:
•

•

•

•

•

Περιβάλλον ελέγχου. Το περιβάλλον ελέγχου αποτελεί τη βάση για τις υπόλοιπες
συνιστώσες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, θέτοντας το γενικότερο πνεύµα του
οργανισµού επηρεάζοντας τη συνείδηση του προσωπικού για τον έλεγχο. Η
ακεραιότητα και οι υψηλές ηθικές αξίες απορρέουν από τη φιλοσοφία και το στυλ της
διοίκησης, ενώ οι κατάλληλες πολιτικές προσλήψεων και κατάρτισης του ανθρωπίνου
δυναµικού εξασφαλίζουν την καταλληλότητα και ικανότητα των ανθρώπων που
εργάζονται στον Όµιλο. Η οργανωτική δοµή της Εταιρείας Συµµετοχών είναι κατάλληλη
για το µέγεθος και την πολυπλοκότητά της µε σαφώς καθορισµένες ευθύνες και
γραµµές αναφοράς και σαφή εκχώρηση αρµοδιοτήτων.
Εκτίµηση κινδύνου. Η Εταιρεία Συµµετοχών αναγνωρίζοντας ότι η ανάληψη κινδύνων
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της δραστηριότητάς της ορίζει µηχανισµούς για την
αναγνώρισή τους και για την εκτίµηση του δυνητικού αντίκτυπού τους στην επίτευξη
των στόχων της. Καθώς οι οικονοµικές, ρυθµιστικές και επιχειρηµατικές συνθήκες θα
συνεχίσουν να µεταβάλλονται, έχουν θεσπιστεί κατάλληλοι µηχανισµοί για την
αναγνώριση και αντιµετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται µε την αλλαγή.
∆ραστηριότητες ελέγχου. Οι δραστηριότητες ελέγχου αφορούν στις πολιτικές και
διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εκτέλεσης των οδηγιών της
∆ιοίκησης. Οι δραστηριότητες του ελέγχου εφαρµόζονται σε ολόκληρο τον
οργανισµό, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες του. Ένα κύριο µέσο
δραστηριότητας ελέγχου της Εταιρείας Συµµετοχών είναι ο διαχωρισµός των
καθηκόντων και αρµοδιοτήτων. Οι λειτουργίες που διαχωρίζονται αφορούν στην
εξουσιοδότηση, εκτέλεση, θεµατοφυλακή, καταχώρηση και διενέργεια συµφωνιών. Οι
φυσικοί έλεγχοι, οι διαδικασίες εξουσιοδότησης και έγκρισης, καθώς και οι αριθµητικοί
και λογιστικοί έλεγχοι αποτελούν επίσης µέρος των δραστηριοτήτων ελέγχου της
Εταιρείας Συµµετοχών.
Πληροφόρηση και επικοινωνία. Οι πληροφορίες πρέπει να εντοπίζονται, να
συλλέγονται και να επικοινωνούνται µε τρόπο και σε χρόνο που επιτρέπει στα
πρόσωπα να εκτελούν τις εργασίες τους. Η Εταιρεία Συµµετοχών έχει θεσπίσει κανάλια
επικοινωνίας για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες επικοινωνούνται στους
κατάλληλους αποδέκτες. Υπάρχουν επίσης µηχανισµοί για την συλλογή κατάλληλων
εξωτερικών πληροφοριών, καθώς και για την αποτελεσµατική επικοινωνία µε
εξωτερικά µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών και εποπτικών αρχών, των
µετόχων και των πελατών.
Παρακολούθηση. Η Εταιρεία Συµµετοχών έχει θεσπίσει µηχανισµούς για την συνεχή
παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο της οµαλής
πορείας των εργασιών της. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τακτικές δραστηριότητες
διαχείρισης και εποπτείας και άλλες δραστηριότητες που εκτελούνται από το
προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, που αξιολογούν την απόδοση
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των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Υπάρχουν επίσης ξεχωριστές αξιολογήσεις, το
εύρος και η συχνότητα των οποίων εξαρτάται κυρίως από την εκτίµηση των κινδύνων
και την αποτελεσµατικότητα των τακτικών διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου.
Οι ανεπάρκειες του εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται αρµοδίως και όλα τα σοβαρά
ζητήµατα γνωστοποιούνται στην ανώτατη διοίκηση και στο ∆.Σ..
Οι εταιρείες του Οµίλου αναµένεται ότι εφαρµόζουν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας Συµµετοχών.

B.4.2 Περιγραφή
Συµµόρφωσης

του

τρόπου

εφαρµογής

της

λειτουργίας

Κανονιστικής

Η λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης έχει συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε τις
ακόλουθες αρχές:
•
•
•
•
•

•

η λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης έχει επίσηµη θέση µέσα στην Εταιρεία
Συµµετοχών που απεικονίζεται διακριτά στο οργανόγραµµά της,
η λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης είναι ανεξάρτητη µέσα στην Εταιρεία
Συµµετοχών,
η λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης υπόκειται σε έλεγχο από την λειτουργία
Εσωτερικού Ελέγχου,
οι εργαζόµενοι στη λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης σε συνεχή βάση πληρούν
τα κριτήρια ικανότητας και ήθους που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία Συµµετοχών,
η λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης έχει το δικαίωµα να διερευνά ενδεχόµενες
παραβιάσεις της πολιτικής κανονιστικής συµµόρφωσης και πιθανής παραβίασης των
νόµων, των αποφάσεων και των κανονισµών που εκδίδονται,
η λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης συνεργάζεται, σύµφωνα µε τις σχετικές
πολιτικές και κατευθυντήριες γραµµές του Οµίλου, µε τα αντίστοιχα όργανα και
λειτουργίες των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Λειτουργίας Κανονιστικής Συµµόρφωσης, ο
υπεύθυνος της Λειτουργίας αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων,
Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων και για διοικητικούς σκοπούς στον Πρόεδρο του ∆.Σ.
και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.

B.5 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου
Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου (στο εξής “ΛΕΕ”) αποτελεί µια ανεξάρτητη,
αντικειµενική, και συµβουλευτική λειτουργία σχεδιασµένη έτσι ώστε να προσθέτει αξία και να
βελτιώνει τις λειτουργίες του Οµίλου. Συµβάλει στην εκπλήρωση των στόχων του Οµίλου
υιοθετώντας µια συστηµατική και επαγγελµατική προσέγγιση στην αξιολόγηση και τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου εποπτεύει τις αντίστοιχες λειτουργίες των
θυγατρικών Εταιρειών του Οµίλου και συµβάλει επικουρικά στο έργο τους. ∆ιενεργεί
επισκόπηση στους Κανονισµούς Λειτουργίας των θυγατρικών Εταιρειών του Οµίλου
προκειµένου να διασφαλίσει την συµµόρφωσή τους µε τις αρχές και απαιτήσεις του Οµίλου,
καθώς επίσης και στα ετήσια πλάνα ελέγχου και στα πορίσµατα ελέγχου. Επιπλέον
επεµβαίνει συµβουλευτικά σε θέµατα µεθοδολογίας όποτε κρίνεται απαραίτητο.
Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου διενεργείται από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου της δεσπόζουσας ασφαλιστικής εταιρείας του Οµίλου, την Eurolife ERB A.E.A.Z..
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Η ΛΕΕ διατυπώνει προτάσεις για την αντιµετώπιση των αδυναµιών και τη βελτίωση των
υφιστάµενων πολιτικών και διαδικασιών, και διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα
µέτρα σχετικά µε τα πορίσµατα ελέγχου εντός των συµφωνηµένων προθεσµιών. Υποβοηθά
επίσης τη διοίκηση στην πρόληψη και καταστολή της απάτης, της υπεξαίρεσης και των
ανήθικων πρακτικών και την ανάληψη ειδικών έργων όπου κρίνεται απαραίτητο.
Για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η ΛΕΕ έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες και δεδοµένα όλων των Εταιρειών του Οµίλου, καθώς επίσης και σε όλο το
προσωπικό των Εταιρειών του Οµίλου συµπεριλαµβανοµένων των εκτελεστικών µελών των
∆.Σ. τους. Το πεδίο εφαρµογής του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαµβάνει όλες τις µονάδες και
τις δραστηριότητες του Οµίλου.
Η ΛΕΕ έχει συσταθεί µε απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου η
οποία έχει εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Κανονισµός
Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου ορίζει την αποστολή και τους στόχους του Εσωτερικού
Ελέγχου, τον τρόπο λειτουργίας, τις ευθύνες, τις αρµοδιότητες, τις εξουσιοδοτήσεις και το
πεδίο εφαρµογής του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Κανονισµός λειτουργίας καθορίζει επίσης την
αντικειµενικότητα, την επαγγελµατική επάρκεια του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τον
κώδικα δεοντολογίας και επαγγελµατικής συµπεριφοράς που τηρεί όπως και τα ∆ιεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα για την επαγγελµατική πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Κανονισµός
Λειτουργίας επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και αναθεωρείται εάν και όποτε κριθεί
απαραίτητο, κατά τη χρήση 2018 δεν κρίθηκε απαραίτητη η αναθεώρησή του. Ο επικεφαλής
της ΛΕΕ διορίζεται από το ∆.Σ., ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές έχουν επαρκή προσόντα, γνώσεις και εµπειρία για την αποτελεσµατική
άσκηση των καθηκόντων τους και είναι ανεξάρτητοι από τη διοίκηση.
Η ΛΕΕ είναι ανεξάρτητη από άλλες επιχειρηµατικές µονάδες του Οµίλου µε λειτουργικές
αρµοδιότητες και αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου, ενώ διοικητικά στο
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Οι δραστηριότητές της διενεργούνται βάσει Ετησίου Πλάνου
Ελέγχου και Προϋπολογισµού, τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή
Ελέγχου παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση της.
Η µεθοδολογία που εφαρµόζει η ΛΕΕ είναι βασισµένη στην αξιολόγηση κίνδυνων (risk based
approach) και εξετάζει την ύπαρξη και την επάρκεια των µηχανισµών ελέγχου που
απαιτούνται για την κάλυψη συγκεκριµένων κινδύνων. Η αξιολόγηση των κινδύνων καλύπτει
όλες τις µονάδες, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τα πληροφοριακά συστήµατα του
Οµίλου και συνιστά τη βάση της εκπόνησης του πλάνου ελέγχου, το οποίο κατόπιν
υποβάλλεται στην Επιτροπή Ελέγχου προς έγκριση. Η συχνότητα και το εύρος των ελέγχων
εξαρτώνται από το επίπεδο του κινδύνου σε κάθε επιχειρηµατική µονάδα του Οµίλου.
Η µεθοδολογία που ακολουθείται από την ΛΕΕ βασίζεται στα Πρότυπα του Ινστιτούτου των
Εσωτερικών Ελεγκτών για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

B.6 Αναλογιστική λειτουργία
Οι κύριες αρµοδιότητες της Αναλογιστικής Λειτουργίας, που αναφέρεται στο ∆.Σ., είναι
(όπως αναφέρεται και στην ενότητα Β.1.1):
•

να συντονίζει τον υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων,

•

να εξασφαλίζει την καταλληλότητα των µεθόδων και των υποκείµενων υποδειγµάτων
που χρησιµοποιούνται, καθώς και των παραδοχών που γίνονται στον υπολογισµό των
τεχνικών προβλέψεων,
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•

να αξιολογεί την επάρκεια και ποιότητα των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τον
υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων,

•

να εκφράζει γνώµη για τη γενική πολιτική ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων,

•

να συγκρίνει τις βέλτιστες εκτιµήσεις σε σχέση µε τις εµπειρικές παρατηρήσεις,

•

να πληροφορεί το ∆.Σ. και τη ∆ιοίκηση σχετικά µε την αξιοπιστία και καταλληλότητα του
υπολογισµού των τεχνικών προβλέψεων,

•

να επιβλέπει τον υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων σε περιπτώσεις που απαιτείται
χρήση προσεγγίσεων, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών, κατά περίπτωση, µεθόδων για
τον υπολογισµό της βέλτιστης εκτίµησης,

•

να εκφράζει γνώµη σχετικά µε την καταλληλότητα των αντασφαλιστικών συµφωνιών,

•

να αξιολογεί κατά πόσο τα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για τον
υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων υποστηρίζουν επαρκώς τις αναλογιστικές και
στατιστικές µεθόδους,

•

να συµβάλλει στην αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης κινδύνου,

•

να εποπτεύει τη θέσπιση πολιτικών, διαδικασιών, συστηµάτων και ελεγκτικών
µηχανισµών στον τοµέα ευθύνης της,

•

να διασφαλίζει ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις τηρούνται σωστά στον τοµέα ευθύνης της.

Η Αναλογιστική λειτουργία εντάσσεται στη δεύτερη γραµµή άµυνας και λειτουργεί
ανεξάρτητα από τις άλλες τρεις βασικές λειτουργίες (εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση
κινδύνων και κανονιστική συµµόρφωση).
Οι ακόλουθες ενέργειες εξασφαλίζουν την αντικειµενικότητα και την ανεξαρτησία της
Αναλογιστικής Λειτουργίας από τις άλλες βασικές λειτουργίες του Οµίλου:
•

η έκθεση της Αναλογιστικής Λειτουργίας απευθύνεται απευθείας στο ∆.Σ. προκειµένου
να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της λειτουργίας της,

•

η Αναλογιστική Λειτουργία έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων της,

•

ο επικεφαλής της Αναλογιστικής Λειτουργίας ορίζεται από το ∆.Σ.,

•

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει και αξιολογεί τις αρµοδιότητες και υπευθυνότητες της
Αναλογιστικής Λειτουργίας.

B.7 Εξωτερική ανάθεση
Οι θυγατρικές του Οµίλου έχουν αναθέσει εξωτερικά (εξωπορίσει) ορισµένες επιχειρησιακές
τους δραστηριότητες ωστόσο διατηρούν την πλήρη ευθύνη για την αποτελεσµατική
ολοκλήρωσή τους. Η διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε την εξωτερική ανάθεση και
η διακυβέρνηση και παρακολούθηση του συνόλου των εξωτερικών αναθέσεων, είναι
ουσιαστικής σηµασίας διαδικασίες για την αποτελεσµατική διαχείριση της ευθύνης αυτής.
Το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης των δραστηριοτήτων που ανατέθηκαν εξωτερικά
προσδιορίζονται στις σχετικές - εγκεκριµένες από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια - Πολιτικές.
Σύµφωνα µε αυτές, οι θυγατρικές ακολουθούν τα παρακάτω βήµατα*:
Αξιολόγηση καταλληλότητας της εξωτερικής ανάθεσης. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης
της καταλληλότητας της εξωτερικής ανάθεσης µιας δραστηριότητας, λαµβάνεται υπόψη ο
τρόπος µε τον οποίο αυτή υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους του Οµίλου, πού
εντάσσεται στη δοµή του όπως επίσης και το εάν επηρεάζει την ικανότητά του να
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ανταποκρίνεται στις κανονιστικές απαιτήσεις. Η ∆/νση ∆ιαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων
εξετάζει τις υποψήφιες συµφωνίες µε τρίτους προκειµένου να τεκµηριώσει επαρκώς ότι
εµπίπτουν στον ορισµό του εξωπορισµού. Επίσης, αξιολογεί τους κινδύνους που
συνδέονται µε τον εξωπορισµό µιας δραστηριότητας και το εάν η συγκεκριµένη
δραστηριότητα αποτελεί κρίσιµη ή σηµαντική ανάθεση.
Επιλογή εξωτερικού παρόχου. Στη συνέχεια, η Μονάδα που ενδιαφέρεται να εξωπορίσει
κάποια δραστηριότητά της (Φορέας ανάθεσης) σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών
προβαίνουν σε µια διαδικασία υποβολής προσφορών. Η εξωτερική ανάθεση κρίσιµων ή
σηµαντικών λειτουργιών / δραστηριοτήτων διεξάγεται µε δέουσα επιµέλεια για την
αξιολόγηση παραγόντων όπως: της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του υποψήφιου
παρόχου, της πιθανής ασφαλιστικής του κάλυψης για τους κινδύνους της ανατεθείσας
δραστηριότητας, των πιθανών κυρώσεων λόγω παραβιάσεων της νοµοθεσίας που
αφορούν νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, της πιθανής ύπαρξης σύγκρουσης συµφερόντων, της καταλληλότητας του
προσωπικού του παρόχου που θα ασχοληθεί µε την ανατεθείσα δραστηριότητα, τα µέτρα
του παρόχου σχετικά µε την ασφάλεια της πληροφορίας και των προσωπικών δεδοµένων,
των σχεδίων επιχειρηµατικής συνέχειας και ανάκτησης από καταστροφή πληροφοριακών
συστηµάτων του παρόχου, γεωγραφικοί περιορισµοί και κατοχή απαραίτητων αδειών.
Συµβατικές απαιτήσεις Για την εξωτερική ανάθεση εργασιών απαιτείται η σύναψη γραπτής
σύµβασης, στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα κάθε µέρους. Οι
συµβάσεις – ανάλογα µε την περίπτωση – περιλαµβάνουν το αντικείµενο της συµφωνίας,
το δικαίωµα ελέγχου των θυγατρικών Του Οµίλου και της Εποπτικής Αρχής, όρους που
αφορούν εγγυήσεις και αποζηµιώσεις, την υποχρέωση του παρόχου για συµµόρφωση µε
το κανονιστικό πλαίσιο και τη νοµοθεσία (συµπεριλαµβάνεται η προστασία προσωπικών
δεδοµένων), τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες των µερών, όρους για τον τερµατισµό της
συνεργασίας, για την τήρηση εµπιστευτικότητας κλπ.
Έγκριση ανάθεσης. Εφόσον η συµφωνία αφορά ανάθεση κρίσιµης ή σηµαντικής
λειτουργίας / δραστηριότητας, εγκρίνεται από το ∆.Σ. και ενηµερώνεται σχετικά η Εποπτική
Αρχή.
Παρακολούθηση και Αναφορές. Ο Όµιλος διατηρεί κατάλογο όλων των συµβάσεων
εξωτερικής ανάθεσης. Ο Φορέας ανάθεσης ακολουθεί διαδικασίες για την τακτική
παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων όλων των παρόχων που τους έχουν
ανατεθεί κρίσιµες δραστηριότητες. Η ∆/νση ∆ιαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων µε τη
συνδροµή των Φορέων, συντονίζει αυτές τις αξιολογήσεις και µέσω σχετικών εκθέσεων
ενηµερώνει τη ∆ιοίκηση του Οµίλου.
Σχέδια έκτακτης ανάγκης και εξόδου. Ο Όµιλος εξασφαλίζει ότι οι πάροχοι διαθέτουν τα
κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης, ώστε να µετριαστεί ο κίνδυνος σε περίπτωση
επέλευσης καταστροφικού γεγονότος. Τα σχέδια αυτά είναι καταγεγραµµένα και
εξετάζονται τουλάχιστον ετησίως. Επιπλέον, οφείλει να διαθέτει Σχέδιο Εξόδου για τη
διαχείριση των περιπτώσεων λήξης συνεργασιών µε παρόχους που τους έχουν ανατεθεί
κρίσιµες/σηµαντικές υπηρεσίες/δραστηριότητες.
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Περιγραφή λειτουργίας/ δραστηριότητας

∆ιαχείριση αποζηµιώσεων για ασφαλισµένους σε προγράµµατα
υγείας / νοσοκοµειακής ασφάλισης. Η εξωτερική ανάθεση
περιλαµβάνει α) υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, β) ιατρικούς
ελέγχους δαπανών στα συµβεβληµένα νοσοκοµεία και γ)
διακανονισµό των απαιτήσεων.

Χώρα
εγκατάστασης
παρόχου

Εταιρεία του
Οµίλου

Ενδοοµιλική
ανάθεση

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/Eurolife
ERB Asigurari
de Viata S.A.

ΟΧΙ

Προµήθεια, αποθήκευση, οργάνωση και παράδοση των φυσικών
φακέλων ταχυδροµείου στους πελάτες της.

Ελλάδα

Προµήθεια, αρχειοθέτηση και διαχείριση του φυσικού αρχείου
εγγράφων και φακέλων της.

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ
Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρήση κύριων εφαρµογών µέσω Υπολογιστικού Νέφους (CLOUD)
και ενός µοντέλου διάθεσης & χρήσης που ορίζεται ως «Λογισµικό
ως Υπηρεσία» (Software as a Service).

Ιρλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Παροχή, µέσω Υπολογιστικού Νέφους (CLOUD), υπηρεσιών
υποδοµής που ορίζονται ως «Υποδοµή ως Υπηρεσία»
(Infrastructure as a Service).

Γερµανία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

ΗΠΑ

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ολλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ολλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ιρλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Παρακολούθηση της εύρυθµης λειτουργίας των υποδοµών της
Εταιρείας κατά τις µη εργάσιµες ώρες / µέρες και παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης στην επίλυση προβληµάτων.
Παροχή υπηρεσιών Information Security – 24x7 παρακολούθησης
υποδοµών, ενηµέρωσης σε περίπτωση εντοπισµού περιστατικού
και συµβουλευτικών υπηρεσιών.

Παροχή, µέσω Υπολογιστικού Νέφους (CLOUD), υπηρεσιών
συστήµατος µηχανογραφικής υποστήριξης εκπαίδευσης
Πωλήσεων και παρακολούθησης κανονιστικών υποχρεώσεων
συνεργατών. Ορίζεται ως «Λογισµικό ως Υπηρεσία» (Software as a
Service).

∆ιαχείριση προωθητικών ενεργειών και µαζική αποστολή
µηνυµάτων σε πελάτες µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας. Η
πλατφόρµα φιλοξενείται εξολοκλήρου σε Υπολογιστικό Νέφος
(CLOUD) και η υπηρεσία χαρακτηρίζεται: «Λογισµικό ως Υπηρεσία»
(Software as a Service).

Υπηρεσίες παραγωγής, αποθήκευσης και αρχειοθέτησης,
ηλεκτρονικών ασφαλιστικών εγγράφων µε δυναµικό περιεχόµενο
µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία φιλοξενείται σε
Υπολογιστικό Νέφος (CLOUD). Η υπηρεσία χαρακτηρίζεται:
«Λογισµικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service).
Υπηρεσίες ανάπτυξης, υποστήριξης και συντήρησης πλατφόρµας
∆ιαχ/σης Σχέσεων Πελατών (CRM). Η υπηρεσία χαρακτηρίζεται:
«Λογισµικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service).
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Περιγραφή λειτουργίας/ δραστηριότητας

∆ιαχείριση αποζηµιώσεων για ασφαλισµένους σε προγράµµατα
υγείας / νοσοκοµειακής ασφάλισης. Η εξωτερική ανάθεση
περιλαµβάνει α) υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, β) ιατρικούς
ελέγχους δαπανών στα συµβεβληµένα νοσοκοµεία και γ)
διακανονισµό των απαιτήσεων.

Χώρα
εγκατάστασης
παρόχου

Εταιρεία του
Οµίλου

Ενδοοµιλική
ανάθεση

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/Eurolife
ERB Asigurari
de Viata S.A.

ΟΧΙ

Προµήθεια, αποθήκευση, οργάνωση και παράδοση των φυσικών
φακέλων ταχυδροµείου στους πελάτες της.

Ελλάδα

Προµήθεια, αρχειοθέτηση και διαχείριση του φυσικού αρχείου
εγγράφων και φακέλων της.

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ
Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρήση κύριων εφαρµογών µέσω Υπολογιστικού Νέφους (CLOUD)
και ενός µοντέλου διάθεσης & χρήσης που ορίζεται ως «Λογισµικό
ως Υπηρεσία» (Software as a Service).

Ιρλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Παροχή, µέσω Υπολογιστικού Νέφους (CLOUD), υπηρεσιών
υποδοµής που ορίζονται ως «Υποδοµή ως Υπηρεσία»
(Infrastructure as a Service).

Γερµανία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

ΗΠΑ

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ολλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ολλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ιρλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Παρακολούθηση της εύρυθµης λειτουργίας των υποδοµών της
Εταιρείας κατά τις µη εργάσιµες ώρες / µέρες και παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης στην επίλυση προβληµάτων.
Παροχή υπηρεσιών Information Security – 24x7 παρακολούθησης
υποδοµών, ενηµέρωσης σε περίπτωση εντοπισµού περιστατικού
και συµβουλευτικών υπηρεσιών.

Παροχή, µέσω Υπολογιστικού Νέφους (CLOUD), υπηρεσιών
συστήµατος µηχανογραφικής υποστήριξης εκπαίδευσης
Πωλήσεων και παρακολούθησης κανονιστικών υποχρεώσεων
συνεργατών. Ορίζεται ως «Λογισµικό ως Υπηρεσία» (Software as a
Service).

∆ιαχείριση προωθητικών ενεργειών και µαζική αποστολή
µηνυµάτων σε πελάτες µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας. Η
πλατφόρµα φιλοξενείται εξολοκλήρου σε Υπολογιστικό Νέφος
(CLOUD) και η υπηρεσία χαρακτηρίζεται: «Λογισµικό ως Υπηρεσία»
(Software as a Service).

Υπηρεσίες παραγωγής, αποθήκευσης και αρχειοθέτησης,
ηλεκτρονικών ασφαλιστικών εγγράφων µε δυναµικό περιεχόµενο
µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία φιλοξενείται σε
Υπολογιστικό Νέφος (CLOUD). Η υπηρεσία χαρακτηρίζεται:
«Λογισµικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service).
Υπηρεσίες ανάπτυξης, υποστήριξης και συντήρησης πλατφόρµας
∆ιαχ/σης Σχέσεων Πελατών (CRM). Η υπηρεσία χαρακτηρίζεται:
«Λογισµικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service).
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Περιγραφή λειτουργίας/ δραστηριότητας

∆ιαχείριση αποζηµιώσεων για ασφαλισµένους σε προγράµµατα
υγείας / νοσοκοµειακής ασφάλισης. Η εξωτερική ανάθεση
περιλαµβάνει α) υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, β) ιατρικούς
ελέγχους δαπανών στα συµβεβληµένα νοσοκοµεία και γ)
διακανονισµό των απαιτήσεων.

Χώρα
εγκατάστασης
παρόχου

Εταιρεία του
Οµίλου

Ενδοοµιλική
ανάθεση

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/Eurolife
ERB Asigurari
de Viata S.A.

ΟΧΙ

Προµήθεια, αποθήκευση, οργάνωση και παράδοση των φυσικών
φακέλων ταχυδροµείου στους πελάτες της.

Ελλάδα

Προµήθεια, αρχειοθέτηση και διαχείριση του φυσικού αρχείου
εγγράφων και φακέλων της.

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ
Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρήση κύριων εφαρµογών µέσω Υπολογιστικού Νέφους (CLOUD)
και ενός µοντέλου διάθεσης & χρήσης που ορίζεται ως «Λογισµικό
ως Υπηρεσία» (Software as a Service).

Ιρλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Παροχή, µέσω Υπολογιστικού Νέφους (CLOUD), υπηρεσιών
υποδοµής που ορίζονται ως «Υποδοµή ως Υπηρεσία»
(Infrastructure as a Service).

Γερµανία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

ΗΠΑ

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ολλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ολλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ελλάδα

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Ιρλανδία

Eurolife ERB
ΑΕΑΖ/ Eurolife
ERB ΑΕΓΑ

ΟΧΙ

Παρακολούθηση της εύρυθµης λειτουργίας των υποδοµών της
Εταιρείας κατά τις µη εργάσιµες ώρες / µέρες και παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης στην επίλυση προβληµάτων.
Παροχή υπηρεσιών Information Security – 24x7 παρακολούθησης
υποδοµών, ενηµέρωσης σε περίπτωση εντοπισµού περιστατικού
και συµβουλευτικών υπηρεσιών.

Παροχή, µέσω Υπολογιστικού Νέφους (CLOUD), υπηρεσιών
συστήµατος µηχανογραφικής υποστήριξης εκπαίδευσης
Πωλήσεων και παρακολούθησης κανονιστικών υποχρεώσεων
συνεργατών. Ορίζεται ως «Λογισµικό ως Υπηρεσία» (Software as a
Service).

∆ιαχείριση προωθητικών ενεργειών και µαζική αποστολή
µηνυµάτων σε πελάτες µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας. Η
πλατφόρµα φιλοξενείται εξολοκλήρου σε Υπολογιστικό Νέφος
(CLOUD) και η υπηρεσία χαρακτηρίζεται: «Λογισµικό ως Υπηρεσία»
(Software as a Service).

Υπηρεσίες παραγωγής, αποθήκευσης και αρχειοθέτησης,
ηλεκτρονικών ασφαλιστικών εγγράφων µε δυναµικό περιεχόµενο
µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία φιλοξενείται σε
Υπολογιστικό Νέφος (CLOUD). Η υπηρεσία χαρακτηρίζεται:
«Λογισµικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service).
Υπηρεσίες ανάπτυξης, υποστήριξης και συντήρησης πλατφόρµας
∆ιαχ/σης Σχέσεων Πελατών (CRM). Η υπηρεσία χαρακτηρίζεται:
«Λογισµικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service).
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B.8 Άλλες πληροφορίες
∆εν υπάρχουν άλλες σηµαντικές πληροφορίες να αναφερθούν, σχετικά µε το
σύστηµα διακυβέρνησης.
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Γ Προφίλ Κινδύνου
Ο Όµιλος λόγω της φύσης των εργασιών του εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους:
ασφαλιστικό, αγοράς, πιστωτικό, ρευστότητας, λειτουργικός, συγκέντρωσης, στρατηγικό
και φήµης. Πρωταρχικός στόχος είναι να βρεθεί η βέλτιστη σχέση και ισορροπία µεταξύ του
κινδύνου που αναλαµβάνεται και της αναµενόµενης απόδοσης.
Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των ηµερήσιων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων του Οµίλου. Οι Θυγατρικές του Οµίλου εφαρµόζουν µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων τους προκειµένου να διασφαλίσουν την επίτευξη
των στρατηγικών τους στόχων. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι θα δηµιουργηθεί αξία
στον Όµιλο µέσα από την αναγνώριση της βέλτιστης σχέσης µεταξύ των κινδύνων που
αναλαµβάνονται και της αναµενόµενης απόδοσης παράλληλα µε την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων προς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων
υποστηρίζει τον Οργανισµό στον εντοπισµό, τη µέτρηση, τη διαχείριση και παρακολούθηση
και την αναφορά των κινδύνων, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι λαµβάνονται άµεσα οι
κατάλληλες αποφάσεις ή/και τα µέτρα όποτε προκύπτουν αλλαγές στο προφίλ κινδύνου
του Οµίλου.
Το συνοπτικό αποτέλεσµα της διαδικασίας εντοπισµού, αξιολόγησης και παρακολούθησης
των κινδύνων συνιστά το προφίλ κινδύνου του Οµίλου και περιλαµβάνει:
Περιγραφή των κινδύνων που αντιµετωπίζει ο Όµιλος
Τους παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε εκδήλωση κινδύνου
Περιγραφή των δράσεων διαχείρισης και µετριασµού που υιοθετούνται

•
•
•

Το προφίλ κινδύνου του Οµίλου επηρεάζεται επίσης από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι
αλλαγές στις µακροοικονοµικές, πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες, κυρίως στην Ελλάδα,
αλλαγές στο ρυθµιστικό (επιβολή π.χ. νέων νόµων) και εποπτικό πλαίσιο και διακυµάνσεις
στις παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οι προαναφερόµενοι παράγοντες µπορούν
να επηρεάσουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες, δηλαδή τη φύση και τον τύπο των
ασφαλιστικών προϊόντων που προσφέρονται και συνεπώς µπορεί να οδηγήσουν σε
διαφοροποιήσεις στο προφίλ κινδύνου του.

Σύνοψη των ασφαλιστικών εργασιών του Οµίλου
1. Προϊόντα των Εταιρειών Ασφαλίσεων Ζωής

Ελληνική Εταιρεία Ζωής. Το µερίδιο αγοράς της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 ανήλθε
σε 19,8% των ασφαλίσεων ζωής, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση και την τάση
ανάπτυξής της. Η Εταιρεία προσφέρει µια ευρεία γκάµα ασφαλιστικών προϊόντων ζωής
προσαρµοσµένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της µέσω πολλαπλών καναλιών
διανοµής (τραπεζικά και µη-τραπεζικά). Τα προϊόντα διακρίνονται σε δύο κυρίως κατηγορίες:
προστασίας και αποταµιευτικά.
•

Τα προϊόντα προστασίας αφορούν:

Ισόβια ασφάλιση ζωής: Η ισόβια ασφάλιση ζωής παρέχει στους δικαιούχους του
συµβολαίου πληρωµή σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου σε οποιοδήποτε
χρόνο. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του
ασφαλισµένου ή για κάποια προκαθορισµένη διάρκεια.
Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής: Η πρόσκαιρη ασφάλιση ζωής αποτελεί εναλλακτική των
προϊόντων ισόβιας ασφάλισης ζωής, καλύπτοντας τον κίνδυνο απώλειας ζωής του
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ασφαλισµένου για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Οι πελάτες έχουν την επιλογή µεταξύ
προκαθορισµένης ή φθίνουσας παροχής κατά τη διάρκεια ορισµένου χρονικού
διαστήµατος της ασφάλισης. Προσφέρονται είτε σε ατοµική είτε σε οµαδική βάση.
Ασφάλιση προσωπικού ατυχήµατος: Η ασφάλιση προσωπικού ατυχήµατος παρέχει
κάλυψη έναντι του κινδύνου απώλειας ζωής συνεπεία ατυχήµατος ή ανικανότητας (µόνιµης
ή προσωρινής) επί τη βάσει ενός ασφαλιστέου ποσού. Η ασφάλιση προσωπικού
ατυχήµατος διατίθεται ως συµπληρωµατικό προσάρτηµα ορισµένων βασικών προϊόντων
ασφαλίσεων ζωής.
Ασφάλιση υγείας: Η ασφάλιση υγείας προσφέρει παροχές για την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια υγειονοµική περίθαλψη, η οποία καλύπτει ιατρικά έξοδα (αποζηµίωση),
νοσοκοµειακή και εξω-νοσοκοµειακή περίθαλψη και ιατρικές εξετάσεις, νοσοκοµειακό
επίδοµα, επίδοµα χειρουργείου και επίδοµα για τα έξοδα θεραπείας σοβαρών ασθενειών. Η
ασφάλιση υγείας διατίθεται ως συµπληρωµατικό παράρτηµα ορισµένων βασικών
προϊόντων ασφαλίσεων ζωής. Από το 2013, η Εταιρεία προωθεί νοσοκοµειακά προϊόντα
ετησίως ανανεούµενα.
Ασφάλιση ανικανότητας: Η ασφάλιση ανικανότητας παρέχει επίδοµα απώλειας
εισοδήµατος σε περίπτωση ανικανότητας (προσωρινής ή µόνιµης) η οποία προκλήθηκε
από ατύχηµα ή ασθένεια. Η ασφάλιση ανικανότητας διατίθεται ως συµπληρωµατικό
προσάρτηµα ορισµένων βασικών προϊόντων ασφαλίσεων ζωής µε περιοδικά ασφάλιστρα.
Οι πελάτες έχουν την επιλογή να λάβουν την αποζηµίωση είτε εφάπαξ είτε στη βάση
περιοδικών καταβολών.
Ασφαλιστικά προϊόντα επί της ζωής δανειολήπτη: Τα ασφαλιστικά προϊόντα επί της ζωής
δανειολήπτη παρέχουν κάλυψη σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δανειολήπτης καταστεί
ανίκανος να εξοφλήσει υφιστάµενες οφειλές συνεπεία απώλειας ζωής ή ανικανότητας. Η
Εταιρεία προσφέρει τέτοιου είδους προϊόντα ζωής σε οµαδική βάση και µε περιοδικό τρόπο
καταβολής ασφαλίστρων. Ο κύριος όγκος πωλήσεων αυτών των προϊόντων συνδέεται µε
πελάτες λιανικής τραπεζικής της Eurobank σχετικά µε ενυπόθηκα δάνεια, πιστωτικές κάρτες
και καταναλωτικά δάνεια. Η νέα παραγωγή των προϊόντων αυτών έχει µειωθεί σηµαντικά ως
απόρροια της επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών.
•

Τα αποταµιευτικά προϊόντα αφορούν:

Προϊόντα ετήσιων προσόδων: Το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από
µια ευρεία γκάµα προϊόντων ετησίων προσόδων, συµπεριλαµβανοµένων προϊόντων
εφάπαξ ή περιοδικών ασφαλίστρων, προϊόντων άµεσης ή ισόβιας (αυξανόµενης) ετήσιας
προσόδου, ή προϊόντα ετησίων προσόδων µε εγγυηµένες περιόδους.
Από το 2017 και µέχρι και το πρώτο εξάµηνο του 2018 η Εταιρεία προσέφερε προϊόν ετήσιας
προσόδου µε περιορισµένη περίοδο καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρου, τριπλού επιτοκίου
µε εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο την περίοδο της συνταξιοδότησης 1% που δεν προβλέπει
συµµετοχή στα κέρδη. Το προϊόν πωλούνταν από όλα τα δίκτυα διανοµής της Εταιρείας και
αντικατέστησε το προηγούµενα προσφερόµενο προϊόν ισόβιας προσόδου µε εφάπαξ
ασφάλιστρο. Από το δεύτερο εξάµηνο του 2018 το προϊόν δεν προσφέρεται και
αντικαταστάθηκε από προϊόν µικτής ασφάλισης ζωής.
Προϊόντα Unit-Linked: Το 2004, η Εταιρεία ήταν η πρώτη ασφαλιστική που ξεκίνησε µεγάλης
έκτασης προωθητικές ενέργειες για προϊόντα συνδεδεµένα µε επενδύσεις εφάπαξ
ασφαλίστρου, αποτελώντας το σηµείο αναφοράς για την τοπική ασφαλιστική αγορά.
∆ιαθέτει επίσης µέσω του τραπεζικού δικτύου, προϊόντα συνδεδεµένα µε επενδύσεις µε
περιοδικές καταβολές ασφαλίστρων. Τα προϊόντα αυτά δεν παρέχουν κάποιας µορφής
εγγύηση πέραν του ασφαλιστικού σκέλους τους (παροχές συνεπεία απώλειας ζωής καθώς
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και επιβίωσης). Οι επενδυτικές παροχές των προϊόντων αυτών καθορίζονται από την τιµή
των µεριδίων που είναι συνδεδεµένα είτε µε Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια τα οποία
συγκρότησε και διαχειρίζεται η Εταιρεία (υπό τον έλεγχο των εποπτικών αρχών) είτε µε
Αµοιβαία Κεφάλαια που συγκρότησαν και διαχειρίζονται τρίτοι.
Ασφαλιστήρια συµβόλαια µικτής ασφάλισης ζωής (endowments): Η Εταιρεία παρέχει δύο
κατηγορίες ασφαλιστηρίων µικτής ασφάλισης ζωής. Στην πρώτη κατηγορία καταβάλλεται
µία προκαθορισµένη παροχή είτε σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά τη διάρκεια ισχύος του
ασφαλιστηρίου είτε σε περίπτωση επιβίωσης κατά τη λήξη του. Στη δεύτερη κατηγορία
καταβάλλεται µία προκαθορισµένη παροχή σε περίπτωση επιβίωσης κατά τη λήξη του
ασφαλιστηρίου και επιστροφή των ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά τη
διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. Αµφότερα τα προϊόντα προσφέρονται είτε µε εφάπαξ
είτε µε περιοδικά ασφάλιστρα. Το 2017 η Εταιρεία προσέφερε για περιορισµένο διάστηµα
προϊόν της δεύτερης κατηγορίας εγγυηµένου επιτοκίου 2,15%, εφάπαξ ασφαλίστρου χωρίς
συµµετοχή στα κέρδη. Το 2018 η εταιρεία τιµολόγησε και προσέφερε προϊόντα εφάπαξ και
περιοδικού ασφαλίστρου εγγυηµένου τεχνικού επιτοκίου που δεν προβλέπουν συµµετοχή
στα κέρδη.
Πρόγραµµα Συνταξιοδοτικών Παροχών (DAF): Η Εταιρεία παρέχει ένα οµαδικό
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών µε εγγυηµένη απόδοση στους
εργαζόµενους τoυ Οµίλου Eurolife καθώς και σε όλους τους εργαζοµένους του Οµίλου της
Eurobank. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα παρέχεται και σε εταιρείες εκτός οµίλου της
Eurobank και του Οµίλου της Εταιρείας, το χαρτοφυλάκιο των οποίων παρουσίασε
σηµαντική αύξηση στο έτος 2018.
Η Ρουµανική Εταιρεία Ζωής είναι παρούσα στη ρουµανική ασφαλιστική αγορά και από το
2007, ανήκει εξ ολοκλήρου στη Eurolife ERB Insurance Group Holdings S.A. Τα προϊόντα της
καλύπτουν τους ακόλουθους κινδύνους: θάνατο, µόνιµη αναπηρία, ανεργία, προσωρινή
ανικανότητα λόγω ατυχήµατος, χειρουργική επέµβαση λόγω ατυχήµατος και νοσηλεία λόγω
ατυχήµατος.
2. Προϊόντα των Εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλους τους
ασφαλιστικούς κλάδους των γενικών ασφαλίσεων. Η κύρια δραστηριότητα προέρχεται
από τον κλάδο της ασφάλισης Πυρός, την ασφάλιση οχηµάτων και άλλες απώλειες. Το
µερίδιο αγοράς της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 ήταν 3%. Τα προϊόντα που
προσφέρει η Εταιρεία διακρίνονται σε τρείς κυρίως κατηγορίες: Περιουσίας, Οχηµάτων και
λοιπά προϊόντα ασφάλισης ζηµιών:
•

Ασφαλίσεις περιουσίας

Η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της διάφορα πακέτα καλύψεων για κατοικίες και µικρό
εµπορικό κίνδυνο, καθώς και, σε µικρότερη έκταση, προγράµµατα κάλυψης
προσαρµοσµένα στις ειδικές ανάγκες των µεγάλων εµπορικών και βιοµηχανικών κινδύνων.
Μια από τις βασικές κινητήριες δυνάµεις των εσόδων από την ασφάλιση περιουσίας είναι
από την περιουσία που δίδεται ως εξασφάλιση για ενυπόθηκα δάνεια που διατίθενται από
τη Eurobank. Τα πακέτα ασφάλισης περιουσίας ξεκινούν από τη βασική κάλυψη πυρός και
φτάνουν στην κάλυψη ενός ευρέος φάσµατος κινδύνων (π.χ. φυσικών καταστροφών,
διαρροής σωληνώσεων, βραχυκυκλώµατος, ληστείας, κλοπής, κακόβουλης ενέργειας,
τροµοκρατικών ενεργειών, σεισµού, αστικής ευθύνης, εξόδων µεταστέγασης και απώλειας
ενοικίου). Επιπρόσθετα η Εταιρεία προσφέρει κάλυψη διακοπής εργασιών σε επιχειρήσεις
και κάλυψη περιουσίας και µηχανικών βλαβών σε µικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
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Το χαρτοφυλάκιο εµπορικών κινδύνων της Εταιρείας περιλαµβάνει ξενοδοχεία και κτίρια
γραφείων (συµπεριλαµβανοµένων όλων των κτιρίων της Eurobank) και νοσοκοµεία.
•

Ασφαλίσεις οχηµάτων

Η Εταιρεία προσφέρει διάφορα πακέτα καλύψεων για την ασφάλιση οχηµάτων, τα οποία
ξεκινούν από την εκ του νόµου υποχρεωτική αστική ευθύνη και φτάνουν σε προϊόντα µερικής
και πλήρους ασφάλισης µε ενιαίο κόστος. Τα προϊόντα µερικής ασφάλισης περιλαµβάνουν
τις καλύψεις πυρός και κλοπής πέραν της υποχρεωτικής κάλυψης, ενώ τα προϊόντα
πλήρους ασφάλισης περιλαµβάνουν επιπλέον καλύψεις ίδιων ζηµιών και ολικής απώλειας.
•

Λοιπά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων

Η Εταιρεία προσφέρει πλήθος λοιπών προϊόντων γενικών ασφαλίσεων όπως: (i) ασφάλιση
γενικής αστικής ευθύνης και ευθύνης εργοδότη, (ii) ασφάλιση µεταφορών, (iii) ασφάλιση
για προσωπικά ατυχήµατα, (iv) ασφάλιση για ευθύνη από σκάφη αναψυχής και (v)
ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης ορισµένων κατηγοριών επαγγελµάτων.
Η Εταιρεία, πέρα από πρωτασφαλίσεις, διενεργεί επιλεκτικά
αντασφαλιστικές αναλήψεις κυρίως για ασφαλίσεις περιουσίας.

και

µικρού

όγκου

Η Εταιρεία αποφάσισε να διαθέσει στην αγορά οικονοµικότερα προγράµµατα στις
ασφαλίσεις περιουσίας για νοικοκυριά, λαµβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς και του
ανταγωνισµού. Το γεγονός αυτό ωστόσο µπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις στα
οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας.
Η Ρουµανική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων έχει παρουσία στη ρουµανική ασφαλιστική
αγορά και από το 2007, ανήκει εξ ολοκλήρου στη Eurolife ERB Insurance Group Holdings
S.A. Προσφέρει µια σειρά προϊόντων που καλύπτουν τις ακόλουθες επιχειρηµατικές
γραµµές: Ακίνητα, Ατυχήµατα και Αστική Ευθύνη.

Σύνοψη των επενδυτικών εργασιών
Οι Ελληνικές Εταιρείες διατηρούν ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων άµεσα
ρευστοποιήσιµα, επενδύοντας κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήµατος.
Επιπλέον ανά πάσα στιγµή υπάρχουν χρηµατικά διαθέσιµα για την κάλυψη οποιονδήποτε
έκτακτων ταµειακών εκροών που προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Εν γένει, ο Όµιλος λειτουργεί υπό σαφώς καθορισµένο και ελεγχόµενο επενδυτικό πλαίσιο.
Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για τις επενδυτικές εργασίες του Οµίλου
παρατίθενται στην Ενότητα A.3.

Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το Προφίλ του Κινδύνου
Η Ελληνική Εταιρεία Ζωής πέτυχε το 2018 απόδοση επενδύσεων 5,9% για το DAF
χαρτοφυλάκιο και 2,8% για το χαρτοφυλάκιο παραδοσιακών συµβολαίων ζωής. Για το
χαρτοφυλάκιο των παραδοσιακών συµβολαίων ζωής το εγγυηµένο επιτόκιο αντιστοιχεί σε
2,44%.
Η Εταιρεία πέτυχε το 2017 απόδοση επενδύσεων 6,01% για το DAF χαρτοφυλάκιο και 3,59%
για το χαρτοφυλάκιο παραδοσιακών συµβολαίων ζωής. Για το χαρτοφυλάκιο των
παραδοσιακών συµβολαίων ζωής το εγγυηµένο επιτόκιο αντιστοιχεί σε 2,43%.
Τα τεχνικά αποθεµατικά των ασφαλιστικών εταιρειών του Οµίλου που ενοποιούνται
σύµφωνα µε την Μέθοδο 1 στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, σύµφωνα (α) µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (“∆.Π.Χ.Α.”) και (β) τη Φερεγγυότητα ΙΙ µε προσαρµογή
µεταβλητότητας (“V.A.”), ήταν € 2.227,0 εκατ. και € 2.385,2 εκατ. αντίστοιχα.
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Τα τεχνικά αποθεµατικά των ασφαλιστικών εταιρειών του Οµίλου που ενοποιούνται
σύµφωνα µε την Μέθοδο 1 στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, σύµφωνα (α) µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (“∆.Π.Χ.Α.”) και (β) τη Φερεγγυότητα ΙΙ µε προσαρµογή
µεταβλητότητας (“V.A.”), ήταν € 2.021,4 εκατ. και € 2.211,5 εκατ. αντίστοιχα.
Η αγοραία αξία (market value) του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων που
διαχειρίζονται οι Ελληνικές Θυγατρικές Εταιρείες του Οµίλου ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 €
2.486 εκατ. (€ 2.602 εκατ., συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου Unit Linked
προϊόντων). Στα ανωτέρω ποσά περιλαµβάνεται µη πραγµατοποιηθέν κέρδος, από
διαφορά αποτίµησης, και κέρδος από διαφορά αποτίµησης € 136 εκατ.
Η αγοραία αξία (market value) του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων που
διαχειρίζονται οι Ελληνικές Θυγατρικές Εταιρείες του Οµίλου ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 €
2.465 εκατ. (€ 2.590 εκατ., συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου Unit Linked
προϊόντων). Στα ανωτέρω ποσά περιλαµβάνεται µη πραγµατοποιηθέν κέρδος, από
διαφορά αποτίµησης, και κέρδος από διαφορά αποτίµησης € 346 εκατ.
Η αγοραία αξία (market value) του χαρτοφυλακίου συνολικών (ιδίων) περιουσιακών
στοιχείων των Ρουµανικών Εταιρειών στις 31.12.2018 ήταν € 20 εκατ..
Η αγοραία αξία (market value) του χαρτοφυλακίου συνολικών (ιδίων) περιουσιακών
στοιχείων των Ρουµανικών Εταιρειών στις 31.12.2017 ήταν € 18 εκατ..
Ο Όµιλος πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεών του µέσω του
τραπεζοασφαλιστικού δικτύου και ταυτόχρονα, έχει συνάψει µεγάλο αριθµό συµφωνιών µε
ανεξάρτητους διαµεσολαβούντες προκειµένου να βελτιστοποιήσει το µίγµα των καναλιών
διανοµής του. Οι Ελληνικές Εταιρείες διαθέτουν επίσης τα προϊόντα τους απευθείας µέσω
της ∆ιεύθυνσης Συµβούλων Πελατών, η οποία αποτελεί ιδιόκτητο κανάλι διανοµής, µοναδικό
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, παρέχοντας εξειδικευµένες συµβουλές.
Ο Όµιλος στοχεύει στον έλεγχο του κόστος των εργασιών του σε όλα τα επίπεδα µέσα από
ένα ευρύ φάσµα ενεργειών που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος.
Κατά τη διάρκεια του 2018, επισηµαίνονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που επηρέασαν είτε
το προφίλ δραστηριοτήτων είτε το προφίλ κινδύνων του Οµίλου:
•
•
•
•

•

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των Ελληνικών Εταιρειών έχει σηµαντική έκθεση σε
χρεωστικούς τίτλους Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆ και ΕΓΕ∆).
Οι αγοραίες τιµές των ελληνικών οµολόγων έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα
επίπεδα, τα οποία αντανακλούν µια κανονικοποίηση των συνθηκών της αγοράς.
Οι προοπτικές για την Ελληνική οικονοµία παραµένουν σταθερές υποδεικνύοντας
µια µείωση του κινδύνου χώρας.
Η διάρθρωση της νέας παραγωγής στην Ελληνική Εταιρεία Ζωής δε µεταβλήθηκε
σηµαντικά. Από το 2018 κι εφεξής, τα νέα συµβόλαια εφάπαξ ασφαλίστρου δεν
παρέχουν τη δυνατότητα στον ασφαλισµένο για συµµετοχή στην υπεραπόδοση των
µαθηµατικών αποθεµάτων, παρά µόνο το εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών όλοι οι µεγάλοι οίκοι πιστοληπτικής
διαβάθµισης έχουν αναβαθµίσει το αξιόχρεο της Ελληνικής οικονοµίας από 1 ως 2
βαθµίδες, µε θετικές προοπτικές. Παρόλα αυτά το αξιόχρεο της Ελληνικής οικονοµίας
παραµένει σε µη επενδυτική βαθµίδα.

Πληροφορίες σχετικά µε την ευαισθησία των κινδύνων
Για τις Ελληνικές Εταιρείες1 προκειµένου να εκτιµηθεί ο αντίκτυπος σε σηµαντικά µεγέθη και
να αξιολογηθεί η «αντοχή» τους από πιθανές µεταβολές σε σηµαντικούς παράγοντες
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κινδύνων (από το προφίλ κινδύνων), διενεργήθηκαν µια σειρά από ελέγχους ευαισθησίας,
τα αποτελέσµατα των οποίων αναλύονται παρακάτω.
(1) λόγω της µικρής συµµετοχής των στοιχείων των Ρουµανικών Εταιρειών στα µεγέθη του Οµίλου (όχι µόνο το SCR, αλλά και η
αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου συνολικών στοιχείων ενεργητικού και τα τεχνικά αποθέµατα), αυτές δεν συµπεριελήφθησαν στις
παρακάτω δοκιµές αντοχής.

Για τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο, διενεργήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι (για τους οποίους
παρουσιάζονται και οι επιπτώσεις σε € εκατ.) από την Ελληνική Εταιρεία Ζωής:
•

•

•

•

•

Η µείωση των ποσοστών ακυρωσιµότητας σε όλα τα προϊόντα κατά 20% από τις
τρέχουσες εκτιµήσεις για την περίοδο 2019 – 2021, επέφερε τα ακόλουθα
αποτελέσµατα:
Έτος

∆(BELs)

∆(EOF)

∆(SCR)

∆(SCR%)

2019

135,3

-22,3

12,6

-26%

2020

177,4

-29,1

14,8

-38%

2021

206,9

-33,5

16,2

-45%

Ο µηδενισµός της νέας παραγωγής των προϊόντων εφάπαξ ασφαλίστρου µε
εγγυήσεις, που διανέµονται από το τραπεζικό δίκτυο της Eurobank για το έτος 2020,
επέφερε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Έτος

∆(BELs)

∆(EOF)

∆(SCR)

∆(SCR%)

2020

-128,4

-3,5

-5,6

6%

2021

-126,0

-7,3

-6,5

6%

Η αύξηση των εξόδων κατά 10% για όλα τα µελλοντικά έτη επέφερε τα ακόλουθα
αποτελέσµατα:
Έτος

∆(BELs)

∆(EOF)

∆(SCR)

∆(SCR%)

2019

5,2

-12,5

1,8

-10%

2020

6,0

-13,2

1,7

-12%

2021

6,5

-14,2

1,6

-12%

Η αύξηση των προµηθειών κατά 10% για την περίοδο 2019 – 2021 από τις τρέχουσες
εκτιµήσεις επέφερε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Έτος

∆(BELs)

∆(EOF)

∆(SCR)

∆(SCR%)

2019

2,7

-9,7

0,4

-7%

2020

2,8

-9,7

0,4

-8%

2021

2,9

-10,1

0,4

-8%

Σε καθηµερινή βάση, παρακολουθείται ο αντίκτυπος στη Βέλτιστη Εκτίµηση, λόγω
µείωσης της καµπύλης επιτοκίων άνευ – κινδύνου κατά 20 µ.β.. Προς τα τέλη του
2018, ο αντίκτυπος στη Βέλτιστη Εκτίµηση ανά 10 µ.β. µεταβολής της καµπύλης,
κυµαινόταν πέριξ των € 17 εκατ..

Για τον Ασφαλιστικό κίνδυνο, διενεργήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι (για τους οποίους
παρουσιάζονται και οι επιπτώσεις σε € εκατ.) από την Ελληνική Εταιρεία Γενικών:
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•

•

Αύξηση της συχνότητας των αναγγελθεισών ζηµιών στον κλάδο αυτοκινήτου κατά
4 ποσοστιαίες µονάδες κατά την προβλεπόµενη περίοδο. Η αύξηση υιοθετήθηκε για
όλη την προβλεπόµενη περίοδο κι επέφερε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Έτος

∆(BELs)

∆(EOF)

∆(SCR)

∆(SCR%)

2019

0,91

-3,91

0,20

-13%

2020

2,00

-8,74

0,31

-27%

2021

3,28

-14,58

0,23

-40%

Αύξηση των incurred claims στον κλάδο περιουσίας κατά € 2 εκατ. κατά την
προβλεπόµενη περίοδο. Η αύξηση υιοθετήθηκε για όλη την προβλεπόµενη περίοδο
κι επέφερε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Έτος

∆(BELs)

∆(EOF)

∆(SCR)

∆(SCR%)

2019

0,31

-1,43

0,13

-5%

2020

0,61

-2,81

0,15

-9%

2021

0,92

-4,24

0,05

-12%

Για τον Κίνδυνο Αγοράς, διενεργήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι για τους οποίους
παρουσιάζονται και οι επιπτώσεις σε € εκατ.) από την Ελληνική Εταιρεία Ζωής:
Για τα επιτόκια, χρησιµοποιήθηκε ως καµπύλη αναφοράς η καµπύλη της EIOPA των
επιτοκίων άνευ κινδύνου στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 χωρίς προσαρµογή λόγω
µεταβλητότητας.
•

•

Η αύξηση της καµπύλης, κατά το ήµισυ των ποσοστών των δοκιµών αντοχής για
την υποενότητα κινδύνου επιτοκίου που προβλέπονται από την Φερεγγυότητα ΙΙ, µε
ελάχιστη αύξηση τις 50 µ.β., επιφέρει:
Έτος

∆(BELs)

∆(EOF)

∆(SCR)

∆(SCR%)

2019

-73,1

17,9

-16,6

33%

2020

-75,8

16,6

-11,9

32%

2021

-78,3

15,9

-11,3

33%

Η µείωση της καµπύλης, κατά το ήµισυ των ποσοστών των δοκιµών αντοχής για την
υποενότητα κινδύνου επιτοκίου που προβλέπονται από την Φερεγγυότητα ΙΙ, µε τον
περιορισµό της µείωσης σε θετικά επιτόκια, επιφέρει:
Έτος

∆(BELs)

∆(EOF)

∆(SCR)

∆(SCR%)

2019

21,3

-9,0

12,6

-18%

2020

26,1

-12,2

10,8

-23%

2021

31,4

-16,1

8,8

-24%

Επιπλέον, για να εκτιµηθεί ο αντίκτυπος στην αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων από
πιθανές µεταβολές στις οικονοµικές συνθήκες, η Εταιρεία εξέτασε την επίπτωση της
παράλληλης µετατόπισης της καµπύλης απόδοσης των Ελληνικών Οµολόγων κατά +/- 50
µ.β.. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2018 είχε σηµαντική έκθεση σε Ελληνικά
Οµόλογα.
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•

•

Για την αύξηση της καµπύλης κατά 50 µ.β., η αγοραία αξία των Ελληνικών Οµολόγων
στις 31.12.2018 µειώθηκε κατά € 40,8 εκατ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των
Επιλέξιµων Ιδίων Κεφαλαίων κατά € 30,6 εκατ. και τη µείωση του δείκτη SCR, κάνοντας
χρήση της προσαρµογής λόγω µεταβλητότητας, κατά 20%.
Για την µείωση της καµπύλης κατά 50 µ.β., η αγοραία αξία των Ελληνικών Οµολόγων
στις 31.12.2018 αυξήθηκε κατά € 43,6 εκατ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των
Επιλέξιµων Ιδίων Κεφαλαίων κατά € 32,7 εκατ. και τη αύξηση του δείκτη SCR, κάνοντας
χρήση της προσαρµογής λόγω µεταβλητότητας, κατά 21%.

Επίσης εξετάστηκε η απαλοιφή της προσαρµογής λόγω µεταβλητότητας, η οποία είχε ως
αποτέλεσµα τη µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά € 35,4 εκατ. (31.12.2017 : € 3,7 εκατ.) και
την αύξηση του SCR κατά € 12,2 εκατ. (31.12.2017 : € 1,5 εκατ.).
Για τον Κίνδυνο Αγοράς και προκειµένου να εκτιµηθεί ο αντίκτυπος στην αγοραία αξία των
περιουσιακών στοιχείων από πιθανές µεταβολές στις οικονοµικές συνθήκες, η Ελληνική
Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων εξέτασε την επίπτωση της παράλληλης µετατόπισης της
καµπύλης απόδοσης των Ελληνικών Οµολόγων κατά +/- 50 µ.β. . Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία
κατά την 31 ∆εκεµβρίου του 2018 είχε σηµαντική έκθεση σε Ελληνικά Οµόλογα.
•

•

Για την αύξηση της καµπύλης κατά 50 µ.β., η αγοραία αξία των Ελληνικών Οµολόγων
στις 31.12.2018 µειώθηκε κατά € 2,2 εκατ.. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των
Επιλέξιµων Ιδίων Κεφαλαίων κατά € 1,7 εκατ. και τη µείωση του δείκτη SCR κατά 6%.
Για την µείωση της καµπύλης κατά 50 µ.β., η αγοραία αξία των Ελληνικών Οµολόγων
στις 31.12.2018 αυξήθηκε κατά € 2,4 εκατ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των
Επιλέξιµων Ιδίων Κεφαλαίων κατά € 1,8 εκατ. και την αύξηση του δείκτη SCR κατά 6%.

Γ.1 Ασφαλιστικός κίνδυνος
Ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που ενυπάρχει σε κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο
και συνίσταται στην πιθανότητα να συµβεί το ασφαλιστικό γεγονός καθώς και στην
αβεβαιότητα του ποσού της επερχόµενης αποζηµίωσης. Είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος που
αντιµετωπίζει ο Όµιλος, όπως αντικατοπτρίζεται στους υπολογισµούς του SCR µε
ηµεροµηνία αναφοράς στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους
κινδύνους.
Ο Όµιλος τηρεί αποθεµατικό φερεγγυότητας ώστε να καλύψει τον κίνδυνο οι αξιώσεις
αποζηµιώσεων να υπερβούν τις ασφαλιστικές του προβλέψεις και να διασφαλίσει τη
σταθερότητα του. Η φερεγγυότητα του Οµίλου καθορίζεται και παρακολουθείται
προκειµένου να αξιολογηθεί εάν πληρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις. Από την 1η
Ιανουαρίου 2016 οπότε και τέθηκε σε εφαρµογή το κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητα II, ο
Όµιλος υπολογίζει τις κεφαλαιακές του απαιτήσεις µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο
(Μέθοδος 1 & Μέθοδος 2).
Ο ασφαλιστικός κίνδυνος εκδηλώνεται τόσο στο χαρτοφυλάκιο Γενικών Ασφαλίσεων όσο
και στο χαρτοφυλάκιο Ζωής. Το χαρτοφυλάκιο Γενικών Ασφαλίσεων καλύπτει σχεδόν όλους
τους ασφαλιστικούς κλάδους που σχετίζονται µε απώλειες και ζηµίες. Το χαρτοφυλάκιο
Ζωής αποτελείται από κατηγορίες προϊόντων προστασίας και αποταµίευσης (ατοµικά και
οµαδικά συµβόλαια).
Αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την επιµέτρηση του ασφαλιστικού κίνδυνου του Οµίλου,
παρουσιάζονται παρακάτω στην Ενότητα E.2.2
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Γ.1.1 Ασφαλιστικός Κίνδυνος προϊόντων Ζωής
Κυριότεροι ασφαλιστικοί κίνδυνοι προϊόντων Ζωής
Οι κυριότεροι ασφαλιστικοί κίνδυνοι που εκτίθεται οι Εταιρείες Ζωής του Οµίλου είναι:
Κίνδυνος θνησιµότητας: συνίσταται στον κίνδυνο ο πραγµατικός αριθµός των θανάτων να

είναι υψηλότερος από τον αναµενόµενο (όπως είχε εκτιµηθεί κατά την τιµολόγηση των
προϊόντων) αυξάνοντας τις αποζηµιώσεις. Η σηµαντικότερη έκθεση του Οµίλου σε κίνδυνο
θνησιµότητας προέρχεται από τα προγράµµατα πρόσκαιρης ασφάλισης ζωής, ισόβιας
ασφάλισης ζωής και µικτής ασφάλισης που αποτελούν τµήµα των ατοµικών ασφαλίσεων
ζωής καθώς και των ασφαλίσεων επί της ζωής δανειοληπτών.
Κίνδυνος µακροβιότητας: σχετίζεται µε µελλοντικές ζηµιές και καταβολή αποζηµιώσεων /

παροχών οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγµατικές καταβολές πληρωµών που
θα καταστούν πληρωτέες στο µέλλον εάν οι ασφαλισµένοι ζήσουν περισσότερο από το
αναµενόµενο. Η µεγαλύτερη έκθεση του Οµίλου σε κίνδυνο µακροβιότητας προέρχεται από
το χαρτοφυλάκιο των αναβαλλόµενων προσόδων (π.χ. συνταξιοδοτικά συµβόλαια)
Κίνδυνος ακύρωσης / µη ανανέωσης / εξαγορών: προκύπτει από την αβεβαιότητα στην
συµπεριφορά των ασφαλισµένων. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος για τα συµβόλαια ασφάλισης
ζωής µακράς διάρκειας επηρεάζεται και από το δικαίωµα των ασφαλισµένων να
καταβάλλουν µειωµένα ασφάλιστρα (ή να απαλλαγούν από την καταβολή µελλοντικών
ασφαλίστρων) και να ακυρώσουν το συµβόλαιο. Ως εκ τούτου, το µέγεθος του
ασφαλιστικού κινδύνου εξαρτάται και από τη συµπεριφορά του ασφαλισµένου η οποία
µπορεί να έχει αντίκτυπο στον τρόπο µε τον οποίο θα διαµορφωθούν οι καταβολές
µελλοντικών αποζηµιώσεων. Οι συµπεριφορές των ασφαλισµένων επηρεάζονται από
πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των συνθηκών που επικρατούν στην
οικονοµία και στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Τα ποσοστά ακυρώσεων – εξαγορών
εκτιµώνται ανά οµάδα οµοειδών προϊόντων λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία του Οµίλου.
Η µελέτη ακυρώσεων και εξαγορών αναθεωρείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Ο κίνδυνος
αυτός αφορά όλα τα προϊόντα του Οµίλου µε δικαίωµα εξαγοράς.
Νοσηρότητα / ανικανότητα: συνίσταται στον κίνδυνο να καταβληθούν περισσότερες από τις

αναµενόµενες αποζηµιώσεις συνεπεία αύξησης της συχνότητας και της σοβαρότητας των
αποζηµιώσεων για ανικανότητα, ασθένεια και αύξησης του ιατρικού πληθωρισµού. Ο
κίνδυνος αυτός αφορά το χαρτοφυλάκιο συµπληρωµατικών καλύψεων του Οµίλου. Οι
συµπληρωµατικές καλύψεις σχετίζονται µε αποζηµιώσεις που καλύπτουν ιατρικά έξοδα,
νοσοκοµειακές δαπάνες, δαπάνες εγχείρησης, θάνατο από ατύχηµα και ανικανότητα.
Κίνδυνος εξόδων: προκύπτει από τη χρονική αναντιστοιχία και / ή του ύψους των εξόδων σε

σχέση αυτό που είχε εκτιµηθεί κατά την τιµολόγηση των προϊόντων. Η εκτίµηση των εξόδων
περιλαµβάνει τα έξοδα διατήρησης και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου καθώς και τον
πληθωρισµό που λαµβάνεται υπόψη τόσο κατά την τιµολόγηση όσο και για τους
υπολογισµούς του SCR µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο. Ο κίνδυνος εξόδων αφορά όλα
τα προϊόντα των Εταιρειών.
Καταστροφικός κίνδυνος: προκύπτει από την επέλευση ενός γεγονότος που έχει µικρή
πιθανότητα να συµβεί αλλά µεγάλη σοβαρότητα κατά την επέλευσή του µε αποτέλεσµα να
προκύπτει σηµαντική απόκλιση στις αποζηµιώσεις / καταβολές παροχών σε σχέση µε τις
αναµενόµενες. Γενικότερα, η συχνότητα και σοβαρότητα καταστροφικών γεγονότων είναι
εγγενώς απρόβλεπτη.

Αξιολόγηση & τεχνικές µείωσης ασφαλιστικών κινδύνων προϊόντων Ζωής
Ο Όµιλος, προκειµένου να παρακολουθεί τους ασφαλιστικούς κινδύνους, επανεξετάζει τις
υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν -θνησιµότητα, απόδοση επενδύσεων, έξοδα- κατά την
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τιµολόγηση προϊόντων χρησιµοποιώντας στατιστικές και αναλογιστικές µεθόδους. Σε
συνδυασµό µε άλλες υποθέσεις όπως την ακυρωσιµότητα και το ποσοστό άσκησης
δικαιώµατος εξαγοράς στην έναρξη της συνταξιοδότησης, διενεργείται έλεγχος επάρκειας
των τεχνικών αποθεµάτων. Αναλυτικότερα, ο Όµιλος παρακολουθεί και ελέγχει τους
ασφαλιστικούς κινδύνους µέσω διαφόρων µεθόδων, όπως:
•
•
•
•
•

•

•

της χρήσης αντασφάλισης για τη µείωση της έκθεσης σε κινδύνους θνησιµότητας και
νοσηρότητας,
της ανάληψης κινδύνων που είναι ασφαλίσιµοι και τα ασφάλιστρα αντανακλούν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κινδύνου,
της µηνιαίας αναφοράς των βασικών δεικτών που σχετίζονται µε την ανάληψη κινδύνων,
της ORSA, όπου διενεργούνται προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων και έλεγχοι
ευαισθησίας επί των σηµαντικότερων παραγόντων του ασφαλιστικού κινδύνου,
της παρακολούθησης σε µηνιαία βάση της ακυρωσιµότητας των συµβολαίων. Τα
ποσοστά ακυρωσιµότητας / εξαγορών χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς της
Βέλτιστης Εκτίµησης Υποχρεώσεων, και επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση,
του σωστού σχεδιασµού και τιµολόγησης των προϊόντων ώστε να ελαχιστοποιείται το
φαινόµενο της αντιεπιλογής και της υιοθέτησης κατάλληλων ασφαλίστρων που
αντανακλούν την έκθεση σε κάθε κίνδυνο. Για ορισµένα προϊόντα, ο Όµιλος διατηρεί το
δικαίωµα να αναθεωρεί τα ασφάλιστρα σε τακτά χρονικά διαστήµατα καθ’ όλη τη
διάρκεια του συµβολαίου,
της υιοθέτησης ειδικού µοντέλου ανάλυσης εξόδων, το οποίο λαµβάνει υπόψη όλες τις
κατηγορίες των εξόδων και στη συνέχεια βάσει συγκεκριµένων παραµέτρων, τα έξοδα
κατανέµονται µε συνέπεια στα χρόνια.

Η Ελληνική Εταιρεία ζωής συνάπτει αντασφαλιστικές συµβάσεις ώστε να περιορίζει την
συνολική της έκθεση σε κινδύνους, για τη µείωση της µεταβλητότητας των αποζηµιώσεων
και την ενίσχυση της οργανικής της κερδοφορίας.
Η Ελληνική Εταιρεία Ζωής συνάπτει αναλογικές αντασφαλιστικές συµβάσεις µε µέγιστη ιδία
κράτηση ανά ασφαλισµένο, για τους κινδύνους θνησιµότητας και ανικανότητας, και µε
διαφορετικούς αντισυµβαλλοµένους ανάλογα µε τον τύπο κάλυψης. Ειδικά για τα
νοσοκοµειακά προϊόντα, υπάρχει αντασφαλιστική σύµβαση Υπερβάλλουσας Ζηµιάς ανά
κίνδυνο σε ετήσια βάση. Η καταλληλότητα των αντασφαλιστικών συµβάσεων αξιολογείται
κατ’ ελάχιστον ετησίως.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κύριος συντελεστής που διαµορφώνει την έκθεση του Οµίλου σε
ασφαλιστικό κίνδυνο προέρχεται από την Ελληνική Εταιρεία Ζωής λόγω των σηµαντικών
µεγεθών της σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της Ρουµάνικης Εταιρείας.
Ο υπολειπόµενος ασφαλιστικός κίνδυνος των προϊόντων Ζωής του Οµίλου αξιολογείται ως
υψηλής σηµαντικότητας, κυρίως λόγω της επίδρασης του κινδύνου ακυρωσιµότητας στο
συνολικό SCR και επίσης λόγω του ότι η ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων αποτελεί την
κύρια δραστηριότητα του Οµίλου.
Σηµειώνεται ότι το υπολογισθέν ποσό για τον ασφαλιστικό κίνδυνο αυξήθηκε σηµαντικά
κατά την 31.12.2017 σε σχέση µε το αντίστοιχο µέγεθος την 31.12.2016, ως αποτέλεσµα της
ενσωµάτωσης του δικαιώµατος εξαγοράς κατά την έναρξη της συνταξιοδότησης στους
υπολογισµούς του SCR για τον κίνδυνο της ακυρωσιµότητας κατόπιν αιτήµατος της
ελληνικής εποπτικής αρχής (ΤτΕ). Κατά την 31.12.2018 δεν µεταβλήθηκε σηµαντικά σε σχέση
µε την 31.12.2017.
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Γ.1.2 Ασφαλιστικός Κίνδυνος προϊόντων Γενικών Ασφαλίσεων
Ο ασφαλιστικός κίνδυνος στις γενικές ασφαλίσεις απαρτίζεται από τις υπό-ενότητες του
κινδύνου ασφάλιστρου και τεχνικών προβλέψεων και του καταστροφικού κινδύνου και
συνίσταται στον κίνδυνο τα ασφάλιστρα που εισπράττονται να µην επαρκούν για την
αποπληρωµή των ζηµιών.
Κυριότεροι ασφαλιστικοί κίνδυνοι προϊόντων Γενικών Ασφαλίσεων
Κίνδυνος ασφαλίστρου και τεχνικών προβλέψεων: συνίσταται σε διακυµάνσεις στον
συγχρονισµό, τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των ασφαλισµένων συµβάντων καθώς και
στον συγχρονισµό και στο ποσό διακανονισµού των αποζηµιώσεων, σε σχέση µε αυτά
που είχαν εκτιµηθεί κατά την τιµολόγηση των προϊόντων.
Καταστροφικός κίνδυνος: προκύπτει από την επέλευση ενός γεγονότος που έχει µικρή
πιθανότητα να συµβεί αλλά µεγάλη σοβαρότητα κατά την επέλευσή του (όπως οι φυσικές
καταστροφές) µε αποτέλεσµα να προκύπτει σηµαντική απόκλιση στις αποζηµιώσεις σε
σχέση µε τις αναµενόµενες.
Η αβεβαιότητα σχετικά µε την επέλευση µελλοντικών ζηµιών (µέγεθος και συχνότητα) είναι
ο παράγοντας που καθορίζει την έκθεση στον ασφαλιστικό κίνδυνο, η οποία κατανέµεται
στους ασφαλισµένους, σε γεωγραφικές περιοχές και σεισµικές ζώνες.
Αξιολόγηση & τεχνικές µείωσης ασφαλιστικών κινδύνων προϊόντων Γενικών
Ασφαλίσεων
Για τις ασφαλίσεις οχηµάτων, παρακολουθείται προσεκτικά το χαρτοφυλάκιο ανά κάλυψη
και παράµετρο τιµολόγησης σε µηναία βάση. Το ασφάλιστρο ανάληψης κινδύνου
επηρεάζεται από παραµέτρους που σχετίζονται µε την ηλικία του οδηγού και της άδειας, τα
χαρακτηριστικά του οχήµατος και την περιοχή που παρέχεται η ασφάλιση. Η Ελληνική
Εταιρεία Γενικών έχει αναπτύξει µια εξελιγµένη τεχνική τιµολόγησης µέσω της χρήσης
πολυπαραµετρικών µοντέλων µε στόχο την ορθότερη εκτίµηση ρίσκου.
Επιπρόσθετα, οι συµφωνίες αντασφάλισης που έχουν συναφθεί περιλαµβάνουν συµβάσεις
υπερβάλλουσας ζηµιάς µε µέγιστο όριο ανάληψης κινδύνου όσον αφορά την αστική
ευθύνη έναντι τρίτων στα προγράµµατα αυτοκινήτου ανά συµβάν. Ο Όµιλος παρακολουθεί
και ελέγχει τους ασφαλιστικούς κινδύνους µέσω διαφόρων ενεργειών, όπως:
•
•

•
•
•
•

Καθιέρωση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου προϊόντων,
Παρακολούθηση του συνδυασµένου δείκτη (combined ratio) του κλάδου
οχηµάτων και εφαρµογή µέτρων σε περίπτωση που η τιµή του δείκτη αποκλίνει από
τον βέλτιστο στόχο,
Καθιέρωση εσωτερικών ορίων και εξουσιών ανάληψης κινδύνων, στοχεύοντας στη
διατήρηση υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας κατά την ανάληψη,
∆ιενέργεια ελέγχων επάρκειας των ασφαλίστρων οχηµάτων,
∆ιατήρηση συµβάσεων αντασφάλισης µε αξιόπιστους αντασφαλιστές, και
Υιοθέτηση βέλτιστης πολιτικής σχηµατισµού ασφαλιστικών προβλέψεων.

Για τις ασφαλίσεις περιουσίας, παρακολουθείται το χαρτοφυλάκιο ανά πακέτο ασφάλισης
προκειµένου να είναι σε θέση να εκτιµήσει τη συχνότητα και σοβαρότητα των ζηµιών.
Εφαρµόζονται κατάλληλες διαδικασίες ανάληψης κινδύνου, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη
κριτήρια όπως η φύση του κινδύνου, η ποιότητα του κινδύνου, τα υφιστάµενα µέτρα κατά
πυρός και κλοπής, η γεωγραφική τοποθεσία, η σεισµογένεια, ο τύπος και το έτος
κατασκευής του κτιρίου, οι απαλλαγές, τα επιµέρους όρια για ορισµένες κατηγορίες
καλύψεων και το ιστορικό ζηµιών.
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Η συχνότητα και το ποσό των αποζηµιώσεων εξαρτώνται ως έναν βαθµό και από τους
κανόνες ανάληψης κινδύνων. Η εφαρµογή ποσών απαλλαγής σε συγκεκριµένους
κινδύνους συµβάλλει στην αντιµετώπιση κυρίως της συχνότητας και δευτερευόντως της
σοβαρότητας. Οι ζηµιές κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες ως εξής: Στις µικρές
ζηµιές, παρακολουθείται η εξέλιξη της συχνότητας και του µέσου κόστους και
αναπροσαρµόζεται το µέσο κόστος µε ένα συντελεστή πληθωρισµού. Στις µεγάλες ζηµιές,
εξετάζεται µια πιο µακροπρόθεσµη περίοδο για να υπολογιστεί τη συχνότητα. Στις
περιπτώσεις καταστροφών, δηλ. γεγονότων που ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικό
αριθµό ασφαλιστικών συµβολαίων όπως είναι ο σεισµός, αναλύεται το χαρτοφυλάκιο ώστε
να αξιολογηθεί το ετήσιο κόστος και να οριστεί το ποσό που θα εκχωρηθεί µέσω των
συµφωνιών αντασφάλισης και το ποσό των ασφαλίστρων.
Η διαχείριση των ασφαλιστικών κινδύνων περιλαµβάνει επίσης και τον καθορισµό ανώτατου
επιπέδου συσσώρευσης κινδύνου και ανώτατου ποσού ζηµιάς ανά κίνδυνο ή συµβάν που
θα βαρύνει τα αποτελέσµατα του Οµίλου. Τα τυχόν υπερβάλλοντα ποσά αποτελούν και στις
δύο περιπτώσεις αντικείµενο αντασφαλιστικής εκχώρησης µέσω συµφωνιών
αντασφάλισης ή προαιρετικές εκχωρήσεις. Εξετάζεται προσεκτικά η συγκέντρωση κινδύνου,
αγοράζεται αντασφαλιστική κάλυψη και χρεώνονται διαφορετικά ασφάλιστρα ανά
σεισµογενή ζώνη. Παρακολουθείται σε τακτική βάση το χαρτοφυλάκιο ανά πακέτο µε
ιδιαίτερη έµφαση στο δείκτη ζηµιών, προκειµένου να διασφαλιστεί η κερδοφορία σε όλα τα
πακέτα ασφαλίσεων που προσφέρει.
Συνάπτονται αντασφαλιστικές συµβάσεις µε φερέγγυους αντασφαλιστές για να
µετριαστούν οι καταστροφικοί κίνδυνοι. Η πλειοψηφία των συµβάσεων αντασφάλισης στις
γενικές ασφαλίσεις είναι Υπερβάλλουσας Ζηµιάς ("XoL") και καλύπτουν το µεγαλύτερο
µέρος του χαρτοφυλακίου γενικών ασφαλίσεων του Οµίλου. Οι αντασφαλιστικές
συµβάσεις αναθεωρούνται σε ετήσια βάση προκειµένου να διασφαλίζεται η επάρκεια του
επιπέδου προστασίας καθώς και η καταλληλότητα της Ιδίας Κράτησης. Ο καταστροφικός
κίνδυνος, που σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά από την πιθανότητα επέλευσης ενός
σεισµού, αντασφαλίζεται µε σύµβαση Υπερβάλλουσας Ζηµιάς. Το επίπεδο προστασίας
επιλέγεται αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα της µοντελοποίησης καταστροφών µε
σταθµισµένο µέσο όρο µεταξύ των διαφόρων µοντέλων και τα αποτελέσµατα του
τυποποιηµένου µοντέλου της EIOPA.
Υπάρχει περαιτέρω προστασία (για τα µικρότερα προϊόντα) µέσω αναλογικών συµβάσεων
αντασφάλισης. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις επανεξέτασης των αντασφαλιστικών
συµβάσεων σε τακτικότερα χρονικά διαστήµατα σε περίπτωση σηµαντικής αλλαγής στο
χαρτοφυλάκιο, ούτως ώστε να αναθεωρηθούν εάν και όταν κριθεί απαραίτητο.
Η διαχείριση των ζηµιών αποτελεί επίσης µια σηµαντική διαδικασία που σχετίζεται µε τους
ασφαλιστικούς κινδύνους. Το εκτιµώµενο κόστος των ζηµιών περιλαµβάνει επίσης το
κόστος διαχείρισής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει θεσπίσει κατάλληλες διαδικασίες
διαχείρισης αναγγελιών ζηµιών για την κάλυψη του συνολικού κύκλου διεκπεραίωσής τους:
αναγγελία, παραλαβή, αξιολόγηση, επεξεργασία και διακανονισµό, παράπονα και
διευθέτηση διαφορών και αντασφαλιστικές ανακτήσιµες.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κύριος συντελεστής που διαµορφώνει την έκθεση του Οµίλου σε
ασφαλιστικό κίνδυνο προέρχεται από την Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων λόγω των
σηµαντικών µεγεθών της σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της Ρουµάνικης Εταιρείας.
Ο υπολειπόµενος ασφαλιστικός κίνδυνος των προϊόντων Γενικών Ασφαλίσεων του Οµίλου,
αξιολογείται ως µεσαίας σηµαντικότητας, γεγονός που αποτυπώνεται στη συνεισφορά του
στο συνολικό SCR και επίσης λόγω του ότι η ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων αποτελεί την
κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων.
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Γ.2 Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος αγοράς (επενδυτικός κίνδυνος) είναι ο κίνδυνος ζηµίας ή δυσµενούς µεταβολής
στην οικονοµική κατάσταση µιας επιχειρηµατικής οντότητας, ο οποίος προκύπτει άµεσα ή
έµµεσα από τις διακυµάνσεις στο επίπεδο και τη µεταβλητότητα των αγοραίων τιµών των
στοιχείων ενεργητικού, των στοιχείων παθητικού και των χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Ο κίνδυνος αγοράς αντιπροσωπεύει τον δεύτερο µεγαλύτερο κίνδυνο του Οµίλου, όπως
αντικατοπτρίζεται στους υπολογισµούς του SCR µε ηµεροµηνία αναφοράς στις 31
∆εκεµβρίου 2018 σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται.
Η ανάλυση της έκθεσης σε κάθε υπό-ενότητα του κινδύνου αγοράς πραγµατοποιείται για
το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι εν γένει, ο Όµιλος
επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήµατος.
Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για την επιµέτρηση των κινδύνων παρατίθενται στην
Ενότητα E.2.2

Γ.2.1 Κυριότεροι κίνδυνοι αγοράς
Οι υπό-ενότητες κινδύνων αγοράς που εκτίθεται ο Όµιλος είναι:
•

Κίνδυνος επιτοκίου: ο Όµιλος εκτίθεται σε αυτόν τον κίνδυνο, καθώς το χαρτοφυλάκιο
των περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήµατος που διαθέτει επηρεάζεται (τόσο οι
ταµειακές ροές όσο και η αγοραία αξία) από διακυµάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση
προκύπτει από τις θέσεις του σε κρατικά και εταιρικά οµόλογα και προθεσµιακές
καταθέσεις. Ο Όµιλος διατηρεί υψηλές θέσεις σε κρατικά χρεόγραφα διαφορετικής
διάρκειας για να επιτύχει τη χρονική αντιστοίχιση µε τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια (αφορά στην Ελληνική Εταιρεία
Ζωής). Ο κίνδυνος αναντιστοιχίας µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
(ALM mismatch) συµπεριλαµβάνεται σε αυτή την υπό-ενότητα των κινδύνων αγοράς.

•

Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο Όµιλος κατέχοντας θέσεις σε ξένο νόµισµα εκτίθεται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο που οφείλεται στις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών. ∆εδοµένης της θέσης του Οµίλου σε ξένο νόµισµα θεωρείται µέτριας
σηµαντικότητας. Τα επιλέξιµα νοµίσµατα για επενδύσεις περιγράφονται στην Πολιτική
Επενδύσεων και στην Πολιτική ∆ιαχείρισης Επενδυτικών Κινδύνων.

•

Μετοχικός κίνδυνος: ο Όµιλος, κατέχοντας θέσεις σε µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια,
εκτίθεται σε µετοχικό κίνδυνο που οφείλεται στις διακυµάνσεις των τιµών των µετοχών. Το
µετοχικό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου αποτελείται ως επί το πλείστων από µετοχές
εισηγµένες
και
διαπραγµατεύσιµες
σε
ευρωπαϊκά
χρηµατιστήρια
(συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) του ΕΟΧ και του ΟΟΣΑ. Η έκθεση σε µετοχικό
κίνδυνο υπόκεινται στο γενικότερο Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων και στην Πολιτική
Επενδύσεων. ∆εδοµένης της θέσης του Οµίλου σε µετοχές, ο κίνδυνος µετοχών
θεωρείται µέτριας σηµαντικότητας.

•

Κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου: µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο υπολογισµού του
SCR, ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου µόνο για τοποθετήσεις σε
εταιρικά οµόλογα και καταθέσεις. Οι θέσεις αυτές υπόκεινται σε όρια τόσο σε ότι αφορά
στην πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών τους όσο και στη διάρκεια τους (duration).

•

Κίνδυνος συγκέντρωσης στον κίνδυνο αγοράς: ο Όµιλος, εκτίθεται σε αυτό τον κίνδυνο
λόγω των τοποθετήσεών του σε µεµονωµένους εκδότες π.χ. για προθεσµιακές
καταθέσεις, οµόλογα, µετοχές, κλπ. Από τους υπολογισµούς που διενεργήθηκαν,
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σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο, προέκυψε ότι ο εν λόγω κίνδυνος είναι
περιορισµένος.
•

Κίνδυνος τιµών ακινήτων: η έκθεση του Οµίλου σε αυτόν τον κίνδυνο είναι περιορισµένη,
όπως προέκυψε από τους υπολογισµούς που διενεργήθηκαν σύµφωνα µε την
τυποποιηµένη µέθοδο.

Γ.2.2 Επενδύσεις σύµφωνα µε την αρχή του “συνετού επενδυτή”
Οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις σε τίτλους άµεσα ρευστοποιήσιµους είναι αποτέλεσµα της
στρατηγικής του Οµίλου για συνετές επενδύσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
ρευστότητας, τη φύση και τη χρονική διάρθρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Ο Όµιλος, για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων που έχει θέσει, ακολουθεί τις αρχές του
“συνετού επενδυτή” και συγκεκριµένα µεριµνά ώστε:

•

όλες οι επενδυτικές κινήσεις αποφασίζονται λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος, τη
φύση και τη χρονική διάρθρωση των υποχρεώσεων του Οµίλου, καθώς και τη
συνολική του διάθεση για ανάληψη κινδύνου και τα απαιτούµενα επίπεδα
φερεγγυότητας,

•

η απόδοση επενδύσεων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται κατ΄
ελάχιστον τα εγγυηµένα τεχνικά επιτόκια που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια
συµβόλαια,

•

η επενδυτική στρατηγική του Οµίλου ευθυγραµµίζεται µε τις βασικές πολιτικές
διαχείρισης κινδύνου για τη διαχείριση αντιστοιχίας Ενεργητικού-Παθητικού (ALM) και
ρευστότητας. Συγκεκριµένα, ο Όµιλος έχει ως στόχο να διαθέτει κατάλληλα
περιουσιακά στοιχεία και να διατηρεί επαρκή ρευστότητα ώστε να καλύπτει όλες του
τις υποχρεώσεις και να διευκολύνεται η καταβολή των αποζηµιώσεων,

•

οι επενδυτικές κινήσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε οι ασφαλισµένοι και οι µέτοχοι
του Οµίλου να µην εκτίθενται σε υπερβολικό κίνδυνο

Όλες οι επενδύσεις πρέπει να πληρούν τις σχετικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Γ.2.3 Αξιολόγηση και τεχνικές µείωσης των κινδύνων αγοράς
Ο Όµιλος παρακολουθεί και ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο αγοράς µέσω: α) του SCR που
αντιστοιχεί στον κίνδυνο αγοράς και των υπό-ενοτήτων του και β) της συνεισφοράς του SCR
που αντιστοιχεί στον κίνδυνο αγοράς στο συνολικό SCR της κάθε ελληνικής θυγατρικής
εταιρείας του Οµίλου. Η στρατηγική του Οµίλου έναντι του κινδύνου αγοράς επικεντρώνεται
κυρίως: i) στην επίτευξη των επιδιωκόµενων ετήσιων επενδυτικών αποδόσεων και ii) στην
ελαχιστοποίηση της µεταβλητότητας των οικονοµικών του αποτελεσµάτων. Για το σκοπό
αυτό:

•

Έχει συσταθεί η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και
Επενδύσεων (αφορά στις Ελληνικές Εταιρείες), αρµόδια να διασφαλίζει τη συνολική
διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία
που σχετίζονται µε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

•

Έχουν καθοριστεί όρια για την παρακολούθηση της έκθεσης σε κάθε υπό-ενότητα του
κινδύνου αγοράς.

Σελίδα 64

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης 2018

Για την παρακολούθηση και µέτρηση των κινδύνων αγοράς, ο Όµιλος για τις Ελληνικές
Εταιρείες: χρησιµοποιεί όρια κινδύνου, εφαρµόζει µεθοδολογία Αξία σε Κίνδυνο (VaR: Value
at Risk) και πραγµατοποιεί αναλύσεις ευαισθησίας και προσοµοιώσεις ακραίων
καταστάσεων για τον υπολογισµό των πιθανών ζηµιών σε περίπτωση µη οµαλών
συνθηκών της αγοράς.
Η µεθοδολογία VaR χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου,
υπολογίζοντας την πιθανή αρνητική µεταβολή της αγοραίας αξίας ενός χαρτοφυλακίου σε
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα («περίοδος διακράτησης») και µε συγκεκριµένη πιθανότητα
εµφάνισης («επίπεδο εµπιστοσύνης»), εάν οι θέσεις παρέµεναν αµετάβλητες για τη
συγκεκριµένη περίοδο διακράτησης. Το VaR που υπολογίζει ο Όµιλος και χρησιµοποιείται
για εσωτερική επιµέτρηση του κινδύνου και σκοπούς ελέγχου, είναι βασισµένο σε επίπεδο
εµπιστοσύνης 99,0% και περίοδο διακράτησης 10 ηµερών, υπολογισµένο µε τη µέθοδο
προσοµοίωσης Monte Carlo (ολοκληρωµένη επανανατιµολόγηση). Τα µοντέλα VaR είναι
σχεδιασµένα για την επιµέτρηση του κινδύνου αγοράς σε οµαλές συνθήκες.
Ο κίνδυνος αγοράς του Οµίλου αξιολογείται ως υψηλής σηµαντικότητας, κυρίως λόγω της
συνεισφοράς του στο συνολικό SCR, καθώς και λόγω της µεταβλητότητας των αγορών που
επηρεάζουν τόσο την αξία των στοιχείων του ενεργητικού όσο και την αξία των στοιχείων
του παθητικού.
Σηµειώνεται ότι ο κίνδυνος αγοράς για την 31.12.2018 όπως ποσοτικοποιείται από την
τυποποιηµένη µέθοδο αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση µε την αντίστοιχη εκτίµηση για την
31.12.2017. Η εν λόγω αύξηση, είναι απόλυτα συνεπής µε τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου
επενδύσεων της Εταιρείας.

Γ.3 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από την πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να
προκαλέσει οικονοµική ζηµία λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης των οικονοµικών του
υποχρεώσεων. Ο Όµιλος είναι συνεχώς εκτεθειµένος σε πιστωτικό κίνδυνο µέσω της
σύναψης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συµβάσεων, της είσπραξης ασφαλίστρων,
καθώς και από επενδύσεις σε χρεόγραφα. Σύµφωνα µε την Φερεγγυότητα ΙΙ,
αναγνωρίζονται οι ακόλουθες υπό-ενότητες πιστωτικού κινδύνου: κινδύνου αθέτησης
αντισυµβαλλοµένου, κινδύνου πιστωτικών περιθωρίων* και συγκεντρώσεων από
κινδύνους αγοράς. Ο Όµιλος υπολογίζει το SCR** για κάθε µια υπό-ενότητα σύµφωνα µε
την τυποποιηµένη µέθοδο.
Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για την επιµέτρηση των κινδύνων παρατίθενται στην
Ενότητα E.2.2.

Γ.3.1 Κυριότεροι πιστωτικοί κίνδυνοι
Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται µε τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία: οµολογίες,
απαιτήσεις αντασφάλισης, απαιτήσεις ασφαλίστρων και ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα.
*Εξ ορισµού, τα περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν στον κίνδυνο του πιστωτικού περιθωρίου δεν εµπίπτουν στον κίνδυνο
αθέτησης αντισυµβαλλοµένου και αντιστρόφως. ** Σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο, στον υπολογισµό του πιστωτικού
κινδύνου περιλαµβάνεται µόνο η υπό-ενότητα του κινδύνου αθέτησης αντισυµβαλλοµένου ενώ οι υπόλοιπες υπό-ενότητες
περιλαµβάνονται στον κίνδυνο αγοράς (εξαιρουµένων των κρατικών οµολόγων). Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον κίνδυνο
αγοράς διατίθενται στην ενότητα Γ.2.

Ως πιστωτικός κίνδυνος από οµολογίες (οι εταιρικές οµολογίες λαµβάνονται υπόψη στον
υπολογισµό του κινδύνου πιστωτικών περιθωρίων) νοείται η αδυναµία ενός εκδότη να
εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις και να καταβάλει τα κουπόνια και την
ονοµαστική αξία της οµολογίας στη λήξη της. Ο Όµιλος διατηρεί υψηλές θέσεις σε κρατικά
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οµόλογα, που δεν προσµετρώνται στον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου µε βάση την
τυποποιηµένη µέθοδο. Ως εκ τούτου στα πλαίσια της άσκησης ORSA, ποσοτικοποιήται η
έκθεση στον κίνδυνο από κρατικά οµόλογα Ευρωζώνης.
Ως πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις αντασφάλισης (που λαµβάνονται υπόψη για τον
υπολογισµό του κινδύνου αθέτησης αντισυµβαλλοµένου), νοείται η αδυναµία ενός
αντασφαλιστή να εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. Ο Όµιλος, στα πλαίσια
µείωσης των ασφαλιστικών κινδύνων συνάπτει αντασφαλιστικές συµφωνίες µε διάφορους
αντασφαλιστές και ως εκ τούτου εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο. Παρ' ότι µε αυτές τις
συµφωνίες αντιµετωπίζεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος, οι απαιτήσεις από τους
αντασφαλιστές εκθέτουν τον Όµιλο σε ενδεχόµενο πιστωτικό κίνδυνο.
Ως πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις ασφαλίστρων (που λαµβάνονται υπόψη στον
υπολογισµό του κινδύνου αθέτησης αντισυµβαλλοµένου), νοείται η αδυναµία ενός
διαµεσολαβούντα να αποδώσει τα ασφάλιστρα που έχει εισπράξει από τον πελάτη στον
Όµιλο.
•

•

Η Ελληνική Εταιρεία Ζωής εφαρµόζει µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ακύρωσης
συµβολαίων για τα οποία δεν εισπράχθηκαν ασφάλιστρα. Ως αποτέλεσµα, ο κίνδυνος
είναι περιορισµένος και δεν υπάρχουν σηµαντικά ποσά ανείσπραχτων υπολοίπων
προερχόµενα είτε από διαµεσολαβούντες είτε από πελάτες της Εταιρείας.
Η Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων εφαρµόζει συγκεκριµένες διαδικασίες ανά
κλάδο ασφάλισης.

Ένας επιπλέον παράγοντας που µπορεί να εκθέσει τις Ελληνικές Εταιρείες σε κίνδυνο
αθέτησης αντισυµβαλλοµένου είναι η χρηµατοδότηση που παρέχεται στους
διαµεσολαβούντες αυτών. Επί του παρόντος, τα ποσά αυτά είναι πολύ µικρά και
καλύπτονται από τις προµήθειες τους. Ωστόσο, και οι δύο Ελληνικές Εταιρείες, σύµφωνα µε
την πολιτική τους, κάνουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.
Τέλος, θέσεις σε ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (που λαµβάνονται υπόψη στον
υπολογισµό του κινδύνου συγκέντρωσης από κίνδυνο αγοράς) µπορεί να εκθέσουν τον
Όµιλο στον κίνδυνο συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου. Εντούτοις, εντός του 2018, ο
Όµιλος προκειµένου να µετριάσει τον εν λόγω κίνδυνο συγκέντρωσης, έχει κατανείµει τα
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα σε λογαριασµούς στη Eurobank, σε άλλες τράπεζες,
καθώς και στην Eurobank Private Bank Λουξεµβούργου.

Γ.3.2 Η αρχή του “συνετού επενδυτή” στον πιστωτικό κίνδυνο
Οι αντισυµβαλλόµενοι επιλέγονται λαµβάνοντας υπόψη την πιστοληπτική τους ικανότητα και
τη φήµη τους. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας χρησιµοποιούνται ως τρόπος
ενδεδειγµένης αναγνώρισης και διαχείρισης του κινδύνου που συνδέεται µε
αντισυµβαλλοµένους και διασφαλίζεται ότι επιλέγονται αντισυµβαλλόµενοι µε υψηλή
πιστοληπτική ικανότητα.

Γ.3.3 Αξιολόγηση και τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου
Ως µέτρο αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου χρησιµοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα
κάθε αντισυµβαλλοµένου, όπως αυτή προκύπτει από Οργανισµούς αξιολόγησης, χωρίς η
κάθε ασφαλιστική εταιρεία του Οµίλου να προβαίνει σε δική της αξιολόγηση.
Οι αντασφαλιστικές συµβάσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου
να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο προστασίας είναι επαρκές και ότι οι εν λόγω συµβάσεις
υποστηρίζονται από φερέγγυους αντασφαλιστές. Στο πλαίσιο αυτό έχουν θεσπιστεί
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αυστηρές αρχές για την επιλογή των αντασφαλιστών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να διαθέτουν υψηλό βαθµό αξιολόγησης από αναγνωρισµένους οίκους
αξιολόγησης. Σύµφωνα µε τη στρατηγική αντασφάλισης που εφαρµόζει ο Όµιλος, έχει
επιλεχθεί ο κατάλληλος συνδυασµός αντασφαλιστών (κυρίως στην Ελληνική Εταιρεία
Γενικών Ασφαλίσεων) ώστε να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο αντασφαλιστικής
κάλυψης.
Προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος από απαιτήσεις αντασφάλισης (κίνδυνος αθέτησης
αντισυµβαλλοµένου), εφαρµόζονται τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα αξιολόγησης των
αντασφαλιστών που υποστηρίζουν τις αντασφαλιστικές συµβάσεις και ως εκ τούτου
αντασφαλιστές οι οποίοι διαθέτουν αξιολόγηση χαµηλότερη από A- από τον οίκο Standard
& Poor’s ή αντίστοιχη αξιολόγηση από άλλον αναγνωρισµένο οίκο (AM Best, Fitch), δεν
γίνονται αποδεκτοί.
Ειδικά για την Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, προσωρινή παρέκκλιση από τον
κανόνα αυτό µπορεί να γίνει για αντασφαλιστές µε τους οποίους η Εταιρεία έχει µακρά
επιτυχηµένη συνεργασία και οι οποίοι αν και είχαν αξιολόγηση A- ή υψηλότερη κατά τη
σύναψη της αντασφαλιστικής σύµβασης, η αξιολόγησή τους µειώθηκε κατά τη διάρκεια της
σύµβασης.
Ο Όµιλος επανεξετάζει την πιστοληπτική διαβάθµιση των αντασφαλιστών κατ’ ελάχιστον σε
τριµηνιαία βάση. ∆εδοµένης της υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης και της
αναγνωρισµένης φερεγγυότητας των συνεργαζόµενων αντασφαλιστικών εταιριών, η
διοίκηση του Οµίλου δεν αναµένει ζηµιές από αθέτηση αντισυµβαλλοµένου αντασφαλιστή.
Ο υπολειπόµενος πιστωτικός κίνδυνος αξιολογείται ως χαµηλής σηµαντικότητας, κυρίως
λόγω της µικρής συνεισφοράς του κινδύνου αθέτησης αντισυµβαλλοµένου στο συνολικό
SCR του Οµίλου. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό κίνδυνο από εκδότες
κρατικών οµολόγων Ευρωζώνης, ο κίνδυνος θεωρείται υψηλής σηµαντικότητας δεδοµένης
της έκθεσης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε χρεόγραφα Ελληνικού ∆ηµοσίου για τα
οποία η υφιστάµενη πιστοληπτική διαβάθµιση αφενός έχει βελτιωθεί σε σχέση µε το
πρόσφατο παρελθόν αφετέρου παραµένει σε µη επενδυτική βαθµίδα.
Η έκθεση του Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο για το 2018 παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το
προηγούµενο έτος.

Γ.4 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει από την αδυναµία ενός Οργανισµού να ρευστοποιήσει
επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία, προκειµένου να διακανονίσει τις οικονοµικές του
υποχρεώσεις όταν αυτές καταστούν απαιτητές.

Γ.4.1 Κυριότεροι κίνδυνοι ρευστότητας
Ο Όµιλος διατηρεί ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων των
ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων) άµεσα ρευστοποιήσιµων ώστε να µπορεί να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αποζηµιώσεων των πελατών του. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να
σηµειωθεί ότι ο Όµιλος διατηρεί σηµαντικές θέσεις σε κρατικά οµόλογα και έντοκα
γραµµάτια και ως εκ τούτου η έκθεσή του σε κίνδυνο ρευστότητας θεωρείται περιορισµένη.
Παράγοντες όπως µια χρηµατοπιστωτική κρίση ή µια πανδηµία, δυνητικά θα µπορούσαν
να επηρεάσουν την συµπεριφορά των ασφαλισµένων ώστε να προκληθεί έλλειψη
ρευστότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναµένεται οι πελάτες να προχωρήσουν σε µαζικές
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εξαγορές των συµβολαίων τους και ως εκ τούτου αναµένονται σηµαντικές ταµειακές εκροές
για τον Όµιλο (για τις ασφαλίσεις Ζωής). Προκειµένου να αντιµετωπιστεί πιθανή έλλειψη
ρευστότητας, ο Όµιλος διατηρεί επαρκή περιουσιακά στοιχεία άµεσα ρευστοποιήσιµα
καθώς και αντασφαλιστικές συµβάσεις που καλύπτουν καταστροφικούς κινδύνους. Η
ρευστότητα του παρακολουθείται στενά σε καθηµερινή βάση.

Γ.4.2 Η αρχή του “συνετού επενδυτή” στον κίνδυνο ρευστότητας
Ο Όµιλος πραγµατοποιεί επενδύσεις µε συνετό τρόπο λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
ρευστότητας, τη φύση και τη χρονική διάρθρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Γ.4.3 Αξιολόγηση και τεχνικές µείωσης του κινδύνου ρευστότητας
Οι εταιρείες του Οµίλου διαχειρίζονται τον κίνδυνο ρευστότητας µέσω της στενής
συνεργασίας των εµπλεκόµενων Μονάδων οι οποίες και εφαρµόζουν της αποφάσεις της
Ανώτατης ∆ιοίκησης. Σηµειώνεται ότι υφίσταται Πολιτική Επενδύσεων, η οποία θέτει
ορισµένα πρότυπα για σκοπούς ρευστότητας. Επιπρόσθετα, πριν από την
πραγµατοποίηση µιας επένδυσης λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες ρευστότητας. Επίσης,
µέσω της πολιτικής ALM, παρακολουθείται η συσχέτιση των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού και ο συγχρονισµός τους τόσο σε επίπεδο χρηµατοροών όσο και σε επίπεδο
διάρκειας (duration).
Ο υπολειπόµενος κίνδυνος ρευστότητας αξιολογείται ως χαµηλής σηµαντικότητας, κυρίως
λόγω της σύνθεσης των περιουσιακών στοιχείων και της θετικής εµπειρίας των τελευταίων
ετών σε περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν αυξηµένες ανάγκες ρευστότητας.

Γ.5 Λειτουργικός κίνδυνος
Λειτουργικός είναι ο κίνδυνος εµφάνισης ζηµιών που οφείλονται σε ανεπάρκεια ή αστοχία
εσωτερικών διαδικασιών, στον ανθρώπινο παράγοντα, σε αστοχία ή ανεπάρκεια
συστηµάτων ή σε εξωτερικούς παράγοντες. Περιλαµβάνει το νοµικό κίνδυνο, αλλά εξαιρεί
το στρατηγικό κίνδυνο και τον κίνδυνο φήµης. Ο λειτουργικός αποτελεί την 4η µεγαλύτερη
έκθεση σε κίνδυνο που αντιµετωπίζει ο Όµιλος, όπως αντικατοπτρίζεται στους
υπολογισµούς του SCR µε ηµεροµηνία αναφοράς στις 31 ∆εκεµβρίου 2018.
Πιο λεπτοµερής ανάλυση παρατίθεται στην Ενότητα E.2.

Γ.5.1 Κυριότεροι λειτουργικοί κίνδυνοι
Οι κυριότεροι λειτουργικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος εντοπίζονται στα
παρακάτω σηµεία:

•

Πληροφοριακά Συστήµατα. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί παραγωγικά συστήµατα που δεν
διαθέτουν ενσωµατωµένες συστηµικές ροές εργασιών (workflows) και λειτουργίες
maker/checker. Συνεπώς, διενεργείται εκτεταµένη χρήση χειροκίνητων ελέγχων και
υποστηρικτικών εφαρµογών (excel, access κ.λπ.) που οδηγεί σε αύξηση του όγκου
εργασίας και της έκθεσης σε κινδύνους όπως ανθρώπινο λάθος και εσωτερική απάτη.
Για τον περιορισµό τους στην ελληνική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων σχεδιάστηκαν έργα
όπως η ενοποίηση των κύριων συστηµάτων (σχεδόν ολοκληρώθηκε) και η ενίσχυση της
∆ιαδικασίας Αποζηµιώσεων µε workflow (σε εξέλιξη). Αντίστοιχα στην ελληνική εταιρεία
Ασφαλίσεων Ζωής, το workflow στη ∆ιαδικασία U/W είναι ήδη σε λειτουργία, το workflow
της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης Πρόσθετων Πράξεων βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ το σχετικό
workflow για τη ∆ιαδικασία Αποζηµιώσεων βρίσκεται σε στάδιο επιχειρησιακής
ανάλυσης. Τέλος, για τις ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρείες πραγµατοποιήθηκε
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προµήθεια ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) και το
έργο βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.

•

Ασφάλεια της Πληροφορίας. Ο εγγενής κίνδυνος σχετικά µε την ασφάλεια, την
ακεραιότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων τόσο από εξωτερικές απειλές (π.χ.
περιµετρική ασφάλεια δικτύου, µόλυνση συστηµάτων από ιούς) όσο και από εσωτερικές
απειλές όπως οι µη εξουσιοδοτηµένες ενέργειες από τελικούς χρήστες, προγραµµατιστές
και διαχειριστές συστηµάτων, είναι υψηλός. Η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου
Προγράµµατος Ασφάλειας της Πληροφορίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο βασικός
πυλώνας του περιλαµβάνει τη θέσπιση ενός Πλαισίου ∆ιαχείρισης Ασφάλειας της
Πληροφορίας διαµορφωµένο µε βάση τον κίνδυνο και την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων (ολοκληρώθηκε εντός του 2ου τριµήνου του 2018). Ο 2ος πυλώνας σχετίζεται
µε την προµήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων τεχνικών µέσων (εργαλεία/πλατφόρµες)
µε στόχο την ενδυνάµωση της ασφάλειας της πληροφορίας (σε πλήρη εξέλιξη – η
ολοκλήρωσή του εκτιµάται εντός του 2ου τριµήνου του 2019). Τέλος, η επαγρύπνηση και
η ενεργή διαχείριση µε την εφαρµογή διαδικασίας ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Ασφάλειας
της Πληροφορίας (InfoSec Risk Mgmt process), διενέργεια penetration tests και
αξιολογήσεων ευπαθειών καθώς και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης (awareness)
ολοκληρώνουν την προσέγγιση.

•

Περιβάλλον Ελέγχου των Πληροφοριακών Συστηµάτων. Η εφαρµογή ενός Πλαισίου
∆ιαχείρισης Υπηρεσιών IT (ITSM), υποστηριζόµενου από κατάλληλα εργαλεία και
υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ενδυνάµωση του περιβάλλοντος ελέγχου, στην
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών,
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου τριµήνου του 2019 (έχει ήδη υλοποιηθεί
εργαλείο διαχείρισης “περιστατικών” και σχετική διαδικασία). Το ITSM περιλαµβάνει επίσης
Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εφαρµογών, ∆ιαχείριση του Κύκλου Ζωής Εφαρµογών,
Πολιτική Software Release, Προγραµµατισµό της χωρητικότητας και ∆ιαχείρισης της
Απόδοσης (συµπεριλαµβανοµένης της χωρητικότητας του Εναλλακτικού Χώρου
Εργασίας) κλπ. Με την ολοκλήρωσή του θα περιοριστεί περαιτέρω η έκθεση σε
λειτουργικούς κινδύνους όπως η εσωτερική απάτη και το ανθρώπινο λάθος µέσω της
συνεπούς εφαρµογής ελέγχων, την επίλυση ζητηµάτων εξάρτησης από το προσωπικό,
τη µεταφορά γνώσης για υποστήριξη εφαρµογών βασισµένων σε νέες τεχνολογίες κλπ.

•

Εξωπορισµός (outsourcing). Η απόφαση του Οµίλου να επεκτείνει σηµαντικά τις
συνεργασίες µε τρίτους για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, τοποθετεί τους
κινδύνους που συνδέονται µε τον εξωπορισµό στους κορυφαίους λειτουργικούς του
κινδύνους. Το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Εποπτικής
Αρχής για τις συµφωνίες εξωτερικής ανάθεσης και τις πρακτικές cloud computing,
αυξάνουν περαιτέρω την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση του ζητήµατος. Το υπάρχον
περιβάλλον ελέγχου – κυρίως στις ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρείες- περιλαµβάνει
µηχανισµούς όπως γραπτές συµφωνίες συνεργασίας, διαδικασία αξιολόγησης
κρισιµότητας κάθε ανάθεσης, παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που ανατίθενται
εξωτερικά και ετήσια αξιολόγηση κρίσιµων συµφωνιών. Προκειµένου να βελτιωθεί
περαιτέρω ένα πρόγραµµα που στοχεύει στην ενίσχυση της κουλτούρας διαχείρισης
κινδύνων που προκύπτουν από τον εξωπορισµό δραστηριοτήτων βρίσκεται σε εξέλιξη.
∆ίνεται έµφαση στις αξιολογήσεις που πρέπει να διενεργούνται πριν και κατά τη διάρκεια
της ανάθεσης εργασιών σε τρίτους καθώς και στην αντίστοιχη τεκµηρίωση.

•

Ψηφιακός µετασχηµατισµός. Η στρατηγική απόφαση του Οµίλου για ψηφιακό
µετασχηµατισµό σηµατοδοτεί την έναρξη σηµαντικών αλλαγών στο εσωτερικό του
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Οι εν λόγω αλλαγές, δεδοµένου ότι αφορούν σε βασικούς
τοµείς δραστηριοτήτων του (δηµιουργία online εµπειρίας πελατών µέσω πολλαπλών
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καναλιών, προσφορά απλούστερων προϊόντων, χρήση προηγµένων analytics και
αυτοµατοποίηση διαδικασιών), επηρεάζουν σηµαντικά το προφίλ των λειτουργικών του
κινδύνων. Συνοπτικά, οι κίνδυνοι σχετίζονται µε την επιτυχή, έγκαιρη και µε βάση τον
προϋπολογισµό ολοκλήρωση των επιµέρους έργων. Ο επικεφαλής κάθε υπο-έργου έχει
και την ευθύνη της αποτελεσµατικής διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται µε αυτό.
Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί στενά κάθε στάδιο του συνολικού
έργου, σε συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα µέρη, και λαµβάνει µέτρα ενάντια σε µη
αποδεκτά αποτελέσµατα όπου κρίνεται απαραίτητο.

•

Κανονιστικές αλλαγές. Ο Όµιλος συστηµατικά εργάζεται στην κατεύθυνση της
συµµόρφωσής του µε τις ευρύτατες ρυθµιστικές απαιτήσεις που τον επηρεάζουν
ουσιαστικά σε λειτουργικό επίπεδο. Παράλληλα, αντιµετωπίζει την πρόκληση
προσαρµογής σε νέες κανονιστικές αλλαγές (IFRS-17, IFRS-9). Οι περισσότερες
επικείµενες υποχρεώσεις αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστά έργα που ανατίθενται σε
συγκεκριµένα στελέχη. Παράλληλα, η συνεργασία µε εξειδικευµένους εξωτερικούς
συµβούλους είναι σε εξέλιξη ενώ οµάδες εργασίας έχουν ήδη καθοριστεί και εργάζονται
για την έγκαιρη προετοιµασία της συµµόρφωσης.

•

∆ιαχείριση ∆εδοµένων. Εντοπίζεται η ανάγκη θέσπισης ενός πλαισίου διακυβέρνησης
δεδοµένων. Για το σκοπό αυτό η δηµιουργία µιας πλατφόρµας διαχείρισης δεδοµένων
και παραγωγής αναφορών που να διασφαλίζει την ακρίβεια, την πληρότητα και τη
διαθεσιµότητά τους, βρίσκεται σε εξέλιξη.

•

Εξωτερική Απάτη. Εγγενής κίνδυνος στην ασφαλιστική αγορά κυρίως στις διαδικασίες
Αποζηµιώσεων και Εκτίµησης Κινδύνου (U/W). Η εγκατάσταση ειδικού λογισµικού κατά
της απάτης στη διαδικασία αποζηµιώσεων αυτοκινήτου στην ελληνική Εταιρεία Γενικών
Ασφαλίσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και η επέκταση της εφαρµογής στη διαδικασία U/W
αυτοκινήτου βρίσκεται επίσης σε στάδιο ολοκλήρωσης.

•

Ακατάλληλες Πρακτικές Πώλησης. Εγγενής κίνδυνος στην ασφαλιστική αγορά.
Μειώνεται µέσω προγραµµάτων ενίσχυσης κουλτούρας ενδεδειγµένων πρακτικών
πωλήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της συνεχούς εκπαίδευσης και της υποχρεωτικής
πιστοποίησης των διανοµέων πωλήσεων, βάσει καταγεγραµµένων σεναρίων, σε
συγκεκριµένα κανάλια διανοµής (π.χ. σε τηλεφωνικές πωλήσεις), εντατικής
παρακολούθησης ειδικών αναφορών επίδοσης σε όλα τα δίκτυα (πράκτορες και
Τραπεζικό ∆ίκτυο), mystery shopping και συστηµατική παρακολούθηση παραπόνων
πελατών.

•

Ζητήµατα ∆ιακυβέρνησης. Ο Κανονισµός Λειτουργίας, οι εγκριτικές ροές οι Πολιτικές και
οι κύριες διαδικασίες που ο Όµιλος οφείλει να θεσπίσει µε στόχο την αποτελεσµατικότερη
διακυβέρνηση των εργασιών του έχουν προσδιοριστεί. Οι αντίστοιχες Μονάδες,
αξιοποιώντας τους δικούς τους πόρους, ολοκληρώνουν σταδιακά το έργο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Όµιλος διαθέτει καταγεγραµµένο Σχέδιο Επιχειρηµατικής Συνέχειας
(Business Continuity Plan - BCP) µε στόχο την επίτευξη προκαθορισµένου επιπέδου
δραστηριότητας κατόπιν διακοπής εργασιών είτε αυτή προκαλείται από φυσική
καταστροφή είτε από ανθρώπινο παράγοντα. Το Σχέδιο εξετάζει όλες τις σηµαντικές
δραστηριότητες του Οµίλου και υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους και αξιολόγηση. Το
προσωπικό που συµµετέχει στο Σχέδιο ενηµερώνεται γι’ αυτό και γνωρίζει το ρόλο του. Οι
συνέπειες καταστροφών, η διακοπή λειτουργίας και η αδυναµία εξυπηρέτησης αποτελούν
αντικείµενο της ανάλυσης επιχειρησιακών επιπτώσεων (Business Impact Analysis - BIA) στην
οποία το Σχέδιο Επιχειρηµατικής Συνέχειας βασίζεται προκειµένου να διασφαλίσει την έγκαιρη
ανάκτηση των βασικότερων λειτουργιών / δραστηριοτήτων. Κατά τη διαµόρφωση του ΒΙΑ,
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όπου εντοπίζονται κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται, εντάσσονται στο προφίλ λειτουργικών
κινδύνων και διαχειρίζονται αρµοδίως. Οι κυριότεροι στόχοι του BCP είναι:

•

Να διασφαλιστεί στο µέτρο του ευλόγως δυνατού ότι θα προστατευθούν από περαιτέρω
βλάβες ο εξοπλισµός και τα δεδοµένα που κατέχει ο Όµιλος είτε έχουν είτε δεν έχουν
υποστεί βλάβη.

•

Να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις ενός περιστατικού στη λειτουργικότητα της κάθε
Εταιρείας του Οµίλου.

•

Να είναι δυνατή η ανάκτηση κρίσιµων επιχειρηµατικών διαδικασιών / λειτουργιών µετά
από οποιοδήποτε περιστατικό.

•

Να παρέχει γενικές οδηγίες σχετικά µε τις απαιτούµενες ενέργειες για την ανάκτηση των
εργασιών του Οµίλου.

•

Να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην εικόνα του Οµίλου απέναντι στο κοινό, στην
αγορά και τους επενδυτές.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των παραπάνω στόχων, συγκεκριµένες
αναβαθµίσεις στις υποδοµές του Εναλλακτικού Χώρου Εργασίας είναι σε εξέλιξη, οι οποίες
είναι προγραµµατισµένες να ολοκληρωθούν στο 1ο τρίµηνο του 2019.
Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής είναι ο
πρωταρχικός στόχος του Οµίλου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και θα παραµείνει ο ίδιος
κατά τη διάρκεια µιας καταστροφής.

Γ.5.2 Μεθοδολογίες αξιολόγησης,
λειτουργικών κινδύνων

επιµέτρησης

και

τεχνικές

µείωσης

των

Η στρατηγική του Οµίλου σχετικά µε τη µακροπρόθεσµη και βραχυπρόθεσµη διαχείριση των
λειτουργικών κινδύνων, περιλαµβάνει:
1) Τη δηµιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων, που διαµορφώνει µια
ξεκάθαρη δοµή ανάθεσης ρόλων, αρµοδιοτήτων και ευθυνών της ∆ιοίκησης και του
Προσωπικού.
2) Την εκτέλεση των ακόλουθων δραστηριοτήτων1:

•

Αυτό-αξιολόγηση Λειτουργικών Κινδύνων και Ελέγχων, Αξιολόγηση Επιχειρηµατικού
Περιβάλλοντος, Αξιολόγηση Σχέσεων Εξωτερικής Ανάθεσης και Αξιολόγηση
Έκθεσης στον Κίνδυνο της Απάτης.

(1) Για τις Εταιρείες του Οµίλου µε Μικτά Εγγεγραµµένα Ασφάλιστρα (ΜΕΑ) > 3% των ΜΕΑ του Οµίλου, η
συχνότητα εκτέλεσης και η έκταση τέτοιων δραστηριοτήτων µπορεί να οριστεί διαφορετικά στις αντίστοιχες
Πολιτικές.

•

Καταγραφή των λειτουργικών ζηµιών συνοδευόµενων από σχετική αιτιώδη ανάλυση
καθώς και συλλογή/µελέτη εξωτερικών γεγονότων λειτουργικού κινδύνου,

•

Θέσπιση και παρακολούθηση βασικών δεικτών κινδύνου (KRIs).

•

Θέσπιση και καταγραφή των διαδικασιών διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων.

•

Ανάπτυξη και ανάλυση του κατάλληλου συνόλου σεναρίων, µε τα οποία εξετάζεται
η πιθανή έκθεση σε λειτουργικό κίνδυνο λόγω:
o
o

αστοχίας βασικής διαδικασίας, προσωπικού ή συστήµατος, ή/και
επέλευσης εξωτερικών γεγονότων.
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•

Αναγνώριση, µέτρηση και µείωση (όταν κρίνεται αναγκαίο) αναδυόµενων κινδύνων.

•

Ενίσχυση την ευαισθητοποίησης για τους λειτουργικούς κινδύνους στον Όµιλο.

3) Την ποσοτικοποίηση του λειτουργικού κινδύνου µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο.
Τέλος, µε βάση τα προκαθορισµένα όρια διάθεσης ανάληψης κινδύνων, ο Όµιλος
κατηγοριοποιεί κάθε λειτουργικό κίνδυνο "εντός ορίων", "στα όρια" ή "εκτός ορίων" και
λαµβάνει µια από τις παρακάτω αποφάσεις:
•

•

•

•

Αποδοχή του κινδύνου – ο Όµιλος αποδέχεται τον κίνδυνο σε περιπτώσεις όπου (α)
παραµένει "εντός των ορίων διάθεσης" ή (β) παραµένει "εκτός των ορίων διάθεσης"
παρά τις τεχνικές µείωσης των κινδύνων που εφαρµόζει. Ανά περίπτωση, µπορεί να
προχωρήσει στην αποδοχή του κινδύνου µετά από έγκριση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης
Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων.
Περιορισµός του κινδύνου - Για κάθε κίνδυνο που θεωρείται "εκτός" ή "στα" όρια
διάθεσης ανάληψης κινδύνων, συνιστάται ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης για τον
µετριασµό του, ύστερα από κοινή συµφωνία µε τους αντίστοιχους “ιδιοκτήτες”
κινδύνου.
Αποφυγή του κινδύνου - Όταν οι κίνδυνοι είναι “εκτός των ορίων” και δεν υφίστανται
κατάλληλα µέσα για τη µείωσή τους, ο Όµιλος µπορεί να αποφασίσει να τους αποφύγει
µε τη διακοπή της σχετικής δραστηριότητας ή / και διαδικασίας.
Μεταβίβαση του κινδύνου - Όταν ο κίνδυνος είναι "στα όρια" ή "εκτός των ορίων", ο
Όµιλος µπορεί να τον µεταβιβάσει µέσω ασφαλιστικών συµβάσεων (π.χ.
ασφαλιστήρια συµβόλαια D&O, ασφαλιστήρια συµβόλαια Κυβερνο-κινδύνου κλπ.).

Ο υπολειπόµενος λειτουργικός κίνδυνος αξιολογείται ως µεσαίας σηµαντικότητας. Αυτό
σηµαίνει ότι το εσωτερικό επιχειρηµατικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε το περιβάλλον
ελέγχου δηµιουργούν έκθεση σε λειτουργικό κίνδυνο που σε κάποιες περιπτώσεις είναι
αποδεκτή ενώ σε άλλες απαιτείται µετριασµός του. Για τις τελευταίες, µια σειρά ενεργειών
έχουν προγραµµατιστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι η έκθεση σε λειτουργικό κίνδυνο παραµένει
εντός των ορίων διάθεσης ανάληψης (που είναι εκφρασµένα τόσο σε ποσοτικούς όσο και
σε ποιοτικούς όρους).

Γ.6 Άλλοι σηµαντικοί κίνδυνοι
Στα πλαίσια διενέργειας της άσκησης ORSA, έχουν αναγνωριστεί ως ενδεχόµενοι σηµαντικοί
κίνδυνοι ο κίνδυνος αναντιστοιχίας Ενεργητικού-Παθητικού (ALM), ο κίνδυνος
συγκέντρωσης, ο κίνδυνος φήµης και ο στρατηγικός κίνδυνος.

Γ.6.1 Περιγραφή των λοιπών σηµαντικών κινδύνων
Κίνδυνος αναντιστοιχίας Ενεργητικού-Παθητικού (ALM Risk): Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο
αναντιστοιχίας Ενεργητικού-Παθητικού (ALM) λόγω της φύσης των προϊόντων της
Ελληνικής Εταιρείας Ζωής, όπου απαιτείται ένα σηµαντικό ποσό µακροπρόθεσµων
περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήµατος για την κάλυψη των µακροπρόθεσµων
ασφαλιστικών υποχρεώσεων της. Ο Οργανισµός διαχειρίζεται τα περιουσιακά του στοιχεία
σε συνδυασµό µε τις υποχρεώσεις του, τόσο ως προς τις ταµειακές ροές όσο και ως προς
τη ληκτότητά τους. Η ληκτότητα και οι ταµειακές ροές των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού παρακολουθούνται τακτικά, ενώ εξετάζονται τυχόν περιπτώσεις αναντιστοιχιών.
Κίνδυνος συγκέντρωσης: είναι ο κίνδυνος έκθεσης σε δυνητική ζηµία, σηµαντική σε βαθµό
που να απειλεί τη φερεγγυότητα και την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. Η έκθεση στον
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κίνδυνο συγκέντρωσης µπορεί να προέλθει από πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, και
ασφαλιστικό κίνδυνο.
Κίνδυνος φήµης είναι ο κίνδυνος ζηµίας που προκαλείται από αρνητικές επιδράσεις στη
φήµη του Οµίλου συνολικά ή ενός συγκεκριµένου τοµέα δραστηριοτήτων του από την
οπτική των ενδιαφεροµένων µερών (δηλαδή των µετόχων, των ασφαλισµένων, του
προσωπικού, των συνεργατών και του κοινού). Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να προκληθεί από
διάφορους λόγους, όπως η µη επιτυχής προώθηση ενός νέου προϊόντος, περιπτώσεις
απάτης ή οτιδήποτε µπορεί να πλήξει τη φήµη του Οµίλου εφόσον γίνει ευρέως γνωστό. Ο
κίνδυνος φήµης µπορεί να επηρεάσει όλες τις κατηγορίες κινδύνων. Ο Όµιλος
αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο φήµης ως επακόλουθο κίνδυνο της εν γένει άσκησης της
επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, και όχι ως ξεχωριστό, µεµονωµένο κίνδυνο.
Στρατηγικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος δυσµενών επιπτώσεων στα παρόντα και µελλοντικά
έσοδα ή στα κεφάλαια, ο οποίος προκύπτει από ακατάλληλες επιχειρηµατικές αποφάσεις,
ακατάλληλη εφαρµογή των επιχειρηµατικών αποφάσεων ή έλλειψη προσαρµοστικότητας
σε αλλαγές του κλάδου που δραστηριοποιείται µια επιχειρηµατική οντότητα. Οι πόροι που
απαιτούνται για την εφαρµογή της επιχειρηµατικής στρατηγικής του Οµίλου είναι έµψυχοι και
άψυχοι και περιλαµβάνουν κανάλια επικοινωνίας και διανοµής, λειτουργικά συστήµατα,
ικανότητες και δεξιότητες διοίκησης. Ο στρατηγικός κίνδυνος µπορεί επίσης να προκύψει
από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, το γενικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο
Οργανισµός ή/ και από τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισµού.

Γ.6.2 Αξιολόγηση και τεχνικές µείωσης των λοιπών σηµαντικών κινδύνων
Κίνδυνος αναντιστοιχίας Ενεργητικού-Παθητικού (ALM Risk): Για τη διαµόρφωση της
επενδυτικής στρατηγικής και της στρατηγικής ALM, λαµβάνονται υπόψη πιθανές
αναντιστοιχίες των χρηµατοροών και της ληκτότητας µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων. Αναλύεται και παρακολουθείται η έκθεσή στις προαναφερόµενες
αναντιστοιχίες, και τυχόν κίνδυνοι που εντοπίζονται λαµβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία
επενδυτικών αποφάσεων καθώς και κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι γενικότερες
συνθήκες στην αγορά διαµορφώνουν τις καµπύλες επιτοκίων. Η µεταβλητότητα αυτών των
επιτοκίων επιδρά και στον κίνδυνο αναντιστοιχίας Ενεργητικού – Παθητικού.
Κίνδυνος συγκέντρωσης: Σύµφωνα µε το πλαίσιο διαχείρισης επενδυτικών κινδύνων, έχουν
καθοριστεί όρια συγκέντρωσης ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και ανά εκδότη
τίτλου, τα οποία και παρακολουθούνται σε µηνιαία βάση για τις Ελληνικές Εταιρείες.
Επιπλέον, ο Όµιλος διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο των υποχρεώσεών του σε σχέση µε τους
αναλαµβανόµενους κινδύνους, σύµφωνα µε τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων που έχει
υιοθετήσει. Με αυτόν τον τρόπο, οι υποχρεώσεις είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστούν από
µια αλλαγή σε οποιοδήποτε υποσύνολο του χαρτοφυλακίου. Λαµβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσµατα των υπολογισµών των κεφαλαιακών απαιτήσεων µε την εφαρµογή της
τυποποιηµένης µεθόδου, ο κίνδυνος συγκέντρωσης αξιολογείται ως χαµηλής
σηµαντικότητας.
Για τη διαχείριση του κινδύνου φήµης, ο Όµιλος:
•
•
•

Εφαρµόζει ειδικές οδηγίες και αρχές σε όλες τις «ευαίσθητες» διαδικασίες και τοµείς της
επιχειρηµατικής του δραστηριότητας,
παρακολουθεί το κανονιστικό πλαίσιο σε συνεχή βάση, προκειµένου να διασφαλίσει την
έγκαιρη προσαρµογή του σε τυχόν νέες απαιτήσεις,
υιοθετεί υψηλές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών και παρακολούθησης παραπόνων
των πελατών του,
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•

παρακολουθεί τις επιχειρηµατικές του διαδικασίες και πρακτικές, όπως ενδεικτικά τους
όρους αποζηµίωσης στα ασφαλιστήρια συµβόλαια ή τη διαδικασία διάθεσης
ασφαλιστικών προϊόντων.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο κίνδυνος φήµης αξιολογείται ως χαµηλής
σηµαντικότητας.
Ο Όµιλος προκειµένου να διαχειριστεί τον στρατηγικό κίνδυνο παρακολουθεί ανελλιπώς
τους παράγοντες από τους οποίους µπορεί να προκύψει και προσαρµόζει αναλόγως την
επιχειρηµατική του στρατηγική. Οι στρατηγικοί κίνδυνοι αξιολογούνται όταν ο Οργανισµός
καθορίζει τη στρατηγική του, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τη διαχείριση κεφαλαίων.
Λόγω της φύσης και της σηµαντικότητας των στρατηγικών κινδύνων, η διαχείρισή τους
εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Για την µείωση των
στρατηγικών κινδύνων, ακολουθούνται οι παρακάτω πρακτικές:
•
•
•

υιοθετούνται οι απαιτήσεις ικανότητας και ήθους της Φερεγγυότητας II για τα µέλη του
∆.Σ., τους επικεφαλής των βασικών λειτουργιών και τη διοίκηση,
συστήνονται επιτροπές για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και την εποπτεία
επί των σηµαντικότερων περιοχών κινδύνου
λαµβάνονται αποφάσεις για την καθηµερινή διοίκηση και διαχείριση των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του Οµίλου.

Επιπρόσθετα, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου µετουσιώνονται σε λεπτοµερή
βραχυπρόθεσµα επιχειρησιακά και λειτουργικά πλάνα. Λαµβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης, ο στρατηγικός κίνδυνος αξιολογείται ως χαµηλής
σηµαντικότητας.

Γ.7 Άλλες πληροφορίες
Οι παρακάτω πληροφορίες προέκυψαν από την ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο
λειτουργεί ο Όµιλος (εσωτερικό και εξωτερικό) και συµπληρώνουν το προφίλ κινδύνου του.
1. Μελλοντικές Εκτιµήσεις. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα άσκησης για την µελλοντική
κατάσταση φερεγγυότητας του Οµίλου που διενεργήθηκε βάσει του υφιστάµενου
Επιχειρηµατικού Πλάνου, προκύπτει ότι, ο Όµιλος αναµένεται να επιτυγχάνει τα όρια της
κεφαλαιακής επάρκειας τόσο για το 2019 όσο και για τα επόµενα έτη, µε το δείκτη
κεφαλαιακής φερεγγυότητας να βρίσκεται εντός του αποδεκτού εύρους.
2. Κίνδυνος συγκέντρωσης. Καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς, το επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο των Ελληνικών Εταιρειών αποτελείται κατά το µεγαλύτερό του µέρος από
χρεόγραφα Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Γ. 7.1 Συνολικό συµπέρασµα σχετικά µε το προφίλ κινδύνου του Οµίλου
O Όµιλος λειτουργεί σε συνετή βάση, εξετάζοντας πιθανές χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις
ή επιπτώσεις στην κατάσταση φερεγγυότητας του, από την έκθεσή του σε κινδύνους.
Ο κίνδυνος ακυρωσιµότητας, ο κίνδυνος µετοχών και ο συναλλαγµατικός κίνδυνος,
αποτελούν τους σηµαντικότερους κινδύνους για την Ελληνική Εταιρεία Ζωής. Ο µεγαλύτερος
κίνδυνος σε επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων για την Ελληνική Εταιρεία Γενικών
Ασφαλίσεων, είναι ο ασφαλιστικός κίνδυνος (Non - Life premium and reserve risk).
Για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες στη Ρουµανία, ο κύριος κίνδυνος σχετίζεται µε τον κίνδυνο
αθέτησης αντισυµβαλλοµένου (cοunterparty default risk).
Σηµειώνεται ότι:
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•
•

Οι Ελληνικές Εταιρείες για 31.12.2018 διακρατούν κεφαλαιακές απαιτήσεις
φερεγγυότητας (SCR) ύψους € 183,8 εκατ. (€ 165,4 εκατ. για την 31.12.2017)
Οι Ρουµάνικες Εταιρείες για 31.12.2018 διακρατούν κεφαλαιακές απαιτήσεις
φερεγγυότητας (SCR) ύψους € 7,4 εκατ. (το ίδιο και την 31.12.2017)

Ως εκ τούτου, η επίδραση των Εταιρειών Ρουµανίας στα στοιχεία του Οµίλου δεν κρίνεται
σηµαντική, σε όρους Φερεγγυότητας II (SCR and SCR ratio).

Σελίδα 75

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης 2018

∆ Αποτίµηση για σκοπούς
φερεγγυότητας
Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε την αποτίµηση των στοιχείων
του ισολογισµού. Για κάθε σηµαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
περιγράφονται οι βάσεις, οι µέθοδοι και οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιούνται για
την αποτίµησή τους για σκοπούς φερεγγυότητας. Επίσης, για κάθε σηµαντική κατηγορία
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων παρέχεται ποσοτική και ποιοτική επεξήγηση
τυχόν σηµαντικών διαφορών µεταξύ της αποτίµησής για σκοπούς φερεγγυότητας και της
αποτίµησής στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Όταν οι λογιστικές αρχές αποτίµησης
(µεταξύ φερεγγυότητας και χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων) δεν διαφέρουν ή όταν τα
στοιχεία δεν είναι σηµαντικά, κάποια στοιχεία κατηγοριοποιούνται µαζί.
Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων βασίζεται στην εύλογη αξία τους, όπως
περιγράφεται παρακάτω. Κάθε σηµαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων περιγράφεται
στην ενότητα ∆.1. Οι Τεχνικές Προβλέψεις υπολογίζονται ως το άθροισµα της Βέλτιστης
Εκτίµησης και του Περιθωρίου Κινδύνου όπως περιγράφεται στην ενότητα ∆.2. Οι λοιπές
υποχρεώσεις εκτός των Τεχνικών προβλέψεων περιγράφονται στην ενότητα ∆.3.
Πληροφορίες για κάθε στοιχείο του ισολογισµού παρατίθενται παρακάτω. Για κάθε στοιχείο
περιγράφονται:
•
•

Οι µέθοδοι και οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για την αποτίµηση.
Οι διαφορές (εφόσον υφίστανται) µεταξύ της αποτίµησης για σκοπούς φερεγγυότητας
και της αποτίµησης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

Οι µέθοδοι και οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιούνται σε επίπεδο Οµίλου για την
αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων δεν διαφέρουν από εκείνες
που χρησιµοποιούνται από τις θυγατρικές του Οµίλου για την αποτίµηση, για σκοπούς
φερεγγυότητας, των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.

∆.1 Περιουσιακά στοιχεία
∆.1.1 Αποτίµηση για σκοπούς φερεγγυότητας για κάθε σηµαντική κατηγορία
περιουσιακών στοιχείων
Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται οι αποτιµήσεις των σηµαντικών κατηγοριών
περιουσιακών στοιχείων µε βάση το πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 31 ∆εκεµβρίου
2017, αντίστοιχα.
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Πληροφορίες ισολογισµού - Φερεγγυότητα ΙΙ έναντι ∆.Π.Χ.Α. κατά την 31.12.2018 (σε χιλ. €)
∆.Π.Χ.Α(1)

Εγγραφές
Ενοποίησης(2)

∆.Π.Χ.Α.
"Μέθοδος
1 & 2"

Φερεγγυότητα ΙΙ
προσαρµογές

Φερεγγυότητα ΙΙ
"Μέθοδος
1 & 2"

Σηµ.

Υπεραξία

22.056

-

22.056

-22.056

-

α

Αναβαλλόµενα έξοδα
πρόσκτησης

27.785

-800

26.985

-26.985

-

β

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

5.212

-1.106

4.106

-4.106

-

γ

Αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις

1.143

-1.143

-

16.083

16.083

δ

16.677

-1.161

15.516

716

16.232

ε

Επενδύσεις (εκτός από τα στοιχεία
του ενεργητικού που
διακρατούνται έναντι συµβάσεων
ασφάλισης που συνδέονται µε
δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια
ζωής µε επενδύσεις)

2.558.893

-5.647

2.553.246

-38

2.553.208

στ

Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που
προσδιορίζονται για ιδιόχρηση)

120

734

854

143

997

στ.1

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις,
συµπεριλαµβανοµένων
συµµετοχών

47.829

13.232

61.061

-189

60.872

στ.2

Μετοχές

49.049

-69

48.980

-

48.980

-

49.049

-69

48.980

-

48.980

2.323.735

-15.911

2.307.824

-

2.307.824

- Κρατικά οµόλογα

2.305.237

-15.911

2.289.326

-

2.289.326

στ.3

- Εταιρικά οµόλογα

18.498

-

18.498

-

18.498

στ.3

3.817

-

3.817

-

3.817

στ.3

11

-11

-

-

-

134.331

-3.622

130.709

7

130.717

στ.4

132.043

-15.520

116.522

11

116.533

ζ

33.915

-181

33.734

-1.248

32.486

η

18.439

-135

18.304

-1.118

17.186

16.668

-109

16.559

-1.145

15.414

1.771

-25

1.746

27

1.773

Στοιχεία Ενεργητικού

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και
εξοπλισµός για ιδιόχρηση

Μετοχές εισηγµένες

Οµόλογα

Οργανισµοί συλλογικών
επενδύσεων
Παράγωγα
Καταθέσεις εκτός από ισοδύναµα
ταµειακών διαθεσίµων
Στοιχεία του ενεργητικού που
διακρατούνται έναντι συµβάσεων
ασφάλισης που συνδέονται µε
δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια
ζωής µε επενδύσεις
Ανακτήσιµα ποσά από
αντασφαλίσεις:
Ασφαλίσεις ζηµιών και
ασθενείας των οποίων η
διαχείριση γίνεται µε παρόµοια
τεχνική βάση όπως εκείνη των
ασφαλίσεων ζηµιών
- Ασφαλίσεις ζηµιών εκτός
ασφαλειών ασθενείας
- Ασφαλίσεις ασθενείας των
οποίων η διαχείριση γίνεται µε
παρόµοια τεχνική βάση όπως
εκείνη των ασφαλίσεων ζηµιών
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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
- Ασφαλίσεις ασθενείας των
οποίων η διαχείριση γίνεται µε
παρόµοια τεχνική βάση όπως
εκείνη των ασφαλίσεων ζωής
- Ασφαλίσεις ζωής,
εξαιρουµένων των ασφαλίσεων
ασθενείας και των ασφαλίσεων
που συνδέονται µε δείκτες ή
συνδυάζουν ασφάλεια ζωής µε
επενδύσεις
Απαιτήσεις από ασφάλειες και
διαµεσολαβητές

15.476

-46

15.430

-129

15.300

288

-

288

-80

208

15.188

-46

15.142

-50

15.092

8.745

565

9.309

-

9.309

θ

Αντασφαλιστικές απαιτήσεις

2.507

-130

2.377

-

2.377

ι

Απαιτήσεις (εµπορικής φύσεως,
όχι ασφαλιστικές)

4.826

-1.249

3.577

-

3.577

κ

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7.671

-1.763

5.909

-

5.909

λ

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού, τα
οποία δεν εµφανίζονται σε άλλο
στοιχείο

941

-

941

-

941

2.822.414

-28.135

2.794.279

-37.624

2.756.655

Σύνολο Ενεργητικού

Πληροφορίες ισολογισµού - Φερεγγυότητα ΙΙ έναντι ∆.Π.Χ.Α. κατά την 31.12.2017 (σε χιλ. €)
∆.Π.Χ.Α(1)

Εγγραφές
Ενοποίησης(2)

∆.Π.Χ.Α.
"Μέθοδος
1 & 2"

Φερεγγυότητα ΙΙ
προσαρµογές

Φερεγγυότητα ΙΙ
"Μέθοδος
1 & 2"

Σηµ.

Υπεραξία

22.056

-

22.056

-22.056

-

α

Αναβαλλόµενα έξοδα
πρόσκτησης

23.687

-902

22.784

-22.784

-

β

3.818

-994

2.824

-2.824

-

γ

297

-297

-

-

-

δ

16.738

-1.183

15.556

173

15.729

ε

2.562.821

-4.525

2.558.296

74

2.558.371

στ

120

770

890

95

985

στ.1

35.180

13.238

48.418

-701

47.717

στ.2

Μετοχές

46.561

-76

46.484

-

46.484

-

46.561

-76

46.484

-

46.484

2.389.233

-14.346

2.374.888

674

2.375.562

Στοιχεία Ενεργητικού

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και
εξοπλισµός για ιδιόχρηση
Επενδύσεις (εκτός από τα στοιχεία
του ενεργητικού που
διακρατούνται έναντι συµβάσεων
ασφάλισης που συνδέονται µε
δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια
ζωής µε επενδύσεις)
Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα
που προσδιορίζονται για
ιδιόχρηση)
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις,
συµπεριλαµβανοµένων
συµµετοχών
Μετοχές εισηγµένες

Οµόλογα
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- Κρατικά οµόλογα

2.360.365

-14.346

2.346.020

674

2.346.693

στ.3

- Εταιρικά οµόλογα

28.868

-

28.868

-

28.868

στ.3

2.585

-

2.585

-

2.585

στ.3

3

-3

-

-

-

89.138

-4.107

85.031

7

85.038

στ.4

148.964

-23.852

125.112

1

125.113

ζ

25.467

-282

25.185

-1.046

24.139

η

9.652

90

9.742

-1.106

8.637

8.200

4

8.203

-1.113

7.090

1.452

87

1.539

8

1.547

15.815

-372

15.443

59

15.502

255

-

255

-154

101

15.561

-372

15.188

213

15.401

10.333

852

11.185

-

11.185

θ

4.931

-100

4.831

-

4.831

ι

27.625

-1.193

26.432

-

26.432

κ

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.279

-1.193

5.086

-

5.086

λ

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού, τα
οποία δεν εµφανίζονται σε άλλο
στοιχείο

669

-

669

-

669

2.853.685

-33.669

2.820.016

-48.462

2.771.555

Οργανισµοί συλλογικών
επενδύσεων
Παράγωγα
Καταθέσεις εκτός από ισοδύναµα
ταµειακών διαθεσίµων
Στοιχεία του ενεργητικού που
διακρατούνται έναντι συµβάσεων
ασφάλισης που συνδέονται µε
δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια
ζωής µε επενδύσεις
Ανακτήσιµα ποσά από
αντασφαλίσεις:
Ασφαλίσεις ζηµιών και
ασθενείας των οποίων η
διαχείριση γίνεται µε παρόµοια
τεχνική βάση όπως εκείνη των
ασφαλίσεων ζηµιών
- Ασφαλίσεις ζηµιών εκτός
ασφαλειών ασθενείας
- Ασφαλίσεις ασθενείας των
οποίων η διαχείριση γίνεται µε
παρόµοια τεχνική βάση όπως
εκείνη των ασφαλίσεων ζηµιών
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
- Ασφαλίσεις ασθενείας των
οποίων η διαχείριση γίνεται µε
παρόµοια τεχνική βάση όπως
εκείνη των ασφαλίσεων ζωής
- Ασφαλίσεις ζωής,
εξαιρουµένων των ασφαλίσεων
ασθενείας και των ασφαλίσεων
που συνδέονται µε δείκτες ή
συνδυάζουν ασφάλεια ζωής µε
επενδύσεις
Απαιτήσεις από ασφάλειες και
διαµεσολαβητές
Αντασφαλιστικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις (εµπορικής φύσεως,
όχι ασφαλιστικές)

Σύνολο Ενεργητικού

(1)

Για σκοπούς συγκρισιµότητας, αναταξινοµήσεις ποσών έχουν πραγµατοποιηθεί µεταξύ των κονδυλίων που παρουσιάζονται
στoυς παραπάνω πίνακες και αυτών που αναφέρονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις βάσει ∆.Π.Χ.Α.

(2)

Οι εγγραφές ενοποίησης αφορούν τις εγγραφές που καταχωρήθηκαν ώστε να µετατραπεί ο δηµοσιευµένος Ισολογισµός, ο
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οποίος έχει πραγµατοποιηθεί µε πλήρη ενοποίηση των εταιρειών του Οµίλου σε Ισολογισµό ∆.Π.Χ.Α µε την χρήση συνδυασµού
µεθόδων ενοποίησης 1 και 2 όπως ορίζει το πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ. Αναλυτικά, ο τρόπος ενοποίησης των εταιρειών του
Οµίλου βάσει του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ περιγράφεται στην ενότητα Ε.1.2.

α) Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας του συνόλου του
τιµήµατος κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς και της εύλογης αξίας των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά και συγχώνευση της
εταιρείας Activa Insurance ΑΕ. Η υπεραξία αποτιµάται σε µηδενική αξία σύµφωνα µε τη
Φερεγγυότητα ΙΙ.
β) Αναβαλλόµενα έξοδα πρόσκτησης
Τα αναβαλλόµενα έξοδα πρόσκτησης αποτελούν το µέρος των εξόδων πρόσκτησης που
αφορά µελλοντικές χρονικές περιόδους. Τα αναβαλλόµενα έξοδα πρόσκτησης
αποτιµώνται σε µηδενική αξία σύµφωνα µε τη Φερεγγυότητα ΙΙ.
γ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία σχετίζονται µε άδειες χρήσης και αναβαθµίσεις
υφιστάµενων λογισµικών προγραµµάτων. Σύµφωνα µε τη Φερεγγυότητα ΙΙ αποτιµώνται
σε µηδενική αξία, καθώς δε µπορούν να διατεθούν χωριστά και δεν υπάρχει για τα ίδια ή
παρόµοια άυλα περιουσιακά στοιχεία τιµή σε ενεργό αγορά.
δ) Καθαρή Αναβαλλόµενη Φορολογία
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση του Οµίλου βάσει
του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ ανέρχεται σε € 16.083 χιλ. (2017: αναβαλλόµενη
φορολογική υποχρέωση € 35.735 χιλ.). Η αύξηση του υπολοίπου την 31 ∆εκεµβρίου 2018
κατά € 51.818 χιλ. σε σχέση µε το προηγούµενο έτος οφείλεται κυρίως στην µείωση των
αποθεµατικών αποτίµησης των οµολόγων λόγω των ρευστοποιήσεων που
πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2018.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις επιµετρούνται, σύµφωνα µε
το ∆.Λ.Π 12, για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της αξίας αποτίµησης τους
βάσει του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ. Οι κυριότερες προσωρινές διαφορές προέρχονται
από την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, από την αποαναγνώριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και των
αναβαλλόµενων εξόδων πρόσκτησης, από τις υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό
λόγω εξόδου από την υπηρεσία, από λοιπές προβλέψεις για ζηµίες, καθώς και την
αποτίµηση των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιµετρούνται
χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές, που αναµένεται να εφαρµοστούν
στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή υποχρέωση, λαµβάνοντας
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν
θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Βάσει του Νόµου 4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών στην Ελλάδα
ανέρχεται σε 29%.
Βάσει του Νόµου 4579/2018 (ΦΕΚ Α’201/03.12.2018), µειώνεται σταδιακά ο φορολογικός
συντελεστής των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά
πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες κατά µία ποσοστιαία µονάδα ανά έτος, αρχή
γενοµένης της µείωσης για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2019. Ειδικότερα, για
τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2019 ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε
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είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2020 σε είκοσι
επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2021 σε είκοσι έξι τοις
εκατό (26%) και για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2022 και εποµένων ο
συντελεστής ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τις πηγές προέλευσης των αναβαλλόµενων
φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 31
∆εκεµβρίου 2017 αντίστοιχα:

Προσωρινές
∆ιαφορές

Φορολογικός
Συντελεστής

Αναβαλλόµενη
Φορολογική
Απαίτηση /
(Υποχρέωση)

133.862

25-28%

-33.502

-414

25-28%

112

Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

-933

25%

233

Προβλέψεις για µη ληφθείσες άδειες
προσωπικού

-296

25%

74

-3.875

25%-28%

972

-122

28%

34

1.222

25%-28%

-321

-101

25%-28%

27

Ισολογισµός ∆.Π.Χ.Α.
την 31 ∆εκεµβρίου 2018
(σε χιλ. €)
Αποτίµηση Επενδύσεων
Μεταβολές στην εύλογη αξία
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
∆ιαθεσίµων προς Πώληση
Μεταβολές στην εύλογη αξία
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για
εµπορικούς σκοπούς
∆ιάφορες Προβλέψεις

Προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς και
επίδικες απαιτήσεις
Λοιπές προσωρινές διαφορές
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Επενδύσεων
Μεταβολές σε εύλογη αξία λόγω
συναλλαγµατικών διαφορών
Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων
ενσώµατων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων) σε
Ισολογισµό ∆ΠΧΑ

Ισολογισµός Φερεγγυότητα ΙΙ
την 31 ∆εκεµβρίου 2018
(σε χιλ. €)
Υπόλοιπο Έναρξης από Ισολογισµό
∆ΠΧΑ
Επιπλέον προσωρινές διαφορές:
∆ιαγραφή ενσώµατων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Αποτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα

129.343

-32.371

Προσωρινές
∆ιαφορές

Αναβαλλόµενη
Φορολογική
Απαίτηση /
(Υποχρέωση)

Φορολογικός
Συντελεστής

129.337

-32.369

-3.390

25%-28%

928

143

25%-28%

-34
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∆ιαγραφή αναβαλλόµενων εξόδων
πρόσκτησης

-26.985

25%-28%

6.950

Αναπροσαρµογή ασφαλιστικών
προβλέψεων

-158.223

25%-28%

40.267

-1.248

25%-28%

348

Αποτίµηση προθεσµιακών καταθέσεων

18

28%

-5

Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων) σε
Ισολογισµό Φερεγγυότητα ΙΙ

-60.341

Αναπροσαρµογή απαιτήσεων από
αντασφαλίσεις

16.083

Προσωρινές
∆ιαφορές

Φορολογικός
Συντελεστής

Αναβαλλόµενη
Φορολογική
Απαίτηση /
(Υποχρέωση)

344.135

29%

-99.799

671

29%

-195

Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

-957

29%

278

Προβλέψεις για µη ληφθείσες άδειες
προσωπικού

-230

29%

67

-4.019

29%

1.165

-348

29%

101

-443

29%

128

261

29%

-76

Ισολογισµός ∆.Π.Χ.Α.
την 31 ∆εκεµβρίου 2017
(σε χιλ. €)
Αποτίµηση Επενδύσεων
Μεταβολές στην εύλογη αξία
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
∆ιαθεσίµων προς Πώληση
Μεταβολές στην εύλογη αξία
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για
εµπορικούς σκοπούς
∆ιάφορες Προβλέψεις

Προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς και
επίδικες απαιτήσεις
Λοιπές προσωρινές διαφορές
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Επενδύσεων
Μεταβολές σε εύλογη αξία λόγω
συναλλαγµατικών διαφορών
Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων
ενσώµατων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων) σε
Ισολογισµό ∆ΠΧΑ

339.071

-98.331
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Ισολογισµός Φερεγγυότητα ΙΙ
την 31 ∆εκεµβρίου 2017
(σε χιλ. €)
Υπόλοιπο Έναρξης από Ισολογισµό
∆ΠΧΑ
Επιπλέον προσωρινές διαφορές:
∆ιαγραφή ενσώµατων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων

Προσωρινές
∆ιαφορές

Φορολογικός
Συντελεστής

339.067

Αναβαλλόµενη
Φορολογική
Απαίτηση /
(Υποχρέωση)
-98.329

-2.651

29%

769

Αποτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα

95

29%

-28

Αποτιµήσεις χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων διακρατούµενων µέχρι τη λήξη
τους

674

29%

-195

∆ιαγραφή αναβαλλόµενων εξόδων
πρόσκτησης

-22.784

29%

6.607

Αναπροσαρµογή ασφαλιστικών
προβλέψεων

-190.143

29%

55.142

-1.046

29%

303

Αποτίµηση προθεσµιακών καταθέσεων

8

29%

-2

Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων) σε
Ισολογισµό Φερεγγυότητα ΙΙ

123.223

Αναπροσαρµογή απαιτήσεων από
αντασφαλίσεις

-35.735

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανόν
ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι προσωρινές
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Το λογιστικό υπόλοιπο των αναβαλλόµενων
φορολογικών απαιτήσεων εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς και µειώνεται στον
βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα ώστε
να επιτρέψουν την ανάκτηση ολόκληρης ή µέρους της απαίτησης. Κάθε τέτοια µείωση
αντιλογίζεται στο βαθµό που καθίσταται πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι
διαθέσιµα.
ε) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για ιδιόχρηση
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, η αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού για
ιδιόχρηση ανέρχονται στο ποσό € 16.232 χιλ. (2017: € 15.729 χιλ.). Η κατηγορία αυτή
περιλαµβάνει το ακίνητο στο οποίο στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του Οµίλου, έπιπλα,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λοιπό εξοπλισµό καθώς και µεταφορικά µέσα. Τα ακίνητα σε
ιδιόχρηση αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται βάσει εκτίµησης
που πραγµατοποιείται από πιστοποιηµένο εξωτερικό εκτιµητή. Η µέθοδος αποτίµησης
που χρησιµοποιήθηκε για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας του ακινήτου είναι η µέθοδος
προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων έχουν θεωρηθεί ότι
έχουν µηδενική αποτίµηση κατά το πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ. Τα υπόλοιπα περιουσιακά
στοιχεία τα οποία είναι ιδιοχρησιµοποιούµενα παρουσιάζονται στην εύλογή αξία τους η
οποία εκτιµάται ότι προσεγγίζει την αναγνωρισµένη αξία κατά τα ∆.Π.Χ.Α.
στ) Επενδύσεις
Οι επενδύσεις αποτελούνται από συµµετοχές, οµόλογα, µετοχές, επενδύσεις σε
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων και καταθέσεις εκτός από ισοδύναµα ταµειακών
διαθεσίµων. Οι επενδύσεις (εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται
έναντι συµβάσεων ασφάλισης που συνδέονται µε δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής
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µε επενδύσεις) ανέρχονται την 31 ∆εκεµβρίου 2018 για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ σε €
2.553.208 χιλ. (2017: € 2.558.371 χιλ.).
στ.1) Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που προορίζονται για ιδιόχρηση)
Αυτή η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού αποτελείται από ακίνητα τα οποία προορίζονται
για επενδυτικούς σκοπούς από τον Όµιλο (και όχι για ιδιόχρηση), δηλ. επενδυτικά ακίνητα.
Τα επενδυτικά ακίνητα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται
βάσει εκτιµήσεων που λαµβάνονται από πιστοποιηµένους εξωτερικούς εκτιµητές. Οι
κύριες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των
επενδυτικών ακινήτων είναι η Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης Εισοδήµατος (Κεφαλαιοποίηση
Εισοδήµατος/Μέθοδος προεξοφληµένων ταµειακών ροών) και η Μέθοδος Συγκριτικών
Στοιχείων (συγκρίσιµες συναλλαγές), οι οποίες µπορούν επίσης να συνδυαστούν
ανάλογα µε την κατηγορία του υπό εκτίµηση ακινήτου.
στ.2) Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Οι συµµετοχές αφορούν στην συµµετοχή του Οµίλου στις θυγατρικές ασφαλιστικές
επιχειρήσεις EUROLIFE ERB ASIGURARI DE VIATA S.A. και EUROLIFE ERB ASIGURARI
GENERAL S.A., στην συµµετοχή στην θυγατρική µη ασφαλιστική εταιρεία ERB
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α, καθώς και στην συµµετοχή στην κοινοπραξία Grivalia
Hospitality S.A.
Οι συµµετοχές στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποτιµώνται µε την προσαρµοσµένη
µέθοδο καθαρής θέσης, η οποία βασίζεται στα ιδία κεφάλαια των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων σύµφωνα µε την Φερεγγυότητα ΙΙ. Η αποτίµηση της µη ασφαλιστικής
θυγατρικής και της κοινοπραξίας γίνεται χρησιµοποιώντας την προσαρµοσµένη µέθοδο
της καθαρής θέσης. Η αποτίµηση των επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού των συµµετοχών γίνεται µε βάση το Άρθρο 75 της Οδηγίας 2009/138 ΕΚ.
στ.3) Οµόλογα, εισηγµένες µετοχές και οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων
Τα οµόλογα, οι εισηγµένες µετοχές και οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων
αποτιµώνται στην αγοραία αξία, σύµφωνα µε τη Φερεγγυότητα II, µε βάση τη
χρηµατιστηριακή τους τιµή σε µια ενεργό αγορά κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.
Η χρηµατιστηριακή τιµή σε µια ενεργό αγορά παρέχει την πιο αξιόπιστη αποτίµηση της
αγοραίας αξίας, όταν είναι διαθέσιµη, και χρησιµοποιείται χωρίς περαιτέρω
προσαρµογές. Μια αγορά θεωρείται ενεργή όταν οι τιµές των εισηγµένων αξιών είναι
άµεσα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα διαθέσιµες και αντιπροσωπεύουν πραγµατικές
και συχνές συναλλαγές.
Οι παράγοντες τους οποίους λαµβάνει υπόψη ο Όµιλος όταν αξιολογεί τον βαθµό που
έχει µειωθεί το επίπεδο δραστηριότητας µίας αγοράς είναι οι ακόλουθοι:
• Λίγες πρόσφατες συναλλαγές
• Οι προσφορές των τιµών δεν έχουν αναπτυχθεί µε βάση πρόσφατη πληροφόρηση
(stale price)
• Οι δείκτες, που προηγουµένως εµφάνιζαν υψηλή συσχέτιση µε τις εύλογες αξίες,
παρουσιάζουν µικρή συσχέτιση
• Ευρεία απόκλιση µεταξύ των τιµών προσφοράς και ζήτησης (ask-bid spread) ή
σηµαντική αύξηση στην απόκλιση
• Σηµαντική µείωση στην δραστηριότητα ή έλλειψη µίας αγοράς για νέες εκδόσεις
• Περιορισµένη πληροφόρηση είναι δηµόσια διαθέσιµη
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• Οι τιµές των µεσιτών είναι ενδεικτικές παρά δεσµευτικές ή εκτελέσιµες
Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιµη επίσηµη χρηµατιστηριακή τιµή σε µία
ενεργό αγορά, ο Όµιλος χρησιµοποιεί τεχνικές αποτίµησης που µεγιστοποιούν την χρήση
συναφών παρατηρήσιµων δεδοµένων και ελαχιστοποιούν τη χρήση µη παρατηρήσιµων
δεδοµένων. Η επιλεγµένη τεχνική αποτίµησης περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες που
οι συµµετέχοντες στην αγορά θα λάµβαναν υπόψη για την τιµολόγηση µίας
συναλλαγής.
στ.4) Καταθέσεις εκτός από ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Οι καταθέσεις εκτός των ταµειακών ισοδύναµων και διαθεσίµων περιλαµβάνουν κυρίως
προθεσµιακές καταθέσεις µε διάρκειες µικρότερες του ενός έτους. Οι προθεσµιακές
καταθέσεις επιµετρούνται µε βάση τις προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές που
αναµένεται να παραχθούν από τις σχετικές συναλλαγές.
ζ) Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συµβάσεων ασφάλισης που
συνδέονται µε δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής µε επενδύσεις
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, τα στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι
συµβάσεων ασφάλισης που συνδέονται µε δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής µε
επενδύσεις ανέρχονται σε € 116.533 χιλ. (2017: € 125.113 χιλ.). Αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία επιµετρούνται στην εύλογη αξία ακολουθώντας τις ίδιες µεθοδολογίες µε αυτές
που εφαρµόζονται στα οµόλογα, τις εισηγµένες µετοχές και τους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων (βλέπε παράγραφο στ.3). Η µείωση του υπολοίπου την 31
∆εκεµβρίου 2018 κατά € 8.580 χιλ. σε σχέση µε το προηγούµενο έτος οφείλεται κυρίως σε
λήξεις και εξαγορές Unit Linked προϊόντων.
η) Ανακτήσιµα ποσά από αντασφαλίσεις
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, τα στοιχεία αυτά ανέρχονται σε € 32.486 χιλ. (2017: € 24.139
χιλ.) και περιλαµβάνουν ανακτήσιµα ποσά από αντασφαλιστές, βάσει των
αντασφαλιστικών συµβάσεων που έχουν συναφθεί. Τα ανακτήσιµα ποσά από
αντασφαλιστές ισούνται µε την παρούσα αξία των µελλοντικών ανακτήσιµων ταµειακών
ροών. Οι αντασφαλιστικές ταµειακές ροές που λαµβάνονται υπόψη είναι εκείνες που
παράγονται µέχρι την λήξη των υφιστάµενων αντασφαλιστικών συµβάσεων. Ο
υπολογισµός των ανακτήσιµων ποσών από αντασφαλιστικές συµβάσεις ακολουθεί τις
ίδιες αρχές και την ίδια µεθοδολογία όπως παρουσιάζεται στην ενότητα για τον
υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων.
θ) Απαιτήσεις από ασφάλειες και διαµεσολαβητές
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, οι απαιτήσεις από ασφάλειες και διαµεσολαβητές
ανέρχονται σε € 9.309 χιλ. (2017: € 11.185 χιλ.). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται
ποσά που οφείλονται από τους ασφαλισµένους και τις ασφαλιστικές εταιρείες τα οποία
σχετίζονται µε την ασφαλιστική δραστηριότητα και τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις
ταµειακές ροές των τεχνικών προβλέψεων. Περιλαµβάνονται επίσης λοιπά χρεωστικά
υπόλοιπα από ασφαλισµένους και ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές (π.χ. οφειλόµενα,
αλλά όχι καταβεβληµένα ασφάλιστρα). Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται όταν καθίστανται
απαιτητές. Εάν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης αυτών των απαιτήσεων, ο
Όµιλος µειώνει αναλόγως τη λογιστική αξία και αναγνωρίζει ζηµία αποµείωσης. Ο Όµιλος
αξιολογεί τα αντικειµενικά στοιχεία αποµείωσης και υπολογίζει τη ζηµιά αποµείωσης
χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία που έχει υιοθετηθεί για τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία.
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ι) Αντασφαλιστικές απαιτήσεις
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, οι αντασφαλιστικές απαιτήσεις ανέρχονται σε € 2.377 χιλ.
(2017: € 4.831 χιλ.). Ta ποσά των αντασφαλιστικών απαιτήσεων του Οµίλου αποτελούνται
κυρίως από καταβεβληµένες αποζηµιώσεις σε ασφαλισµένους ή δικαιούχους
αποζηµιώσεων και από προµήθειες από αντασφαλιστές. Ο Όµιλος εξετάζει το ποσό των
καθαρών αντασφαλιστικών απαιτήσεων για αποµείωση. Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη
αποµείωσης, ο Όµιλος µειώνει την λογιστική αξία και αναγνωρίζει ζηµιά αποµείωσης.
κ) Απαιτήσεις (εµπορικής φύσης, όχι ασφαλιστικές)
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, οι απαιτήσεις εµπορικής φύσης ανέρχονται σε € 3.577 χιλ.
(2017: € 26.432 χιλ.) και περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από το προσωπικό, άλλους
συνεργάτες του Οµίλου (που δεν σχετίζονται µε ασφαλιστικές εργασίες), καθώς και
απαιτήσεις από δηµόσιους οργανισµούς. Η µείωση του υπολοίπου την 31 ∆εκεµβρίου
2018 κατά € 22.855 χιλ. σε σχέση µε το προηγούµενο έτος οφείλεται κυρίως στην µηδενική
απαίτηση από φόρο εισοδήµατος στο 2018 (2017: € 20.339 χιλ.).
λ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, ο Όµιλος διατηρούσε € 5.909 χιλ. (2017: € 5.086 χιλ.)
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τα οποία περιλάµβαναν κυρίως µετρητά και
καταθέσεις όψεως σε τράπεζες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Πληροφορίες για µισθώσεις όπου ο Όµιλος λειτουργεί ως εκµισθωτής
Ο Όµιλος συµµετέχει ως εκµισθωτής σε λειτουργικές µισθώσεις σχετικά µε ακίνητα τα οποία
διατηρεί για επενδυτικούς σκοπούς. Οι απαιτήσεις οι οποίες απορρέουν από αυτές τις
λειτουργικές µισθώσεις δεν θεωρούνται σηµαντικές.

∆.1.2 ∆ιαφορές αποτίµησης µεταξύ Φερεγγυότητας ΙΙ και ∆.Π.Χ.Α. για κάθε
σηµαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων
α) Υπεραξία
Η υπεραξία σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α ανέρχεται κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 στο ποσό €
22.056 χιλ. (2017: € 22.056), ενώ διαγράφεται πλήρως σύµφωνα µε τη Φερεγγυότητα ΙΙ.
Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., η υπεραξία αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον της εύλογης αξίας
του συνόλου του µεταφερθέντος ανταλλάγµατος κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, επί της
εύλογης αξίας του µεριδίου του Οµίλου στα καθαρά αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία
και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτηθήκαν και αναλήφθηκαν, αντίστοιχα.
β) Αναβαλλόµενα έξοδα πρόσκτησης
Τα αναβαλλόµενα έξοδα πρόσκτησης σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. για τις ασφαλιστικές
θυγατρικές του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη Μέθοδο 1 ανέρχονται κατά την 31
∆εκεµβρίου 2018 σε € 26.985 χιλ. (2017: € 22.784 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα ποσά στον
ισολογισµό σύµφωνα µε τη Φερεγγυότητα ΙΙ αποτιµώνται σε µηδενική αξία. Σύµφωνα µε
τα ∆.Π.Χ.Α., οι προµήθειες και τα λοιπά έξοδα πρόσκτησης, που συνδέονται µε την
έκδοση νέων ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής και την ανανέωση υπαρχόντων
ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής, κεφαλαιοποιούνται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο
του ενεργητικού. Αντίστοιχα, οι προµήθειες και τα λοιπά έξοδα πρόσκτησης που
συνδέονται µε την έκδοση νέων ασφαλιστήριων συµβολαίων γενικών ασφαλίσεων και
την ανανέωση υπάρχοντων ασφαλιστήριων συµβολαίων αναγνωρίζονται ως
περιουσιακό στοιχείο του Ενεργητικού. Τα αναβαλλόµενα έξοδα πρόσκτησης
αποσβένονται αναλογικά µε το δεδουλευµένο ασφάλιστρο κατά την διάρκεια του
συµβολαίου.
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Ειδικότερα:
• Για τις ασφαλίσεις ζωής µακράς διάρκειας, εξαιρουµένων των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων εφάπαξ καταβολής, τα αναβαλλόµενα έξοδα πρόσκτησης αποσβένονται
σύµφωνα µε το έσοδο των ασφαλίστρων µε τις αντίστοιχες παραδοχές που
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της υποχρέωσης για µελλοντικές παροχές του
συµβολαίου.
• Για τις ασφαλίσεις ζωής βραχείας διάρκειας και τις γενικές ασφαλίσεις, τα
αναβαλλόµενα έξοδα πρόσκτησης αποσβένονται αναλογικά µε το δεδουλευµένο
ασφάλιστρο.
γ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται σε µηδενική αξία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της Φερεγγυότητας ΙΙ. Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. τα άυλα στοιχεία ενεργητικού ανέρχονται
σε € 4.106 χιλ. (2017: € 2.824 χιλ.). Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται στο
κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των
συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο
της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους.
δ) Καθαρή Αναβαλλόµενη Φορολογία
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιµετρούνται µε βάση τις
διατάξεις του ∆ΛΠ 12 τόσο σύµφωνα µε την Φερεγγυότητα ΙΙ όσο και µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α.
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση αναγνωρίζεται εξαιτίας
προσωρινών διαφορών που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της λογιστικής αξίας τους στο εκάστοτε πλαίσιο που
εξετάζεται.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιµετρούνται
χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές, που αναµένεται να εφαρµοστούν
στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή υποχρέωση, λαµβάνοντας
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν
θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι
πιθανόν ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι
προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Το λογιστικό υπόλοιπο των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς
και µειώνεται στον βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα
είναι διαθέσιµα ώστε να επιτρέψουν την ανάκτηση ολόκληρης ή µέρους της απαίτησης.
Κάθε τέτοια µείωση αντιλογίζεται στο βαθµό που καθίσταται πιθανό ότι επαρκή
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα.
Με βάση την Φερεγγυότητα ΙΙ, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, η αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση για τις θυγατρικές του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη Μέθοδο 1
ανέρχεται σε € 16.083 χιλ. (2017: αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση € 35.735 χιλ.),
ενώ σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ανέρχεται σε €
32.371 χιλ. (2017: € 98.331 χιλ.). Στον ισολογισµό που καταρτίζεται µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α. για
τις θυγατρικές του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη Μέθοδο 1, οι βασικές προσωρινές
διαφορές προέρχονται κυρίως από την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών
στοιχείων ενεργητικού, τις υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την
υπηρεσία και τις προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις.
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Με βάση την Φερεγγυότητα ΙΙ, επιπλέον φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις ως προς
τις αναβαλλόµενες φορολογικές αξίες βάσει ∆.Π.Χ.Α. αναγνωρίζονται όσον αφορά τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επανεκτιµήσεις των στοιχείων του
ενεργητικού (οµόλογα, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για ιδιόχρηση,
ανακτήσιµα ποσά από αντασφαλιστές και προθεσµιακές καταθέσεις), την
αποαναγνώριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και των αναβαλλόµενων εξόδων
πρόσκτησης και την επανεκτίµηση των τεχνικών προβλέψεων (Βέλτιστη εκτίµηση
πρόβλεψης και Περιθώριο Κινδύνου).
ε) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για ιδιόχρηση
Με βάση τα ∆.Π.Χ.Α. τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός για ιδιόχρηση των
θυγατρικών του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη Μέθοδο 1 περιλαµβάνουν
ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα, έπιπλα, ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και λοιπό εξοπλισµό καθώς και µεταφορικά µέσα. Τα περιουσιακά στοιχεία
αυτά αναγνωρίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των
συσσωρευµένων αποσβέσεων και των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης.
Με βάση τη Φερεγγυότητα ΙΙ, οι βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα αποτιµώνται σε
µηδενική αξία.
στ) Επενδύσεις
στ.1) Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που προορίζονται για ιδιόχρηση)
Με βάση τη Φερεγγυότητα II, τα επενδυτικά ακίνητα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία,
ενώ µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α., αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης µείον τις συσσωρευµένες
αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.
στ.2) Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Για σκοπούς κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου µε βάση τα
∆.Π.Χ.Α. οι θυγατρικές ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Στο πλαίσιο
του υπολογισµού της Φερεγγυότητας ΙΙ, όπως αναφέρεται και στην ενότητα Ε.1.2, οι
ελληνικές ασφαλιστικές θυγατρικές (Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.), η
εταιρεία ασφαλιστικών συµµετοχών (Eurolife ERB Group A.E. Συµµετοχών) και η εταιρεία
παροχής επικουρικών υπηρεσιών (∆ιεθνής Κτηµατική Α.Ε.) ενοποιούνται µε την Μέθοδο
1 (προκαθορισµένη µέθοδος), η οποία γίνεται µε βάση τη λογιστική ενοποίηση, ενώ οι
ρουµάνικες ασφαλιστικές θυγατρικές ενοποιούνται µε τη Μέθοδο 2 (εναλλακτική
µέθοδος) που αποτελεί τη µέθοδο αφαίρεσης και άθροισης. Η θυγατρική µη–
ασφαλιστική εταιρεία (ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.), καθώς και η κοινοπραξία
Grivalia Hospitality S.A., αποτιµώνται ως στρατηγικές συµµετοχές µε την µέθοδο της
προσαρµοσµένης καθαρής θέσης.
στ.3) Οµόλογα, εισηγµένες µετοχές, και οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων
Με βάση τη Φερεγγυότητα II, τα οµόλογα, οι εισηγµένες µετοχές και οι οργανισµοί
συλλογικών επενδύσεων αποτιµώνται στην αγοραία αξία.
Με βάση τα ∆.Π.Χ.Α., η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
εξαρτάται από την ταξινόµηση τους σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική
αναγνώριση. Κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία του Οµίλου είχαν ταξινοµηθεί στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων (FVTPL) και στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθεσίµων προς
πώληση (AFS). Τα χαρτοφυλάκια των επενδύσεων FVTPL και AFS αποτιµώνται στην
αγοραία αξία. Σηµειώνεται ότι κατά την ηµεροµηνία αναφοράς ο Όµιλος δεν είχε
κατατάξει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ∆άνεια και
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απαιτήσεις (LoR), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων διακρατούµενων µέχρι
την λήξη (HtM).
στ.4) Καταθέσεις εκτός από ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Με βάση τη Φερεγγυότητα IΙ, οι προθεσµιακές καταθέσεις επιµετρούνται σε αξία ίση µε τις
προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές που αναµένεται να παραχθούν από τις
σχετικές συναλλαγές, ενώ µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α., αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο
κόστος.
ζ) Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συµβάσεων ασφάλισης που
συνδέονται µε δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής µε επενδύσεις
∆εν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της αποτίµησης των στοιχείων του
ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συµβάσεων ασφάλισης που συνδέονται µε δείκτες
ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής µε επενδύσεις (Unit Linked) βάσει της Φερεγγυότητας ΙΙ και
βάσει των ∆.Π.Χ.Α.
η) Ανακτήσιµα ποσά από αντασφαλίσεις
Με βάση την Φερεγγυότητα ΙΙ, η αξία των ανακτήσιµων ποσών από αντασφαλιστές έχει
προσαρµοστεί προκειµένου να αντανακλά τις µελλοντικές ταµειακές ροές. Με βάση τα
∆.Π.Χ.Α., αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού περιλαµβάνει τη
συµµετοχή των αντασφαλιστών στο απόθεµα εκκρεµών ζηµιών, και στο απόθεµα µη
δεδουλευµένων ασφαλίστρων, βάσει των αντασφαλιστικών συµβάσεων που έχουν
συναφθεί.
θ) Απαιτήσεις από ασφάλειες και διαµεσολαβητές
∆εν υπάρχουν διαφορές µεταξύ της αποτίµησης των απαιτήσεων από ασφάλειες και
διαµεσολαβητές βάσει της Φερεγγυότητας ΙΙ και βάσει των ∆.Π.Χ.Α.
ι) Αντασφαλιστικές απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν διαφορές µεταξύ της αποτίµησης των αντασφαλιστικών απαιτήσεων
βάσει της Φερεγγυότητας ΙΙ και βάσει των ∆.Π.Χ.Α.
κ) Απαιτήσεις (εµπορικής φύσης, όχι ασφαλιστικές)
∆εν υπάρχουν διαφορές µεταξύ της αποτίµησης των απαιτήσεων (εµπορικής φύσης, όχι
ασφαλιστικές) βάσει της Φερεγγυότητας ΙΙ και βάσει των ∆.Π.Χ.Α.
λ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
∆εν υπάρχουν διαφορές µεταξύ της αποτίµησης των ταµειακών διαθεσίµων και
ισοδύναµων βάσει της Φερεγγυότητας ΙΙ και βάσει των ∆.Π.Χ.Α.

∆.2 Τεχνικές Προβλέψεις
∆.2.1 Οµοιογενείς οµάδες κινδύνων
Θεµελιώδης αρχή της Φερεγγυότητας ΙΙ είναι ο διαχωρισµός των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων σε οµοιογενείς οµάδες κινδύνου (κατηγορίες δραστηριοτήτων).
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η αντιστοίχιση των κλάδων ασφαλιστικής
δραστηριότητας σε σχέση µε τις κατηγορίες επιχειρηµατικής δραστηριότητας σύµφωνα µε
την Φερεγγυότητα ΙΙ:
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Ασφαλίσεις Ζωής
Κλάδος Ασφαλιστικής
δραστηριότητας

Κατηγορία Επιχειρηµατικής δραστηριότητας

Ι1, Ι2 και VII2

Ασφαλίσεις Ζωής µε συµµετοχή στα κέρδη

Ι1 και Ι3

Ασφαλίσεις Ζωής χωρίς συµµετοχή στα κέρδη

ΙΙΙ

Ασφαλίσεις Ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις

Ι3

Ασφαλίσεις Ασθενείας παρόµοιες µε τις Ασφαλίσεις
Ζωής

Ι3

Ασφαλίσεις Ασθενείας παρόµοιες µε τις Ασφαλίσεις
Γενικών Ασφαλίσεων

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα, οι βασικές καλύψεις των ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής
κατηγοριοποιούνται στις δραστηριότητες "Ασφαλίσεις Ζωής µε συµµετοχή στα κέρδη" και
"Ασφαλίσεις Ζωής χωρίς συµµετοχή στα κέρδη" ανάλογα µε το αν οι καλύψεις αυτές
παρέχουν το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη.
Οι συµπληρωµατικές καλύψεις των ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής κατηγοριοποιούνται
είτε στη δραστηριότητα “Ασφαλίσεις Ασθενείας παρόµοιες µε τις Ασφαλίσεις Ζωής” είτε στη
δραστηριότητα “Ασφαλίσεις Ασθενείας παρόµοιες µε τις Ασφαλίσεις Γενικών
Ασφαλίσεων”, ανάλογα µε τα ασφαλιστικά χαρακτηριστικά τους, τους ειδικούς
συµβατικούς όρους , τον τρόπο τιµολόγησης και αποθεµατοποίησης τους.
Τα Οµαδικά συνταξιοδοτικά συµβόλαια (DAF) κατηγοριοποιούνται στη δραστηριότητα
“Ασφαλίσεις Ζωής µε συµµετοχή στα κέρδη”.
Τα συµβόλαια Unit Linked διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η ασφάλιση ζωής
κατηγοριοποιείται, είτε στις δραστηριότητες "Ασφαλίσεις Ζωής µε συµµετοχή στα κέρδη" είτε
σε "Ασφαλίσεις Ζωής χωρίς συµµετοχή στα κέρδη" ανάλογα µε το αν οι καλύψεις αυτές
παρέχουν το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, ενώ το επενδυτικό σκέλος στη δραστηριότητα
“ Ασφαλίσεις Ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις”.
Οι παραπάνω κατηγορίες αποτελούνται από επιµέρους οµoιογενείς οµάδες κινδύνου οι
οποίες προκύπτουν από την οµαδοποίηση των ασφαλιστικών καλύψεων µε βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ασφάλισης, τα συµβατικά δικαιώµατα προαίρεσης που
παρέχονται στον αντισυµβαλλόµενο, το προφίλ κινδύνου των ασφαλισµένων και το δίκτυο
διανοµής. Στον προσδιορισµό των οµοιογενών οµάδων κινδύνου συµβάλλει η ανάλυση της
εµπειρίας του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου αναφορικά µε τη θνησιµότητα, την εξάσκηση
των δικαιωµάτων ακύρωσης ή εξαγοράς και του δικαιώµατος εξαγοράς στην έναρξη της
συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου πληθυσµού.
Ο καθορισµός των οµοιογενών οµάδων κινδύνου πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι
οµάδες αυτές να διατηρούνται όσο το δυνατόν σταθερές µε την πάροδο του χρόνου.
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Γενικές Ασφαλίσεις
Κλάδος Ασφάλιστικής δραστηριότητας
Ατυχήµατα
Χερσαία οχήµατα
Πλοία
Μεταφερόµενα εµπορεύµατα
Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσης
Λοιπές ζηµιές αγαθών

Κατηγορία Επιχειρηµατικής
δραστηριότητας
Ατυχηµάτων
Αυτοκινήτων οχηµάτων πλην της αστικής
ευθύνης
Αεροπορικής ,θαλάσσιας ασφάλισης και
ασφάλισης µεταφορών
Αεροπορικής ,θαλάσσιας ασφάλισης και
ασφάλισης µεταφορών
Πυρός και άλλων υλικών ζηµιών

Γενική αστική ευθύνη

Πυρός και άλλων υλικών ζηµιών
Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα
οχήµατα
Αεροπορικής ,θαλάσσιας ασφάλισης και
ασφάλισης µεταφορών
Γενικής αστικής ευθύνης

∆ιάφορες χρηµατικές απώλειες

∆ιάφορες χρηµατικές απώλειες

Νοµική προστασία

Νοµική προστασία

Αστική ευθύνη αυτοκινήτου
Αστική ευθύνη πλοίων

Βοήθεια
Βοήθεια
Οι παραπάνω κατηγορίες δεν αναλύονται σε επιµέρους οµoιογενείς οµάδες κινδύνου.

∆.2.2 Τεχνικές Προβλέψεις για τις σηµαντικότερες κατηγορίες δραστηριοτήτων
Ο Όµιλος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Φερεγγυότητας II, υπολογίζει τις Τεχνικές
Προβλέψεις ως το άθροισµα της Βέλτιστης Εκτίµησης και του Περιθωρίου Κινδύνου.
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι Τεχνικές Προβλέψεις του Οµίλου κατά την 31
∆εκεµβρίου 2018, ανά σηµαντική κατηγορία δραστηριότητας και ανά Εταιρεία.
Ασφαλίσεις Ζωής
Φερεγγυότητα ΙΙ (κατηγορία
δραστηριοτήτων)

Ακαθάριστες
Βέλτιστες Εκτιµήσεις

Περιθώριο
Κινδύνου

Σύνολο
Τεχνικών
Προβλέψεων

Ασφάλιση µε συµµετοχή στα κέρδη

1.426.524

41.262

1.467.787

Ασφαλίσεις Ζωής χωρίς συµµετοχή
στα κέρδη

674.411

19.135

693.546

Ασφαλίσεις Ζωής που συνδέονται µε
επενδύσεις

115.784

3297

119.081

Ασφαλίσεις Ασθένειας παρόµοιες µε
τις Ασφαλίσεις Ζωής

2.607

69

2.676

Ασφαλίσεις Ασθένειας παρόµοιες µε
τις Ασφαλίσεις Γενικών Ασφαλίσεων

16.675

427

17.102

2.236.001

64.190

2.300.191

στις 31.12.2018 (σε χιλ.€)

Σύνολο
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Γενικές Ασφαλίσεις
Φερεγγυότητα ΙΙ (κατηγορία
δραστηριοτήτων) στις 31.12.2018
(σε χιλ. €)

Βέλτιστη Εκτίµηση
Πρόβλεψης
Εκκρεµών Ζηµιών

Ατυχηµάτων και ασθένειας

Βέλτιστη Εκτίµηση
Πρόβλεψης
Ασφαλίστρων

Περιθώριο
Κινδύνου

Συνολικές Τεχνικές
Προβλέψεις

442

88

20

550

1.342

1.064

112

2.518

262

105

17

384

Πυρός και άλλων υλικών ζηµιών

17.054

4.267

470

21.791

Αστική ευθύνη από χερσαία
αυτοκίνητα οχήµατα

44.302

5.200

2.299

51.801

Γενικής αστικής ευθύνης

5.233

665

176

6.074

∆ιάφορες χρηµατικές απώλειες

1.359

299

4

1.661

74

92

0

166

0

108

5

113

70.068

11.887

3.102

85.057

Αυτοκινήτων οχηµάτων πλην της
αστικής ευθύνης
Αεροπορικής ,θαλάσσιας ασφάλισης
και ασφάλισης µεταφορών

Νοµική προστασία

Βοήθεια
Σύνολο

Υποθέσεις
Ασφαλίσεις Ζωής
Βλέπε παράγραφο ∆.2.2 (Τεχνικές Προβλέψεις για τις σηµαντικότερες κατηγορίες
δραστηριοτήτων) της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης
Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ.
Γενικές Ασφαλίσεις
Βλέπε παράγραφο ∆.2.2 (Τεχνικές Προβλέψεις για τις σηµαντικότερες κατηγορίες
δραστηριοτήτων) της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.
Μεθοδολογία
Βέλτιστη Εκτίµηση ασφαλίσεων Ζωής
Για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων, εκτός της “Ασφαλίσεις Ασθενείας παρόµοιες µε τις
Ασφαλίσεις Γενικών Ασφαλίσεων”, η Βέλτιστη Εκτίµηση υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των
µελλοντικών ταµειακών ροών σταθµισµένος βάσει πιθανοτήτων και λαµβάνοντας υπόψη
τη διαχρονική αξία του χρήµατος (time value of money).
Στις µελλοντικές χρηµατοροές λαµβάνονται υπόψη όλες οι ταµειακές εισροές και εκροές που
απαιτούνται για τον διακανονισµό των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υποχρεώσεων
κατά τη διάρκεια ζωής τους.
Οι σηµαντικότερες ταµειακές εισροές και εκροές που εµπίπτουν µέσα στα όρια κάθε
κάλυψης είναι (η λίστα είναι ενδεικτική):
•

ταµειακές εισροές από ασφάλιστρα και εκροές από καταβολή προµηθειών προς τους
διαµεσολαβούντες,
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•
•

ταµειακές εκροές για καταβολή αποζηµιώσεων (θάνατοι, ανικανότητα, εξαγορές, κλπ.),
ταµειακές εκροές για κάλυψη εξόδων διαχείρισης των συµβολαίων.

Οι προβολές των ταµειακών χρηµατοροών αντικατοπτρίζουν τις αναµενόµενες ρεαλιστικές
µελλοντικές δηµογραφικές και οικονοµικές εξελίξεις.
Για χαρτοφυλάκια που δεν έχουν µοντελοποιηθεί για την προβολή ταµειακών ροών(unmodeled business), οι Τεχνικές Προβλέψεις για την Φερεγγυότητα II συµπίπτουν µε αυτές των
∆.Π.Χ.Α.
Για τη δραστηριότητα “Ασφαλίσεις Ασθενείας παρόµοιες µε τις Ασφαλίσεις Γενικών
Ασφαλίσεων”, ο υπολογισµός της Βέλτιστης Εκτίµησης έγινε ξεχωριστά για την Πρόβλεψη
Εκκρεµών Ζηµιών και για την Πρόβλεψη Ασφαλίστρων.
Η Βέλτιστη Εκτίµηση της Πρόβλεψης Ασφαλίστρων περιλαµβάνει ζηµιές που θα συµβούν
µετά την ηµεροµηνία αναφοράς και κατά τη διάρκεια της περιόδου µέχρι την λήξη της
ασφαλιστικής κάλυψης (όριο κάλυψης).
Η Βέλτιστη Εκτίµηση της Πρόβλεψης Ασφαλίστρων από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές
συµβάσεις προκύπτει ως η αναµενόµενη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών
εισροών και εκροών. Οι σηµαντικότερες ταµειακές εισροές και εκροές είναι (η λίστα είναι
ενδεικτική):
α)
β)
γ)
δ)

ταµειακές εισροές από ασφάλιστρα που εµπίπτουν εντός των ορίων της κάλυψης,
ταµειακές εκροές για κάλυψη µελλοντικών ζηµιών,
ταµειακές εκροές από άµεσα και έµµεσα έξοδα διαχείρισης αποζηµιώσεων,
ταµειακές εκροές για κάλυψη εξόδων διαχείρισης των συµβολαίων.

Ειδικότερα, για τη δραστηριότητα “Ασφαλίσεις Ασθενείας παρόµοιες µε τις Ασφαλίσεις
Γενικών Ασφαλίσεων”, δεν προβλέπονται µελλοντικές εισροές από ασφάλιστρα.
Αναφορικά µε τη Βέλτιστη Εκτίµηση της Πρόβλεψης Εκκρεµών Ζηµιών, οι µελλοντικές
ταµειακές ροές αφορούν ζηµιές που έχουν συµβεί πριν ή κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.
Οι ταµειακές αυτές ροές περιλαµβάνουν τις µελλοντικές αποζηµιώσεις και τα άµεσα και
έµµεσα έξοδα διαχείρισης των προαναφεροµένων ζηµιών.
Η Βέλτιστη Εκτίµηση υπολογίζεται σε Ακαθάριστη βάση, δηλ. πριν ληφθούν υπόψη τυχόν
ανακτήσιµα ποσά από αντασφαλίσεις.
Βέλτιστη Εκτίµηση Γενικών Ασφαλίσεων
Η Βέλτιστη Εκτίµηση της Πρόβλεψης Ασφαλίστρων βασίζεται στο Απόθεµα Μη
∆εδουλευµένων Ασφαλίστρων (ΑΜ∆Α), όπως προκύπτει στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας, και υπολογίζεται χωριστά για κάθε κατηγορία δραστηριότητας
λαµβάνοντας υπόψη και το µικτό δείκτη (Combined ratio).
Η Βέλτιστη Εκτίµηση της Πρόβλεψης Εκκρεµών Ζηµιών βασίζεται στην τριγωνική εξέλιξη των
ζηµιών µε εφαρµογή της µεθόδου Chain Ladder. Στη µέθοδο αυτή που εφαρµόζεται για την
περίοδο 01.01.2010-31.12.2018, λαµβάνεται υπόψη η ιστορικότητα επί των συσσωρευµένων
αποζηµιώσεων και των επισυµβασών ζηµιών.
Η Βέλτιστη Εκτίµηση της Πρόβλεψης Ασφαλίστρων αντανακλά την εκτίµηση των ζηµιών και
των εξόδων που αφορούν τη µη δεδουλευµένη περίοδο των καταχωρηµένων ασφαλίστρων.
Η εκτίµηση του προτύπου εξέλιξης των χρηµατοροών βασίζεται στους λόγους εξέλιξης των
πληρωθεισών ζηµιών όπως προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου Chain Ladder.
Οι µεγάλες ζηµιές εξαιρούνται από τους υπολογισµούς, καθώς θεωρείται ότι το απόθεµα
που έχει σχηµατιστεί για αυτές είναι ήδη επαρκές.
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Περιθώριο Κινδύνου
Σύµφωνα µε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 2015/35 της Ε.Ε. o υπολογισµός του
Περιθωρίου Κινδύνου των τεχνικών προβλέψεων σύµφωνα µε τη Μέθοδο 1 (µέθοδος
λογιστικής ενοποίησης) βασίζεται στην παραδοχή ότι η µεταβίβαση των ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών υποχρεώσεων του οµίλου πραγµατοποιείται χωριστά για κάθε
ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση του οµίλου και ότι το περιθώριο κινδύνου δεν
επιτρέπει τη διαφοροποίηση µεταξύ των κινδύνων αυτών των επιχειρήσεων. Συνεπώς το
Περιθώριο Κινδύνου για τον Όµιλο ισούται µε το άθροισµα των δύο επιµέρους Περιθωρίων
Κινδύνου των Εταιριών Eurolife ERB A.E.A.Z. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.
Ανακτήσεις από αντασφαλιστές
Ασφαλίσεις Ζωής
Ο υπολογισµός των ανακτήσιµων ποσών ακολουθεί τις ίδιες αρχές και µεθοδολογία όπως
παρουσιάστηκαν στις ανωτέρω ενότητες υπολογισµού των Τεχνικών Προβλέψεων. Ο
υπολογισµός είναι συνεπής µε τα όρια των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
συµβάσεων. Στους υπολογισµούς λαµβάνουν χώρα µόνο τα ανακτήσιµα ποσά από
αναλογικές αντασφαλιστικές συµβάσεις.
Η Βέλτιστη Εκτίµηση των ποσών από αντασφαλιστικές ανακτήσεις υπολογίζεται επί τη βάση
χρηµατοροών ανά κάλυψη και κατηγορία δραστηριότητας εξαιρουµένης της κατηγορίας
“Ασφαλίσεις Ασθενείας παρόµοιες µε τις Ασφαλίσεις Γενικών Ασφαλίσεων”
Οι ανακτήσεις από αντασφαλίσεις για την κατηγορία δραστηριοτήτων “Ασφαλίσεις
Ασθενείας παρόµοιες µε τις Ασφαλίσεις Γενικών Ασφαλίσεων” υπολογίζονται χωριστά για
την κατηγορία “Ασφάλιση ιατρικών δαπανών” και για την κατηγορία “Ασφάλιση
προστασίας εισοδήµατος”.
Τα τελικά ανακτήσιµα ποσά αντασφαλίσεων προσαρµόζονται ώστε να ληφθούν υπόψη οι
αναµενόµενες ζηµίες λόγω αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένου µε βάση την
απλοποιηµένη µέθοδο που στηρίζεται στη ληκτότητα των σχετικών χρηµατοροών.
Η µεθοδολογία υπολογισµού είναι ίδια µε εκείνη που χρησιµοποιήθηκε στην προηγούµενη
ηµεροµηνία αναφοράς.
Γενικές Ασφαλίσεις
Ο Όµιλος έχει συνάψει αντασφαλιστικές συµβάσεις Υπερβάλλουσας Ζηµιάς µε υψηλά όρια
Ιδίας Κράτησης, που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων της.
Η Βέλτιστη Εκτίµηση της Πρόβλεψης Εκκρεµών Ζηµιών για τις ανακτήσεις από
αντασφαλιστές αποτελεί το σχετικό απόθεµα που έχει καταχωρηθεί στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις λαµβάνοντας υπόψη την πιστοληπτική ικανότητα των αντασφαλιστών.
Η Βέλτιστη Εκτίµηση της Πρόβλεψης Ασφαλίστρων για τις ανακτήσεις από αντασφαλιστές
υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη την αναλογία των ανακτήσεων από αντασφαλιστές στο
ΑΜ∆Α ανά κατηγορία δραστηριότητας, καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα των
αντασφαλιστών.
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∆.2.3 Περιγραφή του επιπέδου αβεβαιότητας όσον αφορά την αποτίµηση των
Τεχνικών Προβλέψεων
Ο υπολογισµός των Βέλτιστων Εκτιµήσεων βασίζεται σε αξιόπιστες πληροφορίες και
ρεαλιστικές παραδοχές, που καθορίζονται ακολουθώντας µια ολοκληρωµένη και διαφανή
διαδικασία. Οι υπολογισµοί πραγµατοποιούνται µε τη χρήση κατάλληλων και σχετικών
αναλογιστικών και στατιστικών µεθόδων και µοντέλων.
Στις µελλοντικές χρηµατοροές λαµβάνονται υπόψη όλες οι ταµειακές εισροές και εκροές που
απαιτούνται για τον διακανονισµό των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υποχρεώσεων
κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης.
Σχετικά µε τις πηγές αβεβαιότητας που εγγενώς εµπεριέχονται στον υπολογισµό των
Βέλτιστων Εκτιµήσεων, αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Ασφαλίσεις Ζωής
Αναφορικά µε την αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τις παραδοχές που χρησιµοποιούνται για
τον προσδιορισµό των µελλοντικών χρηµατοροών, όπως είναι η θνησιµότητα του
ασφαλισµένου πληθυσµού, τα ποσοστά ακυρωσιµότητας, τα έξοδα διαχείρισης, και τα
δικαιώµατα εξαγοράς στην έναρξη της συνταξιοδότησης, η Εταιρεία παρακολουθεί και
αναλύει την εµπειρία του χαρτοφυλακίου της σε συστηµατική βάση. Επιπλέον, εφαρµόζονται
τεχνικές σύγκρισης των παραδοχών µε την εµπειρία των προηγούµενων ετών (back testing
analysis) και έλεγχος αξιοπιστίας (credibility analysis) προκειµένου να ελεγχθεί η
καταλληλόλητα των εκτιµώµενων παραδοχών.
Η αβεβαιότητα που είναι εγγενής στις ταµειακές ροές σε σχέση µε την χρονική αξία των
χρηµατοοικονοµικών δικαιωµάτων προαίρεσης και των εγγυήσεων που εµπεριέχονται στα
παραδοσιακά προϊόντα, έχει συνεκτιµηθεί στον υπολογισµό των Τεχνικών Προβλέψεων.
Για την εκτίµηση της χρονικής αξίας των δικαιωµάτων προαίρεσης και εγγυήσεων (TVOG),
η Εταιρεία έχει αναπτύξει, σε εξειδικευµένο λογισµικό αναλογιστικών προβολών (Algo
financial modeler), ένα δυναµικό στοχαστικό µοντέλο διαχείρισης στοιχείων ΕνεργητικούΠαθητικού ("ALM") εξετάζοντας την επίπτωση 1000 διαφορετικών οικονοµικών σεναρίων
Γενικές Ασφαλίσεις
Η Βέλτιστη Εκτίµηση υπολογίζεται χωριστά για την Πρόβλεψη Ασφαλίστρων και για την
Πρόβλεψη Εκκρεµών Ζηµιών.
Στις µελλοντικές χρηµατοροές λαµβάνονται υπόψη όλες οι ταµειακές εισροές και εκροές που
απαιτούνται για τον διακανονισµό των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υποχρεώσεων
κατά τη διάρκεια ζωής τους.
Η Βέλτιστη Εκτίµηση υπολογίζεται σε ακαθάριστη βάση, δηλ. πριν ληφθούν υπόψη τυχόν
ανακτήσιµα ποσά από αντασφαλίσεις και φορείς ειδικού σκοπού. Τα ανακτήσιµα ποσά
αντασφαλίσεων υπολογίζονται ξεχωριστά και προσαρµόζονται ώστε να ληφθούν υπόψη
οι αναµενόµενες ζηµίες λόγω αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένου.
Για την εκτίµηση του µικτού δείκτη ανά κατηγορία δραστηριότητας εκπονούνται
αναλογιστικές και στατιστικές µελέτες που αντανακλούν την εξέλιξη προγενέστερων ετών,
γεγονός που ενέχει κάποιο βαθµό αβεβαιότητας ως προς την επιβεβαίωσή τους και στο
µέλλον. Για το λόγο αυτό, ακραίες τιµές εξαιρούνται από τις εν λόγω µελέτες.
Επιπλέον, η εκτίµηση του προτύπου εξέλιξης των χρηµατοροών βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία
του Οµίλου και αναλογιστική εµπειρογνωµοσύνη που ενέχουν κάποιο επίπεδο αβεβαιότητας,
κυρίως για την δραστηριότητα “Αστικής ευθύνης αυτοκινήτων”. Για τον µετριασµό της
αβεβαιότητας γίνεται χρήση διαφόρων µεθόδων υπολογισµού.
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Τέλος, αν και οι µεγάλες ζηµιές µε µικρή συχνότητα εξαιρούνται από την αναλογιστική µελέτη
ωστόσο αυτό δεν έχει επίπτωση στην τελική εκτίµηση του κόστους διακανονισµού των ζηµιών
καθώς ο διακανονισµός αυτών στο παρελθόν είχε θετική εξέλιξη και η αποθεµατοποίηση του
Οµίλου είναι συντηρητική.

∆.2.4 ∆ιαφορές αποτίµησης των Τεχνικών Προβλέψεων µεταξύ ∆.Π.Χ.Α. και
Φερεγγυότητας ΙΙ για κάθε σηµαντική κατηγορία δραστηριότητας
Ασφαλίσεις Ζωής
Οι Τεχνικές Προβλέψεις µε βάση το ∆.Π.Χ.Α. 4 για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µακράς
διάρκειας υπολογίζονται ως η αναµενόµενη αναλογιστική παρούσα αξία των παροχών,
µείον την αναµενόµενη αναλογιστική παρούσα αξία των ασφαλίστρων που απαιτούνται για
τις παροχές αυτές, µε βάση τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την τιµολόγηση.
Επιπρόσθετα διενεργείται Έλεγχος Επάρκειας (L.A.T) των Τεχνικών Προβλέψεων
χρησιµοποιώντας τρέχουσες εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµειακών ροών που απορρέουν
από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια και σε περίπτωση που οι προκύπτουσες υποχρεώσεις
υπερβαίνουν τις Τεχνικές Προβλέψεις, η επιπλέον πρόβλεψη αυξάνει τις Τεχνικές Προβλέψεις
των δραστηριοτήτων που αφορά.
Οι Τεχνικές Προβλέψεις µε βάση τις απαιτήσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ υπολογίζονται ανά
συµβόλαιο επί τη βάση της Βέλτιστης Εκτίµησης, λαµβάνοντας υπόψη τις ταµειακές ροές
που προκύπτουν από τα ασφάλιστρα, τις ζηµιές και τα έξοδα. Οι ταµειακές ροές
προεξοφλούνται µε την καµπύλη επιτοκίων άνευ κινδύνου µε προσαρµογή λόγω
µεταβλητότητας, όπως αυτή δηµοσιεύεται από την EIOPA.
Οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών
είναι ίδιες τόσο για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ όσο και για σκοπούς ελέγχου της επάρκειας
των Τεχνικών Προβλέψεων για σκοπούς ∆.Π.Χ.Α. 4.
Η Βέλτιστη Εκτίµηση Φερεγγυότητας ΙΙ ενδέχεται να είναι µικρότερη από αυτή που
υπολογίστηκε µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α. Επιπλέον δύναται να είναι και αρνητική σε περίπτωση που
η παρούσα αξία των µελλοντικών εκροών είναι µικρότερη από την παρούσα αξία των
µελλοντικών εισροών.
Τα µεταφερόµενα έξοδα πρόσκτησης σύµφωνα µε τη Φερεγγυότητα ΙΙ αποτιµώνται σε
µηδενική αξία.
Στους ακόλουθους πίνακες αποτυπώνονται ανά κατηγορία δραστηριότητας οι διαφορές
αποτίµησης των Τεχνικών Προβλέψεων µεταξύ Φερεγγυότητας ΙΙ και ∆.Π.Χ.Α. κατά την 31
∆εκεµβρίου 2018.

Φερεγγυότητα ΙΙ
(κατηγορία
δραστηριοτήτων)
στις 31.12.2018
(σε χιλ. €)
Ασφάλιση µε
συµµετοχή στα κέρδη
Ασφαλίσεις Ζωής
χωρίς συµµετοχή στα
κέρδη

Ακαθάριστες
Βέλτιστες
Εκτιµήσεις

Περιθώριο
Κινδύνου

Σύνολο
Τεχνικών
Προβλέψεων

Τεχνικές
Προβλέψεις
∆.Π.Χ.Α.

∆

1.426.524

41.262

1.467.787

1.367.966

99.820

674.411

19.135

693.546

621.230

72.316

Σελίδα 96

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης 2018

Ασφαλίσεις Ζωής
που συνδέονται µε
επενδύσεις
Ασφαλίσεις
Ασθενείας
παρόµοιες µε τις
Ασφαλίσεις Ζωής
Ασφαλίσεις
Ασθενείας
παρόµοιες µε τις
Ασφαλίσεις Γενικών
Ασφαλίσεων
Σύνολο

115.784

3.297

119.081

117.307

1.774

2.607

69

2.676

2.436

239

16.675

427

17.102

17.924

-822

2.236.001

64.190

2.300.191

2.126.863

173.328

Η διαφορά που προκύπτει στις Τεχνικές Προβλέψεις µεταξύ Φερεγγυότητας ΙΙ και ∆.Π.Χ.Α.
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πολύ µικρότερη καµπύλη προεξόφλησης που
χρησιµοποιείται στη Φερεγγυότητα ΙΙ (µε αποτέλεσµα οι Τεχνικές Προβλέψεις Φερεγγυότητας
ΙΙ να είναι υψηλότερες).
Στο ακόλουθο γράφηµα εµφανίζεται η ποσοτική επίδραση των παραγόντων που
προκαλούν τις διαφορές αποτίµησης των Τεχνικών Προβλέψεων (µετά των ανακτήσιµων
ποσών από αντασφαλιστές ποσού € 17 εκατ.) στη Φερεγγυότητα ΙΙ σε σχέση µε τα ∆.Π.Χ.Α.
(µετά τη συµµετοχή των αντασφαλιστών και µεταφερόµενων εξόδων πρόσκτησης
συνολικού ποσού € 41,9 εκατ.) κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018.

Γενικές Ασφαλίσεις
Στα πλαίσια του υπολογισµού των Τεχνικών Προβλέψεων µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α., διενεργείται
έλεγχος επάρκειας των αποθεµάτων Εκκρεµών Ζηµιών και ΑΜ∆Α για την κάλυψη των
µελλοντικών πληρωµών για τις εκκρεµείς ζηµιές µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς και για τις
νέες ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια της µη δεδουλευµένης περιόδου των
καταχωρηµένων ασφαλίστρων. Σε περίπτωση που οι προκύπτουσες υποχρεώσεις
υπερβαίνουν τις Τεχνικές Προβλέψεις, η επιπλέον πρόβλεψη αυξάνει τις Τεχνικές Προβλέψεις
των δραστηριοτήτων που αφορά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν προβλέπεται µείωση
αυτών.
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Ειδικότερα για την δραστηριότητα “Αστικής ευθύνης αυτοκινήτων”, από τον έλεγχο επάρκειας
του Αποθέµατος Εκκρεµών Ζηµιών προκύπτει η αναγκαιότητα σχηµατισµού επιπλέον
αποθεµάτων. Όσο αφορά το ΑΜ∆Α, από τον έλεγχο επάρκειας προκύπτει η ανάγκη
σχηµατισµού Αποθέµατος Κινδύνων Εν Ισχύ (ΑΚΕΙ).
Τα Αναβαλλόµενα Έξοδα Πρόσκτησης αποτελούν έσοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Χρήσης της Εταιρείας.
Με βάση τις απαιτήσεις της Φερεγγυότητας II, οι Τεχνικές Προβλέψεις υπολογίζονται
ξεχωριστά για κάθε κατηγορία δραστηριότητας µε βάση τη βέλτιστη εκτίµηση για τα
ασφάλιστρα και τις ζηµιές.
Η Βέλτιστη Εκτίµηση της Πρόβλεψης Ασφαλίστρων είναι σηµαντικά µικρότερη σε σχέση µε το
ΑΜ∆Α κυρίως λόγω της σηµαντικά µικρότερης εµπειρίας του δείκτη ζηµιών σχεδόν σε όλες
τις κατηγορίες δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, τα αναβαλλόµενα έξοδα πρόσκτησης σύµφωνα µε τη Φερεγγυότητα ΙΙ
αποτιµώνται σε µηδενική αξία.
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται ανά κατηγορία δραστηριότητας οι διαφορές
αποτίµησης των Τεχνικών Προβλέψεων µεταξύ Φερεγγυότητας ΙΙ και ∆.Π.Χ.Α..
Φερεγγυότητα ΙΙ
(κατηγορία

Συνολική

δραστηριοτήτων) στις

Βέλτιστη

31.12.2018

Εκτίµηση

Ατυχηµάτων

Περιθώριο
Κινδύνου

Συνολικές
Τεχνικές

Συνολικές
Τεχνικές

Προβλέψεις

Προβλέψεις

σύµφωνα µε τη

σύµφωνα µε

φερεγγυότητα ΙΙ

τα ∆.Π.Χ.Α.(1)

∆

530

20

550

581

-31

2.406

112

2.518

3.046

-527

367

17

384

485

-101

21.321

470

21.791

33.941

-12.150

χερσαία αυτοκίνητα
οχήµατα

49.502

2.299

51.801

52.310

-509

Γενικής αστικής ευθύνης

5.898

176

6.074

5.947

126

∆ιάφορες χρηµατικές
απώλειες

1.658

4

1.661

2.415

-754

Νοµική προστασία

166

0

166

463

-297

Βοήθεια

108

5

113

974

-861

Αυτοκινήτων οχηµάτων
πλην της αστικής
ευθύνης
Αεροπορικής, θαλάσσιας
ασφάλισης και
ασφάλισης µεταφορών
Πυρός και άλλων υλικών
ζηµιών
Αστική ευθύνη από
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Σύνολο

81.955

3.102

85.057

100.163

∆.2.5 Εφαρµογή της προσαρµογής λόγω µεταβλητότητας
Ελληνική Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής
Για τον υπολογισµό των Τεχνικών Προβλέψεων χρησιµοποιήθηκε η καµπύλη επιτοκίων άνευ
κινδύνου µε προσαρµογή λόγω µεταβλητότητας (VA). Τα ακόλουθα κριτήρια λήφθηκαν
υπόψη:

•

Οι υποχρεώσεις είναι εκφρασµένες σε Ευρώ και τα προϊόντα πωλούνται στην Ελλάδα.

•

Η προσαρµογή λόγω αντιστοίχισης προσαρµογής δεν χρησιµοποιείται.

•

Τα µακράς διάρκειας περιουσιακά στοιχεία χρησιµοποιούνται για την αντιστοίχιση των
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων.

•

Ακόµη και χωρίς τη χρήση της προσαρµογής λόγω µεταβλητότητας, διασφαλίζεται η
συµµόρφωση του δείκτη φερεγγυότητας και των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
Φερεγγυότητας.

•

Όλες οι επενδυτικές αποφάσεις λαµβάνονται χωρίς να ληφθεί υπόψη η θετική επίδραση
της προσαρµογής λόγω µεταβλητότητας στις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Συνοψίζοντας, η Εταιρεία χρησιµοποιεί την προσαρµογή λόγω µεταβλητότητας, όπως
παρέχεται από την EIOPA, για τον υπολογισµό της Βέλτιστης Εκτίµησης των υποχρεώσεών
της, καθώς και για τους υπολογισµούς της κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε την
τυποποιηµένη µέθοδο. Κατά την άσκηση ORSA, η ποσοτικοποίηση του προφίλ κινδύνου
πραγµατοποιείται χωρίς τη χρήση της προσαρµογής λόγω µεταβλητότητας.
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο αντίκτυπος που έχει η χρήση της προσαρµογής
λόγω µεταβλητότητας σε διάφορα µέτρα Φερεγγυότητας ΙΙ.
Κεφαλαιακή θέση στις 31.12.2018 (σε εκατ. €)
V.A. = 0 µ.β.
Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια για την
κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής
Απαίτησης (MCR)
Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια για την
κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης
Φερεγγυότητας (SCR)
Βασικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη
του MCR
Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια για την
κάλυψη του SCR
Τεχνικές Προβλέψεις

V.A. = 24 µ.β.

Αντίκτυπος

162,5

197,9

-35,3

187,3

215,8

-28,5

162,5

197,9

-35,3

189,6

215,8

-26,3

2.335,6

2.300,2

35,4

Συνολικό SCR

165,0

152,8

12,2

Συνολικό MCR

73,1

68,8

4,3

∆είκτης κάλυψης SCR

113%

141%

-28%

∆είκτης κάλυψης MCR

222%

288%

-65%
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Κεφαλαιακή θέση στις 31.12.2017 (σε εκατ. €)
V.A. = 0 µ.β.
V.A. = 4 µ.β.
Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη της
Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR)
Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη της
Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας
(SCR)
Βασικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του
MCR
Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του
SCR
Τεχνικές Προβλέψεις

Αντίκτυπος

224,4

228,2

-3,8

224,4

228,2

-3,8

224,4

228,2

-3,8

224,4

228,2

-3,8

2.140,5

2.135,2

5,3

Συνολικό SCR

154,2

152,7

1,5

Συνολικό MCR

68,8

68,7

0,2

∆είκτης κάλυψης SCR

146%

149%

-4%

∆είκτης κάλυψης MCR

326%

332%

-6%

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα για το 2018 µε τα αντίστοιχα του 2017, παρατηρείται ότι οι
Τεχνικές Προβλέψεις έχουν αυξηθεί σηµαντικά, ως αποτέλεσµα της νέας παραγωγής και των
αναθεωρηµένων αναλογιστικών υποθέσεων που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της
Βέλτιστης Εκτίµησης των υποχρεώσεων.
Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας παρουσιάζεται σχεδόν αµετάβλητη δεδοµένου ότι
εν γένει το προφίλ κινδύνου της εταιρίας δεν µεταβλήθηκε. Ωστόσο, παρατηρείται µια µικρή
αύξηση του κινδύνου αγοράς και µια παρόµοια µείωση του λειτουργικού κινδύνου.
Γενικές Ασφαλίσεις
Για τους υπολογισµούς των κεφαλαιακών απαιτήσεων δεν έγινε χρήση της προσαρµογής
λόγω µεταβλητότητας (VA).
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται για τις Ρουµανικές Εταιρείες Ζωής και Γενικών
Ασφαλίσεων διάφορα µέτρα φερεγγυότητας χωρίς τη χρήση της προσαρµογής λόγω
µεταβλητότητας..

Κεφαλαιακή θέση στις 31.12.2018(σε εκατ. €)

Ζωής

Γενικών

Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του MCR

6,4

5,1

Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του SCR

6,5

5,1

∆ιαθέσιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του MCR

6,4

5,1

∆ιαθέσιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του SCR

6,5

5,1

Τεχνικές Προβλέψεις

22,1

0,3

(1)3,7

(2)3,7

3,7

3,7

V.A = 0 µ.β.

Συνολικό SCR
Συνολικό MCR
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∆είκτης κάλυψης SCR

175%

137%

∆είκτης κάλυψης MCR

172%

137%

(1) το ποσό Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ) που υπολογίζεται βάσει της τυποποιηµένης
µεθόδου για την Ρουµάνικη Εταιρεία Ζωής είναι € 1,7 εκ.
(2) το ποσό Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ) που υπολογίζεται βάσει της τυποποιηµένης
µεθόδου για την Ρουµάνικη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων είναι € 1,8 εκ.

Κεφαλαιακή θέση στις 31.12.2017 (σε εκατ. €)
Ζωής

Γενικών

V.A = 0 µ.b.
Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του MCR

4,8

5,3

Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του SCR

5,0

5,3

∆ιαθέσιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του MCR

4,8

5,3

∆ιαθέσιµα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του SCR

5,0

5,3

Τεχνικές Προβλέψεις

29,8

0,3

Συνολικό SCR

(3)3,7

(4)3,7

3,7

3,7

∆είκτης κάλυψης SCR

220%

312%

∆είκτης κάλυψης MCR

132%

146%

Συνολικό MCR

(3) το ποσό Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ) που υπολογίζεται βάσει της τυποποιηµένης
µεθόδου για την Ρουµάνικη Εταιρεία Ζωής είναι € 2,3 εκ.
(4) το ποσό Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ) που υπολογίζεται βάσει της τυποποιηµένης
µεθόδου για την Ρουµάνικη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων είναι € 1,7 εκ.

∆.3 Λοιπές υποχρεώσεις
∆.3.1 Αποτίµηση για σκοπούς φερεγγυότητας για κάθε σηµαντική κατηγορία
λοιπών υποχρεώσεων πλην των Τεχνικών Προβλέψεων
Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται η αποτίµηση για κάθε σηµαντική κατηγορία
λοιπών υποχρεώσεων εκτός των Τεχνικών Προβλέψεων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 31
∆εκεµβρίου 2017 αντίστοιχα, για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ και ∆.Π.Χ.Α.:
Πληροφορίες ισολογισµού- Φερεγγυότητα ΙΙ έναντι ∆.Π.Χ.Α. κατά την 31.12.2018 (σε χιλ. €)
Στοιχεία Λοιπών
Υποχρεώσεων
Προβλέψεις εκτός των
Τεχνικών Προβλέψεων
Υποχρεώσεις από
συνταξιοδοτικές
παροχές
Αναβαλλόµενες
φορολογικές
υποχρεώσεις

∆.Π.Χ.Α(1)

Εγγραφές
Ενοποίησης(2)

∆.Π.Χ.Α.
"Μέθοδος
1&2 "

Φερεγγυότητα
ΙΙ
προσαρµογές

Φερεγγυότητα
ΙΙ "Μέθοδος
1&2 "

7.710

-508

7.202

-

7.202

α

1.035

-101

933

-

933

β

33.280

-908

32.371

-32.371

-

Σηµείωση
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Οφειλές σε
αντισυµβαλλοµένους
και διαµεσολαβητές
Οφειλές σε
αντασφαλιστές
Οφειλές (εµπορικής
φύσεως, όχι
ασφαλιστικές)
Λοιπές υποχρεώσεις,
οι οποίες δεν
εµφανίζονται αλλού
Σύνολο Λοιπών
Υποχρεώσεων

26.755

-1.797

24.958

-

24.958

γ

2.420

160

2.580

-

2.580

δ

59.409

-764

58.645

-

58.645

ε

565

-165

400

-

400

131.174

-4.084

127.090

-32.371

94.719

Πληροφορίες ισολογισµού- Φερεγγυότητα ΙΙ έναντι ∆.Π.Χ.Α. κατά την 31.12.2017 (σε χιλ. €)
Στοιχεία Λοιπών
Υποχρεώσεων
Προβλέψεις εκτός
των Τεχνικών
Προβλέψεων
Υποχρεώσεις από
συνταξιοδοτικές
παροχές
Αναβαλλόµενες
φορολογικές
υποχρεώσεις
Παράγωγα
Οφειλές σε
αντισυµβαλλοµένου
ς και
διαµεσολαβητές
Οφειλές σε
αντασφαλιστές
Οφειλές (εµπορικής
φύσεως, όχι
ασφαλιστικές)
Λοιπές υποχρεώσεις,
οι οποίες δεν
εµφανίζονται αλλού
Σύνολο Λοιπών
Υποχρεώσεων
(1)

∆.Π.Χ.Α(1)

Εγγραφές
Ενοποίησης(2)

∆.Π.Χ.Α.
"Μέθοδος
1&2 "

Φερεγγυότητα
ΙΙ
προσαρµογές

Φερεγγυότητα
ΙΙ "Μέθοδος
1&2 "

Σηµείωση

7.790

-326

7.464

-

7.464

α

1.053

-96

957

-

957

β

98.447

-116

98.331

-62.596

35.735

26

-26

-

-

-

27.584

158

27.742

-

27.742

γ

2.629

112

2.741

-

2.741

δ

12.207

-2.111

10.097

-

10.097

ε

549

-133

415

-

415

150.284

-2.538

147.746

-62.596

85.150

Για σκοπούς συγκρισιµότητας, αναταξινοµήσεις ποσών έχουν πραγµατοποιηθεί µεταξύ των κονδυλίων που
παρουσιάζονται στους παραπάνω πίνακες και αυτών που αναφέρονται στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις βάσει ∆.Π.Χ.Α.

(2)

Οι εγγραφές ενοποίησης αφορούν τις εγγραφές που καταχωρήθηκαν ώστε να µετατραπεί ο δηµοσιευµένος
Ισολογισµός, ο οποίος έχει πραγµατοποιηθεί µε πλήρη ενοποίηση των εταιρειών του Οµίλου βάσει του
προτύπου ∆.Π.Χ.Α. 3, σε Ισολογισµό ∆.Π.Χ.Α µε την χρήση συνδυασµού µεθόδων ενοποίησης 1 και 2 όπως
ορίζει το πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ. Αναλυτικά, ο τρόπος ενοποίησης των εταιρειών του Οµίλου βάσει του
πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ περιγράφεται στην ενότητα Ε.1.2.

α) Προβλέψεις εκτός των Τεχνικών Προβλέψεων
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 οι προβλέψεις εκτός των Τεχνικών Προβλέψεων του Οµίλου
ανέρχονται στο ποσό € 7.202 χιλ. (2017: € 7.464 χιλ.).
Η κατηγορία αυτή των υποχρεώσεων περιλαµβάνει προβλέψεις για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις, καθώς και προβλέψεις για λοιπές ζηµίες, π.χ. εκκρεµείς επίδικες
υποθέσεις. Οι προβλέψεις αυτές αναγνωρίζονται όταν δηµιουργείται νοµική ή
τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι
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πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικό όφελος για τον
διακανονισµό της υποχρέωσης το ποσό της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.
∆εν υπάρχουν διαφορές αποτίµησης για τις προβλέψεις εκτός των Τεχνικών
Προβλέψεων µεταξύ του πλαισίου ∆.Π.Χ.Α. και του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ.
β) Υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές παροχές
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, οι υποχρεώσεις του Οµίλου από συνταξιοδοτικές
παροχές ανέρχονται στο ποσό € 933 χιλ. (2017: € 957 χιλ.).
Οι υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές παροχές περιλαµβάνουν την πρόβλεψη για
αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και υπολογίζονται βάσει
αναλογιστικής µελέτης. Σύµφωνα µε το ισχύον εργατικό δίκαιο, όταν ένας υπάλληλος
παραµένει στην υπηρεσία µέχρι την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, δικαιούται
αποζηµίωσης που υπολογίζεται µε βάση τα έτη υπηρεσίας και το µισθό κατά την
ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. ∆εν υπάρχουν άλλα συνταξιοδοτικά προγράµµατα
καθορισµένων παροχών που χορηγούνται στο προσωπικό του Οµίλου.
∆εν υπάρχουν διαφορές αποτίµησης για τις υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές
παροχές µεταξύ του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ και των ∆.Π.Χ.Α.
γ) Οφειλές σε αντισυµβαλλόµενους και διαµεσολαβητές
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, οι οφειλές σε αντισυµβαλλόµενους και διαµεσολαβητές
ανέρχονται στο ποσό € 24.958 χιλ. (2017: € 27.742 χιλ.).
Οι οφειλές σε αντισυµβαλλόµενους και διαµεσολαβητές αποτελούν οφειλές σε
ασφαλισµένους και διαµεσολαβητές οι οποίες σχετίζονται µε τις ασφαλιστικές εργασίες
και δεν αποτελούν µέρος των τεχνικών προβλέψεων. Περιλαµβάνουν επίσης τις οφειλές
προς διαµεσολαβητές πωλήσεων και µεσίτες (π.χ. καταβλητέες προµήθειες).
Αναγνωρίζονται τη χρονική στιγµή που γίνονται απαιτητές.
∆εν υπάρχουν διαφορές αποτίµησης για τις οφειλές σε αντισυµβαλλοµένους και
διαµεσολαβητές µεταξύ της Φερεγγυότητας II και των ∆.Π.Χ.Α.
δ) Οφειλές σε αντασφαλιστές
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, οι οφειλές σε αντασφαλιστές ανέρχονται στο ποσό €
2.580 χιλ. (2017: € 2.741 χιλ.).
Οι υποχρεώσεις από οφειλές σε αντασφαλιστές περιλαµβάνουν κυρίως τα οφειλόµενα
αντασφάλιστρα τα οποία αναγνωρίζονται ως έξοδα µε βάση την αρχή των
δεδουλευµένων.
∆εν υπάρχουν διαφορές αποτίµησης για τις οφειλές σε αντασφαλιστές µεταξύ της
Φερεγγυότητας II και των ∆.Π.Χ.Α.
ε) Οφειλές (εµπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές)
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, οι οφειλές (εµπορικής φύσεως και όχι ασφαλιστικής)
ανέρχονται στο ποσό € 58.645 χιλ. (2017: € 10.097 χιλ.). Η αύξηση του υπολοίπου την 31
∆εκεµβρίου 2018 κατά € 48.548 χιλ. σε σχέση µε το προηγούµενο έτος οφείλεται κυρίως
στην αύξηση της υποχρέωσης για φόρο εισοδήµατος στο 2018.
Οι οφειλές (εµπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές) περιλαµβάνουν κυρίως ποσά που
οφείλονται σε υπαλλήλους, προµηθευτές και άλλους πιστωτές που δεν σχετίζονται µε
την ασφαλιστική δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαµβάνουν επίσης τους
φόρους εισοδήµατος και υποχρεώσεις προς δηµόσιους φορείς.
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∆εν υπάρχουν διαφορές αποτίµησης για τις οφειλές (εµπορικής φύσεως, όχι
ασφαλιστικές) µεταξύ της Φερεγγυότητας II και των ∆.Π.Χ.Α.
Πληροφορίες για µισθώσεις όπου ο Όµιλος λειτουργεί ως µισθωτής
Ο Όµιλος συµµετέχει ως µισθωτής σε συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων. Οι
υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από αυτές τις λειτουργικές µισθώσεις δεν
θεωρούνται σηµαντικές.

∆.3.2 ∆ιαφορές αποτίµησης µεταξύ ∆.Π.Χ.Α. και Φερεγγυότητας ΙΙ για κάθε
σηµαντική κατηγορία άλλων υποχρεώσεων πλην των Τεχνικών Προβλέψεων
Εκτός από την αποτίµηση της αναβαλλόµενης φορολογίας, δεν υπάρχουν διαφορές
αποτίµησης για τις Λοιπές Υποχρεώσεις πλην των τεχνικών προβλέψεων µεταξύ της
Φερεγγυότητας II και των ∆.Π.Χ.Α. Η ανάλυση των διαφορών στην αποτίµηση της
αναβαλλόµενης φορολογίας µεταξύ Φερεγγυότητας ΙΙ και ∆.Π.Χ.Α., περιλαµβάνεται στην
ενότητα ∆.1.2.

∆.4 Εναλλακτικές µέθοδοι αποτίµησης
Ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης.

∆.5 Άλλες πληροφορίες
∆εν υπάρχουν άλλες σηµαντικές πληροφορίες να αναφερθούν, σχετικά µε την αποτίµηση
για σκοπούς φερεγγυότητας.
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E ∆ιαχείριση Κεφαλαίων
Ε.1 Ίδια Κεφάλαια
Ε.1.1 Στόχοι, πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση των Ιδίων Κεφαλαίων
Η στρατηγική διαχείρισης κεφαλαίων που εφαρµόζεται από τον Όµιλο έχει ως πρωταρχικό
στόχο αφενός, να εξασφαλίσει ότι ο Όµιλος έχει επαρκή κεφαλαιοποίηση σε συνεχή βάση,
και αφετέρου, να µεγιστοποιήσει την απόδοση στους µετόχους χωρίς να παραβιάζονται τα
συνολικά όρια ανοχής κινδύνων του Οµίλου καθώς και η διάθεση για ανάληψη κινδύνων.
Το µεσοπρόθεσµο πλάνο διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων στοχεύει στην εκτίµηση των
κεφαλαιακών αναγκών του Οµίλου για την επόµενη τριετία και συγκεκριµένα περιλαµβάνει:
α) την εκτίµηση των προβλέψιµων διαθέσιµων ιδίων κεφαλαίων για την επόµενη τριετία,
β) την εκτίµηση των προβλέψιµων απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων για την επόµενη
τριετία,
γ) τον προγραµµατισµό των πιθανών µέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της
συµµόρφωσης µε τους σχετικούς ρυθµιστικούς και εσωτερικούς στόχους.
Ο Προϋπολογισµός και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οµίλου αποτελούν τα απαραίτητα
εργαλεία για την προετοιµασία του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος διαχείρισης των ιδίων
κεφαλαίων. Ο υπολογισµός των προβλέψιµων διαθέσιµων και απαιτούµενων ιδίων
κεφαλαίων βασίζεται στην εκτίµηση του ισολογισµού του Οµίλου µε παραδοχές και
παραµέτρους που καθορίζονται από τις εµπλεκόµενες ∆ιευθύνσεις. Επιπλέον,
προβάλλονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Οµίλου σε σχέση µε τα διαθέσιµα ίδια
κεφάλαια, έτσι ώστε να αξιολογηθεί εάν τα µελλοντικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου επαρκούν
για την υποστήριξη οποιωνδήποτε µελλοντικών στρατηγικών ενεργειών που προτίθεται να
αναλάβει η διοίκηση.
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασµού & MIS είναι υπεύθυνη για την
κατάρτιση του Προϋπολογισµού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, τα οποία εγκρίνονται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι χρηµατοοικονοµικές προβολές του Οµίλου βασίζονται στο
στρατηγικό σχέδιο και τους στόχους που έχει θέσει ο Όµιλος, λαµβάνοντας υπόψη το
εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Οποιεσδήποτε
αλλαγές του υπάρχοντος επιχειρηµατικού σχεδίου αντικατοπτρίζονται τόσο στην διαδικασία
ORSA όσο και στο µεσοπρόθεσµο πλάνο διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων. Οι πιθανές
αλλαγές στο προφίλ κινδύνου του Οµίλου καθώς και ο αντίκτυπός τους στις τρέχουσες και
µελλοντικές απαιτήσεις φερεγγυότητας λαµβάνονται υπόψη στη διαδικασία προετοιµασίας
του µεσοπρόθεσµου πλάνου διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων. Επίσης, κατά την περίοδο
προγραµµατισµού, λαµβάνεται υπόψη η ποιότητα και το προφίλ των ιδίων κεφαλαίων του
Οµίλου.
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασµού & MIS έχει την πρωταρχική
ευθύνη για τη διαχείριση των κεφαλαίων του Οµίλου λαµβάνοντας υπόψη τις εκτιµήσεις για
τα µελλοντικά διαθέσιµα κεφάλαια που υπολογίζονται µε βάση το σχέδιο του
Προϋπολογισµού για την επόµενη τριετία. Οι ετήσιες ή έκτακτες αναθεωρήσεις του
προϋπολογισµού πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα µελλοντικά διαθέσιµα ίδια κεφάλαια για
τις επόµενες περιόδους.
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Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιµασίας του µεσοπρόθεσµου
πλάνου διαχείρισης ιδίων κεφαλαίων η µελλοντική κεφαλαιακή θέση του Οµίλου σε
συγκεκριµένη περίοδο είναι µικρότερη από τα εγκεκριµένα εσωτερικά όρια ή άλλα ρυθµιστικά
όρια φερεγγυότητας ή αντιθέτως υπάρχει υπέρ-πλεόνασµα ιδίων κεφαλαίων που έχει σαν
αποτέλεσµα τη µείωση της αναµενόµενης απόδοσης προς τους µετόχους, τότε:
•

Ο προϋπολογισµός θα πρέπει να αναθεωρηθεί µε αντίστοιχη προσαρµογή των
στόχων της διοίκησης του Οµίλου, επηρεάζοντας την αποδοτικότητα των
κεφαλαίων.

•

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων θα πρέπει
να ενηµερώνεται και να δροµολογεί µέτρα για την προσαρµογή των ιδίων
κεφαλαίων εάν είναι απαραίτητο.

Οι ασκήσεις προσοµοίωσης µε εναλλακτικά σενάρια που αντανακλούν τις αρνητικές
επιπτώσεις από απρόβλεπτες αλλαγές αφενός στο µακροοικονοµικό περιβάλλον και
αφετέρου στο εσωτερικό του Οµίλου εκτελούνται για να εκτιµηθεί η ανθεκτικότητα των
µελλοντικών διαθέσιµων κεφαλαίων. Τα αποτελέσµατα αυτών των ασκήσεων συγκρίνονται
µε τα εσωτερικά ή κανονιστικά όρια της φερεγγυότητας, προκειµένου να προσδιοριστεί εάν
απαιτείται να προγραµµατιστούν διορθωτικές ενέργειες ή να εφαρµοστεί ένα σχέδιο
έκτακτης ανάγκης.
Το µεσοπρόθεσµο πλάνο διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων δύναται να αναθεωρηθεί σε
εξαιρετικές περιπτώσεις σηµαντικών εξελίξεων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή
∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων ενηµερώνεται αµέσως και
συµµετέχει στη διαδικασία, ενώ οι προκύπτουσες αλλαγές αναφέρονται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

Ε.1.2 Μέθοδοι υπολογισµού της Φερεγγυότητας του Οµίλου
Για τον υπολογισµό της Φερεγγυότητας του Οµίλου απαιτείται η άθροιση των ιδίων
κεφαλαίων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων των εταιρειών του Οµίλου. Στον κανονισµό
της Φερεγγυότητας ΙΙ ορίζονται δύο µέθοδοι ενοποίησης, όπως περιγράφονται παρακάτω.
Ο Όµιλος έχει λάβει ειδική άδεια από την Εποπτική Αρχή για την εφαρµογή συνδυασµού των
Μεθόδων 1 και 2 κατά τον υπολογισµό της Φερεγγυότητας.
Μέθοδος 1: Λογιστική Ενοποίηση (Προκαθορισµένη µέθοδος)
Η προκαθορισµένη µέθοδος ταυτίζεται µε την προσέγγιση της λογιστικής ενοποίησης.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου υπολογίζονται στη βάση των
ενοποιηµένων δεδοµένων, αθροίζοντας γραµµή προς γραµµή τα περιουσιακά στοιχεία και
τις υποχρεώσεις των εταιρειών που εντάσσονται στη Μέθοδο 1 ακολουθώντας τη
µεθοδολογία της λογιστικής ενοποίησης όπως ορίζεται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). Τα ενοποιηµένα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις αποτιµώνται σύµφωνα µε τον κανονισµό της Φερεγγυότητας ΙΙ.
Η Φερεγγυότητα των ελληνικών ασφαλιστικών θυγατρικών εταιρειών (Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ
και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.), της εταιρείας παροχής επικουρικών υπηρεσιών (∆ιεθνής Κτηµατική
Α.Ε.) και της ασφαλιστικής εταιρείας συµµετοχών (Eurolife ERB Group A.E. Συµµετοχών)
υπολογίζεται µε τη χρήση της Μεθόδου 1.
Σηµειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής εταιρείας συµµετοχών, που λαµβάνονται
υπόψη για τον υπολογισµό της Φερεγγυότητας του Οµίλου µε τη Μέθοδο 1, µειώνονται κατά
το ποσό των διαθέσιµων περιουσιακών στοιχείων που µπορούν να διανεµηθούν
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οποιαδήποτε στιγµή και µέχρι του ποσού των συσσωρευµένων κερδών εις νέον της
ασφαλιστικής εταιρείας συµµετοχών.
Μέθοδος 2: Μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης (Εναλλακτική Μέθοδος)
Η εναλλακτική µέθοδος για τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου ταυτίζεται µε
την προσέγγιση της αφαίρεσης και άθροισης. Η µέθοδος αυτή υπολογίζει τη Φερεγγυότητα
ως τη διαφορά του αθροίσµατος των ιδίων κεφαλαίων και του αθροίσµατος των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας. Κατά τη Μέθοδο 2 αθροίζονται τα εταιρικά ιδία
κεφαλαία και οι εταιρικές Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας χωρίς να γίνεται γραµµή
προς γραµµή λογιστική ενοποίηση.
Η Μέθοδος 2 («Μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης») εφαρµόζεται για την ενσωµάτωση στη
Φερεγγυότητα του Οµίλου των ρουµάνικων ασφαλιστικών θυγατρικών εταιρειών (Eurolife
ERB Asigurari de Viata S.A. και Eurolife ERB Asigurari Generale S.A.).
Μετά τον παραπάνω υπολογισµό, µε τη χρήση της Μεθόδου 2, το άθροισµα των εταιρικών
ιδίων κεφαλαίων και των εταιρικών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας των
ρουµάνικων ασφαλιστικών θυγατρικών εταιρειών προστίθεται στα ίδια κεφάλαια, όπως
έχουν υπολογιστεί µε τη Μέθοδο 1, για τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου
(«Συνδυασµός των Μεθόδων 1 και 2»).
Η µεταχείριση των εταιρειών του Οµίλου για τον υπολογισµό της Φερεγγυότητας συνοψίζεται
στο παρακάτω πίνακα:

Επωνυµία Εταιρείας

Eurolife ERB Insurance
Group Α.Ε. Συµµετοχών

Χώρα
εγκατάστασης

Εντός του πεδίου
εποπτείας της
Φερεγγυότητας
του Οµίλου

Μέθοδος
υπολογισµού
Φερεγγυότητας
Οµίλου

Ναι

Μέθοδος 1

Αναλογικό
µερίδιο για τον
υπολογισµό της
Φερεγγυότητας
Οµίλου

Ελλάδα
(Μητρική Εταιρεία)

Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ.

Ελλάδα

Ναι

Μέθοδος 1

100%

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.

Ελλάδα

Ναι

Μέθοδος 1

100%

Ρουµανία

Ναι

Μέθοδος 2

100%

Ρουµανία

Ναι

Μέθοδος 2

100%

∆ιεθνής Κτηµατική Α.Ε.

Ελλάδα

Ναι

Μέθοδος 1

100%

ERB Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.

Ελλάδα

Όχι

-

-

Eurolife ERB Asigurari de
Viata S.A.
Eurolife ERB Asigurari
Generale S.A.

Οι διεταιρικές συναλλαγές δεν έχουν επίδραση στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου.

E.1.3 Ανάλυση και ταξινόµηση των Ιδίων Κεφαλαίων
Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου απαρτίζονται από τα βασικά ίδια κεφάλαια.
Τα βασικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου είναι το άθροισµα των ενοποιηµένων βασικών ιδίων
κεφαλαίων των εταιρειών που εντάσσονται στη Μέθοδο 1 και των βασικών ιδίων κεφαλαίων
των εταιρειών που εντάσσονται στη Μέθοδο 2 («Συνδυασµός των Μεθόδων 1 και 2»).
Κανένα από τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου δεν υπόκειται σε µεταβατικές ρυθµίσεις και ο
Όµιλος δε διαθέτει συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια.
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Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τα ίδια κεφάλαια
του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και την 31 ∆εκεµβρίου 2017 αντίστοιχα καθώς και
η ταξινόµησή τους σε Κατηγορίες (Tiers).
Ίδια κεφάλαια: 31.12.2018

Κατηγορία 1

Κατηγορία 1

Σύνολο

- χωρίς
περιορισµούς

- µε
περιορισµούς

Καταβληθέν κεφάλαιο κοινών µετοχών
(συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων
µετοχών)

32.198

32.198

∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ
το άρτιο

79.014

Εξισωτικό αποθεµατικό

Κατηγορία
2

Κατηγορία
3

-

-

-

79.014

-

-

-

134.392

134.392

-

-

-

Ποσό ίσο µε την αξία των καθαρών
αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων

16.083

-

-

-

16.083

Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

261.687

245.605

-

-

16.083

261.687

245.605

-

-

16.083

-11.540

-11.431

-

-

-109

250.147

234.173

-

-

15.974

-11.540

11.431

-

-

109

261.687

245.605

-

-

16.083

(σε χιλ. €)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων πριν την
αφαίρεση των συµµετοχών που
περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης όταν
χρησιµοποιείται ο συνδυασµός µεθόδων
Αφαιρούµενες συµµετοχές που
περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης όταν
χρησιµοποιείται ο συνδυασµός µεθόδων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εξαιρουµένων
των ιδίων κεφαλαίων των συµµετοχών
που περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης όταν
χρησιµοποιείται ο συνδυασµός µεθόδων)
Συγκεντρωτικά Ίδια κεφάλαια όταν
χρησιµοποιείται η µέθοδος αφαίρεσης και
άθροισης και συνδυασµός µεθόδων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων
κεφαλαίων των συµµετοχών που
περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης όταν
χρησιµοποιείται ο συνδυασµός µεθόδων

Ίδια κεφάλαια: 31.12.2017
(σε χιλ. €)

Σύνολο

Κατηγορία 1

Κατηγορία 1

- χωρίς

- µε

περιορισµούς

περιορισµούς

Κατηγορία
2

Κατηγορία
3

Καταβληθέν κεφάλαιο κοινών µετοχών
(συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων
µετοχών)

35.898

35.898

-

-

-

∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ
το άρτιο

79.014

79.014

-

-

-

Εξισωτικό αποθεµατικό

279.942

279.942

-

-

-
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Ίδια κεφάλαια από τις
χρηµατοοικονοµικές 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

-4.184

-4.184

-

-

-

390.670

390.670

-

-

-

390.670

390.670

-

-

-

-10.348

-10.348

-

-

-

380.323

380.323

-

-

-

Συγκεντρωτικά Ίδια κεφάλαια όταν
χρησιµοποιείται η µέθοδος αφαίρεσης
και άθροισης και συνδυασµός µεθόδων

10.348

10.348

-

-

-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων
κεφαλαίων των συµµετοχών που
περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης όταν
χρησιµοποιείται ο συνδυασµός µεθόδων

390.670

390.670

-

-

-

Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων πριν την
αφαίρεση των συµµετοχών που
περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης όταν
χρησιµοποιείται ο συνδυασµός µεθόδων
Αφαιρούµενες συµµετοχές που
περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης όταν
χρησιµοποιείται ο συνδυασµός µεθόδων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εξαιρουµένων
των ιδίων κεφαλαίων των συµµετοχών
που περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης όταν
χρησιµοποιείται ο συνδυασµός
µεθόδων)

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η µεταβολή των Ίδιων κεφαλαίων κατά την διάρκεια
του 2018 και 2017 αντίστοιχα:
Μεταβολή των Ίδιων κεφαλαίων κατά την
διάρκεια του 2018 (σε χιλ. €)

01.01.2018

Μεταβολή των
Ίδιων
κεφαλαίων

31.12.2018

35.898

-3.699

32.198

79.014

-

79.014

279.942

-145.550

134.392

-

16.083

16.083

-4.184

4.184

-

390.670

-128.983

261.687

390.670

-128.983

261.687

Βασικά Ίδια κεφάλαια
Καταβληθέν κεφάλαιο κοινών µετοχών
(συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων
µετοχών)
∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το
άρτιο
Εξισωτικό αποθεµατικό
Ποσό ίσο µε την αξία των καθαρών
αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων
Ίδια κεφάλαια από τις χρηµατοοικονοµικές
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
Σύνολο Βασικών Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
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Μεταβολή των Ίδιων κεφαλαίων κατά την
διάρκεια του 2017 (σε χιλ. €)

01.01.2017

Μεταβολή των
Ίδιων
κεφαλαίων

31.12.2017

35.898

-

35.898

79.014

-

79.014

82.265

197.677

279.942

38.694

-38.694

-

Βασικά Ίδια κεφάλαια
Καταβληθέν κεφάλαιο κοινών µετοχών
(συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων
µετοχών)
∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το
άρτιο
Εξισωτικό αποθεµατικό
Ποσό ίσο µε την αξία των καθαρών
αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων
Ίδια κεφάλαια από τις χρηµατοοικονοµικές
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
Σύνολο Βασικών Ιδίων κεφαλαίων

-4.749

565

-4.184

231.122

159.549

390.670

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

231.122

159.549

390.670

Ο Όµιλος δεν προέβη σε έκδοση ή απόκτηση ιδίων µετοχών κατά τη διάρκεια του 2018 και
του 2017.
Καταβληθέν κεφάλαιο κοινών µετοχών και η σχετική διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ
το άρτιο:
Πρόκειται για το ενοποιηµένο ποσό του καταβεβληµένου κεφαλαίου κοινών µετοχών και της
σχετικής διαφοράς από την έκδοση κοινών µετοχών υπέρ το άρτιο για τις εταιρείες του
Οµίλου που εντάσσονται στη Μέθοδο 1.
Το µετοχικό κεφάλαιο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) οι µετοχές εκδίδονται απευθείας από τις εταιρείες του Οµίλου που εντάσσονται στη
Μέθοδο 1 µε την προηγούµενη έγκριση του αρµόδιου φορέα, σύµφωνα µε το καταστατικό
τους και τον Ν. 2190/1920.
β) σε περίπτωση εκκαθάρισης των εταιρειών του Οµίλου που εντάσσονται στη Μέθοδο 1, οι
µέτοχοι έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στο υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της
ασφαλιστικής περιουσίας. Το δικαίωµα αυτό είναι ανάλογο της συµµετοχής τους και δεν
καθορίζεται ούτε υπόκειται σε ανώτατο όριο.
Το καταβληθέν κεφάλαιο κοινών µετοχών και η σχετική διαφορά από την έκδοση µετοχών
υπέρ το άρτιο ταξινοµούνται στην “Κατηγορία 1- χωρίς περιορισµούς”.
Εξισωτικό αποθεµατικό:
Το εξισωτικό αποθεµατικό του Οµίλου αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία ιδίων
κεφαλαίων τα οποία κατέχονται από τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, την εταιρεία
παροχής επικουρικών υπηρεσιών και την ασφαλιστική εταιρεία συµµετοχών (εταιρείες του
Οµίλου που εντάσσονται στη Μέθοδο 1):
α) τα κέρδη εις νέον,
β) τα νόµιµα αποθεµατικά,
γ) τα αποθεµατικά από τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες των υποχρεώσεων στο
προσωπικό του Οµίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία,
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δ) τα αποθεµατικά από την αποτίµηση των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και
ε)

τις προσαρµογές που προκύπτουν από την αποτίµηση των στοιχείων του
ισολογισµού - Φερεγγυότητα II.

Σηµειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής εταιρείας συµµετοχών τα οποία
λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της Φερεγγυότητας του Οµίλου µε τη Μέθοδο 1
µειώνονται κατά το ποσό των διαθέσιµων περιουσιακών στοιχείων που µπορούν να
διανεµηθούν οποιαδήποτε στιγµή και µέχρι του ποσού των συσσωρευµένων κερδών εις
νέον της ασφαλιστικής εταιρείας συµµετοχών.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018, το προβλέψιµο µέρισµα που απαλείφεται από το εξισωτικό
αποθεµατικό ανέρχεται σε €15.000 χιλ. (2017: € 80.038 χιλ.), ενώ τα διαθέσιµα περιουσιακά
στοιχεία που µπορούν να διανεµηθούν οποιαδήποτε στιγµή ανέρχονται σε € 9.004 χιλ. (2017:
€ 84.221). Εποµένως, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 δεν υφίσταται ποσό που να απαλείφεται
από τα ίδια κεφάλαια ως Ίδια κεφάλαια από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τα οποία
δεν θα πρέπει να εµφανίζονται στο εξισωτικό αποθεµατικό και δεν πληρούν τα κριτήρια για
να ταξινοµηθούν ως Ίδια κεφάλαια βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα II (2017: € 4.184 χιλ.).
Την 31 ∆εκεµβρίου 2018 το εξισωτικό αποθεµατικό ισούται µε τη διαφορά ενεργητικού και
υποχρεώσεων, µειούµενη κατά, α) τα προβλέψιµα µερίσµατα συνολικής αξίας € 15.000 χιλ.
(2017: € 80.038 χιλ.) και β) τα λοιπά στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όπως
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Εξισωτικό αποθεµατικό
(ποσά σε χιλ. €)
∆ιαφορά Ενεργητικού και Υποχρεώσεων

31.12.2018

31.12.2017

276.687

474.892

15.000

80.038

127.295
134.392

114.912
279.942

µείον:
Προβλέψιµα µερίσµατα
Λοιπά στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων
Εξισωτικό αποθεµατικό

Το εξισωτικό αποθεµατικό ταξινοµείται στην “Κατηγορία 1- χωρίς περιορισµούς”.
Ποσό ίσο µε την αξία των καθαρών αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
Αφορά την συνολική αξία των καθαρών αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων του
Οµίλου και πληροί τα κριτήρια ώστε να ταξινοµηθεί στην “Κατηγορία 3 ”.

E.1.4 Ποσοτικά όρια των Ιδίων Κεφαλαίων
Σύµφωνα µε το πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ, τα επιλέξιµα ποσά των Ιδίων Κεφαλαίων για την
κάλυψη των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας (SCR), υπόκεινται σε όλα τα
ακόλουθα ποσοτικά όρια:
α) το επιλέξιµο ποσό των στοιχείων της Κατηγορίας 1 είναι τουλάχιστον το ήµισυ των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας,
β) το επιλέξιµο ποσό των στοιχείων της Κατηγορίας 3 είναι χαµηλότερο του 15% των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας,
γ) το άθροισµα των επιλέξιµων ποσών των στοιχείων της Κατηγορίας 2 και της
Κατηγορίας 3 δεν υπερβαίνει το 50% των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας.
Στους ακόλουθους πίνακες αποτυπώνονται τα επιλέξιµα ποσά των στοιχείων των ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας του Οµίλου κατά
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την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και την 31 ∆εκεµβρίου 2017 αντίστοιχα καθώς και η ταξινόµησή τους
σε Κατηγορίες.
31.12.2018
(σε χιλ. € )
Συνολικό ποσό επιλέξιµων ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη του
SCR των εταιρειών που
ενοποιήθηκαν µε τη Μέθοδο 1
Συνολικό ποσό επιλέξιµων ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη του
SCR των εταιρειών που
ενοποιήθηκαν µε τη Μέθοδο 1
και 2 (Σύνολο Οµίλου)

Σύνολο

Συνολικό ποσό επιλέξιµων ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη του
SCR των εταιρειών που
ενοποιήθηκαν µε τη Μέθοδο 1
Συνολικό ποσό επιλέξιµων ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη του
SCR των εταιρειών που
ενοποιήθηκαν µε τη Μέθοδο 1
και 2 (Σύνολο Οµίλου)

Κατηγορία 1
- µε
περιορισµούς

Κατηγορία
2

Κατηγορία
3

250.147

234.173

-

-

15.974

261.687

245.605

-

-

16.083

31.12.2017
(σε χιλ. € )

Κατηγορία 1
- χωρίς
περιορισµούς

Σύνολο

Κατηγορία 1

Κατηγορία 1

- χωρίς
περιορισµούς

- µε
περιορισµούς

Κατηγορία
2

Κατηγορία
3

380.323

380.323

-

-

-

390.670

390.670

-

-

-

Σύµφωνα µε το πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ, τα επιλέξιµα ποσά των Ιδίων Κεφαλαίων για την
κάλυψη των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (MCR), υπόκεινται σε όλα τα ακόλουθα
ποσοτικά όρια:
α) το επιλέξιµο ποσό των στοιχείων της Κατηγορίας 1 είναι τουλάχιστον 80% των Ελάχιστων
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων,
β) τα επιλέξιµα ποσά των στοιχείων της Κατηγορίας 2 δεν υπερβαίνουν το 20% της
ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.
Τα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Κατηγορίας 3 δεν λαµβάνονται υπόψη για τον
υπολογισµό των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων.
Στους ακόλουθους πίνακες αποτυπώνονται τα επιλέξιµα ποσά των στοιχείων των ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων του Οµίλου κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2018 και την 31 ∆εκεµβρίου 2017 αντίστοιχα καθώς και η ταξινόµησή τους σε
Κατηγορίες.
31.12.2018
(σε χιλ. € )
Συνολικό ποσό επιλέξιµων ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη του
MCR των εταιρειών που
ενοποιήθηκαν µε τη Μέθοδο 1
Συνολικό ποσό επιλέξιµων ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη του
MCR των εταιρειών που
ενοποιήθηκαν µε τη Μέθοδο 1
και 2 (Σύνολο Οµίλου)

Σύνολο

Κατηγορία 1

Κατηγορία 1

- χωρίς
περιορισµούς

- µε
περιορισµούς

Κατηγορία
2

Κατηγορία
3

234.173

234.173

-

-

-

245.605

245.605

-

-

-
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31.12.2017
(σε χιλ. € )
Συνολικό ποσό επιλέξιµων ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη του
MCR των εταιρειών που
ενοποιήθηκαν µε τη Μέθοδο 1
Συνολικό ποσό επιλέξιµων ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη του
MCR των εταιρειών που
ενοποιήθηκαν µε τη Μέθοδο 1
και 2 (Σύνολο Οµίλου)

Σύνολο

Κατηγορία 1

Κατηγορία 1

- χωρίς
περιορισµούς

- µε
περιορισµούς

Κατηγορία
2

Κατηγορία
3

380.323

380.323

-

-

-

390.670

390.670

-

-

-

E.1.5 ∆ιαφορές µεταξύ των Ιδίων Κεφαλαίων, όπως εµφανίζονται στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, και του πλεονάσµατος των στοιχείων του
ενεργητικού σε σχέση µε τις υποχρεώσεις όπως υπολογίζεται για σκοπούς
Φερεγγυότητας ΙΙ
Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται η συµφωνία µεταξύ των Ιδίων Κεφαλαίων στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (∆.Π.Χ.Α.) και του πλεονάσµατος των στοιχείων του
ενεργητικού σε σχέση µε τις υποχρεώσεις, όπως υπολογίζεται για σκοπούς Φερεγγυότητας
ΙΙ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και την 31 ∆εκεµβρίου 2017, αντίστοιχα:
Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων µεταξύ ∆.Π.Χ.Α. και Φερεγγυότητας ΙΙ στις 31.12.2018 (σε χιλ. €)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (∆.Π.Χ.Α.)

440.163

Πλεόνασµα στοιχείων ενεργητικού σε σχέση µε τις υποχρεώσεις όπως υπολογίζεται
για σκοπούς ∆.Π.Χ.Α.

440.163

∆ιαγραφή των Αναβαλλόµενων Εξόδων Πρόσκτησης

-26.985

∆ιαγραφή υπεραξίας

-22.056

∆ιαγραφή λοιπών αύλων στοιχείων ενεργητικού

-4.106

Αναπροσαρµογή αξίας Ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού για ιδιόχρηση

716

Αναπροσαρµογή αξίας Ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που δεν προορίζεται
για ιδιόχρηση

143

Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων που
επιµετρώνται στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής
βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της αξίας τους σύµφωνα µε τη
φερεγγυότητα ΙΙ
Αναπροσαρµογή συµµετοχών
Αναπροσαρµογή των προθεσµιακών καταθέσεων
Αναπροσαρµογή των Βέλτιστων Εκτιµήσεων που περιλαµβάνονται στον υπολογισµό
των Τεχνικών Προβλέψεων
Αναπροσαρµογή των Ανακτήσιµων ποσών σχετικά µε τις µελλοντικές χρηµατοροές και
τον υπολογισµό των Βέλτιστων Εκτιµήσεων
Αναπροσαρµογή των προθεσµιακών καταθέσεων που περιλαµβάνονται στα
περιουσιακά στοιχεία των Unit Linked συµβολαίων

Πλεόνασµα στοιχείων ενεργητικού σε σχέση µε τις υποχρεώσεις όπως υπολογίζεται
για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ

48.454

-189
7
-158.223
-1.248
11

276.687
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Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων µεταξύ ∆.Π.Χ.Α. και Φερεγγυότητας ΙΙ στις 31.12.2017 (σε χιλ. €)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (∆.Π.Χ.Α.)

650.901

Πλεόνασµα στοιχείων ενεργητικού σε σχέση µε τις υποχρεώσεις όπως υπολογίζεται
για σκοπούς ∆.Π.Χ.Α.

650.901

∆ιαγραφή των Αναβαλλόµενων Εξόδων Πρόσκτησης

-22.784

∆ιαγραφή υπεραξίας

-22.056

Αναπροσαρµογή των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που χαρακτηρίζονται στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ως διακρατούµενα µέχρι τη λήξη τους
∆ιαγραφή λοιπών αύλων στοιχείων ενεργητικού

674
-2.824

Αναπροσαρµογή αξίας Ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού για ιδιόχρηση

173

Αναπροσαρµογή αξίας Ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που δεν
προορίζεται για ιδιόχρηση

95

Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων που
επιµετρώνται στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής
βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της αξίας τους σύµφωνα µε τη
φερεγγυότητα ΙΙ
Αναπροσαρµογή συµµετοχών
Αναπροσαρµογή των προθεσµιακών καταθέσεων
Αναπροσαρµογή των Βέλτιστων Εκτιµήσεων που περιλαµβάνονται στον υπολογισµό
των Τεχνικών Προβλέψεων
Αναπροσαρµογή των Ανακτήσιµων ποσών σχετικά µε τις µελλοντικές χρηµατοροές
και τον υπολογισµό των Βέλτιστων Εκτιµήσεων
Αναπροσαρµογή των προθεσµιακών καταθέσεων που περιλαµβάνονται στα
περιουσιακά στοιχεία των Unit Linked συµβολαίων

Πλεόνασµα στοιχείων ενεργητικού σε σχέση µε τις υποχρεώσεις όπως υπολογίζεται
για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ

62.596

-701
7
-190.143
-1.046
1

474.892

Ε.2 Απαιτούµενο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας και Ελάχιστη
Κεφαλαιακή Απαίτηση
Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οπότε και τέθηκε σε εφαρµογή το κανονιστικό πλαίσιο
Φερεγγυότητας ΙΙ, ο Όµιλος υπολογίζει τις κεφαλαιακές του απαιτήσεις µε βάση την
τυποποιηµένη µέθοδο, έχει εναρµονιστεί µε τις απαιτήσεις σχετικά µε το πλαίσιο διαχείρισης
κινδύνων όπως αυτά καθορίζονται από το πλαίσιο και υποβάλλει αναφορές στην Ελληνική
Εποπτική Αρχή.
To SCR ορίζεται ως η µεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων τέτοια ώστε να περιοριστεί η
πιθανότητα χρεοκοπίας - σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους- µιας εταιρείας ανά 200 χρόνια. Οι
Τεχνικές Προβλέψεις ορίζονται ως το άθροισµα της Βέλτιστης Εκτίµησης και του Περιθωρίου
Κινδύνου.
Για τον υπολογισµό του SCR, εφαρµόζεται η τυποποιηµένη µέθοδος χωρίς χρήση “ειδικών
παραµέτρων για κάθε επιχείρηση” και µερικού ή πλήρους εσωτερικού υποδείγµατος. Για την
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Ελληνική Εταιρεία Ζωής εφαρµόζεται η προσαρµογή λόγω µεταβλητότητας για τον
υπολογισµό των Τεχνικών προβλέψεων Φερεγγυότητας ΙΙ.
Ο υπολογισµός της Φερεγγυότητας του Οµίλου βασίστηκε στην εφαρµογή του Συνδυασµού
των Μεθόδων 1 και 2. Πιο συγκεκριµένα, η Μέθοδος 1 (Λογιστική Ενοποίηση) έχει εφαρµοστεί
για την ενοποίηση των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών (Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. & Eurolife
ERB Α.Ε.Γ.Α.), της ασφαλιστικής εταιρείας Συµµετοχών (Eurolife ERB Insurance Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών) και της εταιρείας παροχής επικουρικών υπηρεσιών
(∆ιεθνής Κτηµατική Α.Ε.), ενώ η Μέθοδος 2 (“Μέθοδος Αφαίρεσης και Πρόσθεσης”) έχει
εφαρµοστεί για την ενσωµάτωση των θυγατρικών εταιρειών της Ρουµανίας (Eurolife ERB
Asigurari de Viata S.A. και Eurolife ERB Asigurari Generale S.A.). Οι µέθοδοι ενοποίησης για
τις Εταιρείες του Οµίλου αναφορικά µε τον υπολογισµό της Φερεγγυότητας, συνοψίζονται
στον πίνακα που παρατέθηκε στην παράγραφο Ε.1.2.
Σύµφωνα µε την Μέθοδο 1, τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου υπολογίζονται στη βάση των
ενοποιηµένων δεδοµένων των εταιρειών που εντάσσονται στη Μέθοδο 1. Τα ενοποιηµένα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις αποτιµώνται σύµφωνα µε τον κανονισµό της
Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ.
Σηµειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής εταιρείας συµµετοχών, που λαµβάνονται
υπόψη για τον υπολογισµό της Φερεγγυότητας του Οµίλου µε τη Μέθοδο 1, µειώνονται κατά
το ποσό των διαθέσιµων περιουσιακών στοιχείων που µπορούν να διανεµηθούν
οποιαδήποτε στιγµή και µέχρι του ποσού των συσσωρευµένων κερδών εις νέον της
ασφαλιστικής εταιρείας συµµετοχών.
Έπειτα από τον προαναφερθέντα υπολογισµό, µε τη χρήση της Μεθόδου 2, το άθροισµα
των εταιρικών ιδίων κεφαλαίων και των εταιρικών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας
των ρουµάνικων ασφαλιστικών θυγατρικών προστίθενται στην κεφαλαιακή απαίτηση
φερεγγυότητας και στα Ίδια Κεφάλαια όπως υπολογίζονται µε τη Μέθοδο 1 για τον
υπολογισµό του κεφαλαίου φερεγγυότητας του οµίλου και των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου
(«Συνδυασµός των Μεθόδων 1και 2»).

E.2.1 Ποσά Απαιτούµενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας και Ελάχιστης Κεφαλαιακής
Απαίτησης
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το SCR και MCR του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου
2018 και 2017 καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες κάλυψης τους.2017 καθώς και οι
Κεφαλαιακή θέση
(σε εκατ. €)
Συνολικό SCR

31.12.2018

31.12.2017

170,2

172,8

Συνολικό MCR*

73,3

74,4

∆είκτης κάλυψης SCR

154%

226%

∆είκτης κάλυψης MCR*

320%

511%

* Αφορά στις Εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε την Μέθοδο 1 (βλέπε Ενότητα Ε1.2)
Σηµειώνεται ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για το 2018 έχουν υπολογιστεί
λαµβάνοντας υπόψη την προσαρµογή για απορρόφηση ζηµιών από αναβαλλόµενο φόρο
που αντιστοιχεί στο ποσό των € 0,1 εκατ.
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E.2.2 Ποσά Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας ανά ενότητα κινδύνου
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα ποσά Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας
ανά ενότητα κινδύνου του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 2017.
Κατανοµή SCR ανά ενότητα κινδύνου στις 31.12.2018 (σε εκατ. € )
Ενότητα κινδύνου
Κίνδυνος Αγοράς

55,2

% του
συνολικού SCR
32%

Κίνδυνος Αθέτησης Αντισυµβαλλοµένου

6,5

4%

114,0

67%

Κίνδυνος Ασφάλισης Ασθενείας

9,2

5%

Κίνδυνος Ασφάλισης Γενικών Ασφαλίσεων

23,5

14%

Λειτουργικός Κίνδυνος

14,5

9%

Επίπτωση διαφοροποίησης

-59,9

35%

Συνολικό SCR για την Ελλάδα

162,8

96%

Συνολικό SCR για τη Ρουµανία

7,4

4%

170,2

100%

Κίνδυνος Ασφάλισης Ζωής

Συνολικό SCR Οµίλου

SCR

Κατανοµή SCR ανά ενότητα κινδύνου στις 31.12.2017 (σε εκατ. € )
Ενότητα κινδύνου
Κίνδυνος Αγοράς

53,6

% του
συνολικού SCR
31%

Κίνδυνος Αθέτησης Αντισυµβαλλοµένου

5,9

3%

115,6

67%

Κίνδυνος Ασφάλισης Ασθενείας

7,8

5%

Κίνδυνος Ασφάλισης Γενικών Ασφαλίσεων

28,8

17%

Λειτουργικός Κίνδυνος

17,3

10%

Επίπτωση διαφοροποίησης

-62,1

-36%

Συνολικό SCR για την Ελλάδα

165,3

96%

Συνολικό SCR για τη Ρουµανία

7,4

4%

172,8

100%

Κίνδυνος Ασφάλισης Ζωής

Συνολικό SCR Οµίλου

SCR

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται τα ποσά Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
Φερεγγυότητας για τις υπό-ενότητες των Ασφαλιστικών Κινδύνων (Ζωής & Γενικών
Ασφαλίσεων) και του Κινδύνου Αγοράς του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 2017.
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Κατανοµή SCR του Κινδύνου Ασφάλισης Ζωής ανά υπό-ενότητα κινδύνου
στις 31.12.2018 (σε εκατ. €)
Υπό-ενότητα Κινδύνου Ασφάλισης Ζωής

114,0

% του
συνολικού SCR
67%

Κίνδυνος Θνησιµότητας

3,0

2%

Κίνδυνος Μακροβιότητας

3,5

2%

Κίνδυνος Ανικανότητας

0,6

0%

106,9

63%

Κίνδυνος Εξόδων

9,0

5%

Καταστροφικός Κίνδυνος Ζωής

4,6

3%

-13,5

-8%

SCR Κινδύνου Ασφάλισης Ζωής

Κίνδυνος Ακυρώσεων

Επίπτωση διαφοροποίησης

SCR

Κατανοµή SCR του Κινδύνου Ασφάλισης Γενικών Ασφαλίσεων ανά υπό-ενότητα
κινδύνου στις 31.12.2018 (σε εκατ. €)
Υπό-ενότητα Κινδύνου Ασφάλισης Γενικών
% του
SCR
Ασφαλίσεων
συνολικού SCR
SCR Κινδύνου Ασφάλισης Γενικών Ασφαλίσεων

23,5

14%

Κίνδυνος Ασφαλίστρων & Τεχνικών Προβλέψεων

19,2

11%

Καταστροφικός Κίνδυνος Γενικών Ασφαλίσεων

8,8

5%

Κίνδυνος ακυρώσεων

4,7

3%

Επίπτωση διαφοροποίησης

-9,2

-5%

Κατανοµή SCR του Κινδύνου Ασφάλισης Ζωής ανά υπό-ενότητα κινδύνου
στις 31.12.2017 (σε εκατ. €)
Υπό-ενότητα Κινδύνου Ασφάλισης Ζωής
SCR
% του
συνολικού SCR
SCR Κινδύνου Ασφάλισης Ζωής
115,6
67%
Κίνδυνος Θνησιµότητας

2,7

2%

Κίνδυνος Μακροβιότητας

3,0

2%

Κίνδυνος Ανικανότητας

0,4

0%

108,2

63%

Κίνδυνος Εξόδων

9,8

6%

Καταστροφικός Κίνδυνος Ζωής

4,2

2%

Επίπτωση διαφοροποίησης

-12,7

-7%

Κίνδυνος Ακυρώσεων
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Κατανοµή SCR του Κινδύνου Ασφάλισης Γενικών Ασφαλίσεων ανά υπό-ενότητα
κινδύνου στις 31.12.2017 (σε εκατ. €)
Υπό-ενότητα Κινδύνου Ασφάλισης Γενικών
SCR
% του
Ασφαλίσεων
συνολικού SCR
SCR Κινδύνου Ασφάλισης Γενικών Ασφαλίσεων

28,8

17%

Κίνδυνος Ασφαλίστρων & Τεχνικών Προβλέψεων

23,6

14%

Καταστροφικός Κίνδυνος Γενικών Ασφαλίσεων

11,7

7%

Επίπτωση διαφοροποίησης

-6,5

-4%

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα ποσά Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
Φερεγγυότητας για τις υπό-ενότητες του Κινδύνου Αγοράς του Οµίλου κατά την 31
∆εκεµβρίου 2018 και 2017.
Κατανοµή SCR του Κινδύνου Αγοράς ανά υπό-ενότητα κινδύνου
στις 31.12.2018 (σε εκατ. €)
Υπό-ενότητα Κινδύνου Αγοράς
SCR
% του
συνολικού SCR
SCR Κινδύνου Αγοράς
55,2
32%
Κίνδυνος Επιτοκίων

4,6

3%

Κίνδυνος Μετοχών

28,8

17%

Κίνδυνος Τιµών Ακινήτων

4,0

2%

Κίνδυνος Πιστωτικού Περιθωρίου

11,2

7%

Κίνδυνος Συναλλάγµατος

22,8

13%

Κίνδυνος Συγκέντρωσης

8,4

5%

-24,7

-15%

Επίπτωση διαφοροποίησης

Κατανοµή SCR του Κινδύνου Αγοράς ανά υπό-ενότητα κινδύνου
στις 31.12.2017 (σε εκατ. €)
Υπό-ενότητα Κινδύνου Αγοράς
SCR
% του
συνολικού SCR
SCR Κινδύνου Αγοράς
53,6
31%
Κίνδυνος Επιτοκίων

31,0

18%

Κίνδυνος Μετοχών

28,9

17%

Κίνδυνος Τιµών Ακινήτων

3,9

2%

Κίνδυνος Πιστωτικού Περιθωρίου

8,9

5%

Κίνδυνος Συναλλάγµατος

8,2

5%

Κίνδυνος Συγκέντρωσης

3,5

2%

-30,8

-18%

Επίπτωση διαφοροποίησης
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Οι µεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά την 31.12.2018- µε τη χρήση της
τυποποιηµένης µεθόδου- απορρέουν από τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο (Κίνδυνος Ασφαλίσεων
Ζωής & Κίνδυνος Ασφάλισης Ασθενείας). Οι κίνδυνοι θνησιµότητας και νοσηρότητας
µετριάζονται µέσω κατάλληλων αναλογικών αντασφαλιστικών συµβάσεων. Ως εκ τούτου,
ο σηµαντικότερος ασφαλιστικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ακυρώσεων.
Ο κίνδυνος αγοράς αποτελεί το δεύτερο σηµαντικότερο κίνδυνο του Οµίλου. Ο Όµιλος
εκτίθεται σε διακυµάνσεις στις τιµές µετοχών λόγω των θέσεων του σε µετοχές, σε µεταβολές
στην καµπύλη επιτοκίων και σε ξένο νόµισµα, µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος µετοχών και ο
συναλλαγµατικός να αποτελούν τις σηµαντικότερες υπό - ενότητες του κινδύνου αγοράς. Ο
κίνδυνος επιτοκίου αντανακλά την αναντιστοιχία ανάµεσα στη διάρκεια των τοποθετήσεων
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων καθώς και το γεγονός ότι το µεγαλύτερο
µέρος του χαρτοφυλακίου επενδύσεων αποτελείται από χρεωστικούς τίτλους.
Σε ότι αφορά τον ασφαλιστικό κίνδυνο Γενικών ασφαλίσεων, ο εν λόγω κίνδυνος αποτελείται
από (α) τον κίνδυνο Ασφαλίστρων και Τεχνικών Προβλέψεων (NLpr), η εξέλιξη του οποίου
συνάδει µε το επιχειρηµατικό σχέδιο, (β) τον Καταστροφικό κίνδυνο (NLCAT) που
αντικατοπτρίζει την ιδία κράτηση της Ελληνικής Εταιρείας από αντασφαλιστικές συµβάσεις
καταστροφικών κινδύνων και γ) από τον κίνδυνο ακυρωσιµότητας.

E.2.3 Χρήση απλοποιηµένων µεθόδων υπολογισµού
Ο Όµιλος δεν κάνει χρήση απλοποιηµένων µεθόδων υπολογισµού για κανέναν κίνδυνο ή
υπό-ενότητα κινδύνου.

E.2.4 Ουσιαστικές µεταβολές στην Κεφαλαιακή Απαίτηση κατά την περίοδο
αναφοράς
Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου υπερβαίνουν σηµαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις SCR και
MCR µε βάση τη Φερεγγυότητα ΙΙ . Ως εκ τούτου ο Όµιλος διατηρεί σε ικανοποιητικό βαθµό
την κεφαλαιακή του θέση παρέχοντας στο ∆.Σ. σηµαντική ευελιξία για τις αποφάσεις που θα
λάβει κατά τους επόµενους 12 µήνες.

E.3 Χρήση της υπό-ενότητας µετοχικού κινδύνου βάσει της
διάρκειας κατά τον υπολογισµό του SCR
Ο Όµιλος δεν κάνει χρήση της διάρκειας για τον υπολογισµό του SCR για την υπό-ενότητα
του µετοχικού κινδύνου.

Ο Όµιλος υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο, χωρίς
να έχει αναπτύξει εσωτερικό υπόδειγµα υπολογισµών.
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E.5 Μη συµµόρφωση µε τις Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις
και µη συµµόρφωση µε τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις
Φερεγγυότητας
Ο Όµιλος δεν αντιµετώπισε καµία µορφή µη συµµόρφωσης µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές
απαιτήσεις ή σηµαντική µη συµµόρφωση µε τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας
κατά την περίοδο αναφοράς ή την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.

E.6 Άλλες πληροφορίες
E.6.1 Πολιτική καταβολής µερισµάτων
Ο Όµιλος έχει διαµορφώσει τη µερισµατική πολιτική του σύµφωνα µε την τρέχουσα
στρατηγική του. Ο Όµιλος προτίθεται να καταβάλει ετήσιο µέρισµα που δηµιουργεί
βιώσιµη µακροπρόθεσµη αξία για τους µετόχους της. Ο Όµιλος επιδιώκει να “λειτουργεί”
µε δείκτη φερεγγυότητας, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο, πάνω
από ένα επίπεδο που καθορίζεται σε διοικητικό επίπεδο. Το επιθυµητό επίπεδο ορίζεται
σήµερα µεταξύ του 120 - 150% των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας.
Ο Όµιλος διένειµε µέρισµα ύψους € 80 εκατ. κατά το έτος 2018.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
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Ποσοτικά Υποδείγµατα Αναφορών
Τα ακόλουθα ποσοτικά υποδείγµατα αναφορών

απαιτούνται για τις ανάγκες της

παρούσας Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης (τα ποσά είναι
σε χιλ €):

Κωδικός υποδείγµατος

Ονοµασία του υποδείγµατος

S.02.01.02

Balance Sheet

S.05.01.02

Premiums, claims and expenses by line of business

S.05.02.01

Premiums, claims and expenses by country

S.22.01.22

Impact of long term guarantees and transitional
measures

S.23.01.22

Own Funds

S.25.01.22

Solvency Capital Requirement – for groups on
Standard formula

S.32.01.22

Undertakings in the scope of the group
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S.02.01.02
Balance sheet
(in € th)
Solvency II value
Assets

C0010

Intangible assets

R0030

-

Deferred tax assets

R0040

16.083

Pension benefit surplus

R0050

-

Property, plant & equipment held for own use

R0060

16.232

Inv estments (other than assets held for index-linked and unit-linked
contracts)

R0070

2.553.208

Property (other than for own use)

R0080

997

Holdings in related undertakings, including participations

R0090

60.872

Equities

R0100

48.980

Equities — listed

R0110

48.980

Equities — unlisted

R0120

-

Bonds

R0130

2.307.824

Gov ernment Bonds

R0140

2.289.326

Corporate Bonds

R0150

18.498

Structured notes

R0160

-

Collateralised securities

R0170

-

Collectiv e Inv estments Undertakings

R0180

3.817

Deriv ativ es

R0190

-

Deposits other than cash equiv alents

R0200

130.717

Other inv estments

R0210

-

Assets held for index-linked and unit-linked contracts

R0220

116.533

Loans and mortgages

R0230

-

Loans on policies

R0240

-

Loans and mortgages to indiv iduals

R0250

-

Other loans and mortgages

R0260

-

Reinsurance recov erables from:

R0270

32.486

Non-life and health similar to non-life

R0280

17.186

Non-life excluding health

R0290

15.414

Health similar to non-life

R0300

1.773

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and
unit-linked

R0310

15.300

Health similar to life

R0320

208

Life excluding health and index-linked and unit-linked

R0330

15.092

Life index-linked and unit-linked

R0340

-

Deposits to cedants

R0350

-

Insurance and intermediaries receiv ables

R0360

9.309

Reinsurance receiv ables

R0370

2.377

Receiv ables (trade, not insurance)

R0380

3.577

Own shares (held directly)

R0390

-

Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up
but not yet paid in

R0400

-

Cash and cash equiv alents

R0410

Any other assets, not elsewhere shown

R0420

5.909
941

Total assets

R0500

2.756.655
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S.02.01.02
Balance sheet
(in € th)
Solvency II value
Liabilities
Technical prov isions — non-life

R0510

102.160

Technical prov isions — non-life (excluding health)

R0520

84.507

Technical prov isions calculated as a whole

R0530

-

Best Estimate

R0540

81.425

Risk margin

R0550

3.082

Technical prov isions — health (similar to non-life)

R0560

17.652

Technical prov isions calculated as a whole

R0570

-

Best Estimate

R0580

17.205

Risk margin

R0590

447

Technical prov isions — life (excluding index-linked and unit-linked)

R0600

2.164.008

Technical prov isions — health (similar to life)

R0610

2.676

Technical prov isions calculated as a whole

R0620

-

Best Estimate

R0630

2.607

Risk margin

R0640

69

Technical prov isions — life (excluding health and index-linked and
unit-linked)

R0650

2.161.332

Technical prov isions calculated as a whole

R0660

-

Best Estimate

R0670

2.100.935

Risk margin

R0680

60.397

Technical prov isions — index-linked and unit-linked

R0690

119.081

Technical prov isions calculated as a whole

R0700

-

Best Estimate

R0710

115.784

Risk margin

R0720

3.297

Contingent liabilities

R0740

-

Prov isions other than technical prov isions

R0750

7.202

Pension benefit obligations

R0760

933

Deposits from reinsurers

R0770

-

Deferred tax liabilities

R0780

-

Deriv ativ es

R0790

-

Debts owed to credit institutions

R0800

-

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions

R0810

-

Insurance & intermediaries payables

R0820

24.958

Reinsurance payables

R0830

2.580

Payables (trade, not insurance)

R0840

58.645

Subordinated liabilities

R0850

-

Subordinated liabilities not in BOF

R0860

-

Subordinated liabilities in BOF

R0870

-

Any other liabilities, not elsewhere shown

R0880

400

Total liabilities

R0900

2.479.967

Excess of assets over liabilities

R1000

276.687
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S.05.01.02
Premiums, claims and expenses by line
of business
(in € th)

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)
Medical expense Income protection
insurance
insurance
C0010
C0020

Workers'
compensation
C0030

Motor vehicle
liability insurance
C0040

Other motor
insurance
C0050

Marine, aviation
and transport
C0060

Fire and other
damage to
C0070

General liability
insurance
C0080

Credit and
suretyship insurance
C0090

Premiums written
Gross - Direct Business

R0110

34.977

2.502

-

14.501

4.150

940

35.401

1.112

-

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0130

Reinsurers' share

R0140

1.424

884

-

147

70

92

5.419

519

-

Net

R0200

33.552

1.618

-

14.354

4.081

848

29.981

592

-

Gross - Direct Business

R0210

34.400

2.475

-

13.563

3.881

909

35.979

799

-

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0220

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0230

Reinsurers' share

R0240

1.424

908

-

147

70

92

5.616

511

-

Net

R0300

32.976

1.569

-

13.416

3.811

817

30.364

288

-

Gross - Direct Business

R0310

24.108

1.204

-

7.357

1.734

89

11.895

2.527

-

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0330

Reinsurers' share

R0340

1.229

859

-

2

101

-

7.416

1.496

-

Net

R0400

22.879

345

-

7.355

1.632

89

4.478

1.031

-

Gross - Direct Business

R0410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0430

Reinsurers' share

R0440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Net

R0500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Expenses incurred

R0550

13.107

1.344

-

7.100

1.951

746

9.560

666

-

Other expenses

R1200

Total expenses

R1300

Premiums earned

Claims incurred

Changes in other technical provisions

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance
obligations (direct business and accepted proportional
reinsurance)

S.05.01.02
Premiums, claims and expenses by line
of business
(in € th)

Legal expenses
insurance
C0100

C0110

Miscellaneous
financial loss
C0120

Assistance

Line of business for: accepted non-proportional reinsurance
Total
Health

Casualty

C0130

C0140

Marine, aviation,
transport
C0150

Property
C0160

C0200

Premiums written
Gross — Direct Business

R0110

801

2.803

1.378

98.564

Gross — Proportional reinsurance accepted

R0120

-

-

-

-

Gross — Non-proportional reinsurance accepted

R0130

-

-

-

-

-

Reinsurers' share

R0140

639

1.931

1.225

-

-

-

-

12.351

Net

R0200

162

871

152

-

-

-

-

86.213

Gross — Direct Business

R0210

756

2.634

1.044

96.441

Gross — Proportional reinsurance accepted

R0220

-

-

-

1

Gross — Non-proportional reinsurance accepted

R0230

-

-

-

-

-

Reinsurers' share

R0240

594

1.931

891

-

-

-

-

12.183

Net

R0300

162

703

153

-

-

-

-

84.259

Gross — Direct Business

R0310

31

-

97

49.042

Gross — Proportional reinsurance accepted

R0320

-

-

-

-

Gross — Non-proportional reinsurance accepted

R0330

-

-

-

-

-

Reinsurers' share

R0340

31

-

85

-

-

-

-

11.218

Net

R0400

-

-

13

-

-

-

-

37.824

Gross — Direct Business

R0410

-

-

-

-

Gross — Proportional reinsurance accepted

R0420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Premiums earned

Claims incurred

Changes in other technical provisions

Gross — Non- proportional reinsurance
accepted

R0430

Reinsurers' share

R0440

Net

R0500

-

-

-

-

-

-

-

-

Expenses incurred

R0550

66

919

357

-

-

-

-

35.816

Other expenses

R1200

1.142

Total expenses

R1300

36.957
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Line of Business for: life insurance obligations

S.05.01.02
Premiums, claims and expenses by line
of business
(in € th)

Insurance with profit
Health insurance
participation

Life reinsurance obligations

Annuities stemming
Index-linked and
from non-life
unit-linked Other life insurance insurance contracts
and relating to health
insurance
insurance obligations

Annuities stemming
from non-life
insurance contracts
and relating to
insurance
obligations other
than health
insurance
obligations

Health
reinsurance

Life reinsurance

Total

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

-

-

-

-

331.150

-

-

-

-

331.154

-

-

-

-

139.657

-

-

-

-

-200.665

Premiums written
Gross

R1410

2.139

90.537

42.508

195.966

Reinsurers' share

R1420

711

103

-

9.568

Net

R1500

1.428

90.434

42.508

186.398

Gross

R1510

2.040

90.537

42.508

196.070

Reinsurers' share

R1520

710

104

-

9.565

Net

R1600

1.330

90.433

42.508

186.504

Gross

R1610

-5.333

89.188

46.755

9.046

Reinsurers' share

R1620

-38

33

-

3.666

Net

R1700

-5.295

89.155

46.755

5.380

Gross

R1710

-

-32.718

7.775

-175.723

Reinsurers' share

R1720

-

-

-

-

Net

R1800

-

-32.718

7.775

-175.723

Expenses incurred

R1900

1.350

11.047

1.948

12.432

Other expenses

R2500

796

Total expenses

R2600

27.572

10.382
320.768

Premiums earned

10.379
320.775

Claims incured

3.661
135.996

Changes in other technical provisions

Home Country
S.05.02.01
Premiums, claims and expenses by country
(in € th)

Top 5 countries (by amount of gross premiums written) — non-life obligations

-200.665
26.776

Total Top 5 and
home country

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

-

-

-

-

-

98.564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.351

-

-

-

-

86.213

-

-

-

-

-

96.441

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.183

-

-

-

-

84.259

-

-

-

-

-

49.042

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.218

-

-

-

-

37.824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.816

R0010

Premiums written

Gross — Direct Business

R0110

98.564

Gross — Proportional reinsurance accepted

R0120

-

Gross — Non-proportional reinsurance accepted

R0130

-

Reinsurers' share

R0140

12.351

Net

R0200

86.213

Premiums earned

Gross — Direct Business

R0210

96.441

Gross — Proportional reinsurance accepted

R0220

1

Gross — Non-proportional reinsurance accepted

R0230

-

Reinsurers' share

R0240

12.183

Net

R0300

84.259

Claims incurred

Gross — Direct Business

R0310

49.042

Gross — Proportional reinsurance accepted

R0320

-

Gross — Non-proportional reinsurance accepted

R0330

-

Reinsurers' share

R0340

11.218

Net

R0400

37.824

Gross — Direct Business

R0410

-

Gross — Proportional reinsurance accepted

R0420

-

Gross — Non- proportional reinsurance accepted R0430

-

Reinsurers' share

R0440

-

Net

R0500

-

Expenses incurred

R0550

35.816

Other expenses

R1200

1.142

Total expenses

R1300

36.957

Changes in other technical provisions

-
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Home Country
S.05.02.01
Premiums, claims and expenses by country
(in € th)

Top 5 countries (by amount of gross premiums written) — life obligations

Total Top 5 and
home country

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280
331.150

R1400

C0220
Premiums written

Gross

R1410

331.150

-

-

-

-

-

Reinsurers' share

R1420

10.382

-

-

-

-

-

10.382

Net

R1500

320.768

-

-

-

-

-

320.768

Gross

R1510

331.154

-

-

-

-

-

331.154

Reinsurers' share

R1520

10.379

-

-

-

-

-

10.379

Net

R1600

320.775

-

-

-

-

-

320.775

Gross

R1610

139.657

-

-

-

-

-

139.657

Reinsurers' share

R1620

3.661

-

-

-

-

-

3.661

Net

R1700

135.996

-

-

-

-

-

135.996

Gross

R1710

-200.665

-

-

-

-

-

-200.665

Reinsurers' share

R1720

-

-

-

-

-

-

-

Net

R1800

-200.665

-

-

-

-

-

-200.665

Expenses incurred

R1900

26.776

-

-

-

-

-

26.776

Other expenses

R2500

796

Total expenses

R2600

27.572

Premiums earned

Claims incurred

Changes in other technical provisions

S.22.01.22
Impact of long term
guarantees and
transitional measures
(in € th)

Amount with Long
Term Guarantee
measures and
transitionals

Impact of transitional
on technical
provisions

Impact of
transitional on
interest rate

Impact of volatility Impact of matching
adjustment set to
adjustment set to
zero
zero

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Technical prov isions

R0010

2.385.249

-

-

35.392

-

Basic own funds

R0020

250.147

-

-

-26.264

-

R0050

261.687

-

-

-26.264

-

R0090

170.196

-

-

11.818

-

Eligible own funds to meet
Solvency Capital
Requirement
Solvency Capital
Requirement
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S.23.01.22
Own funds
(i n € th)

Total

Ti er 1 —
unr estr i cted

Ti er 1 —
r estr i cted

Ti er 2

Ti er 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector
Ordinary share capit al (gross of own shares)

R0010

32.198

32.198

-

Non-av ailable called but not paid in ordinary share capit al at group lev el

R0020

-

-

-

S hare premium account relat ed t o ordinary share capit al

R0030

79.014

79.014

-

R0040

-

-

-

S ubordinat ed mut ual member account s

R0050

-

-

-

-

Non-av ailable subordinat ed mut ual member account s at group lev el

R0060

-

-

-

-

S urplus funds

R0070

-

-

Non-av ailable surplus funds at group lev el

R0080

-

-

Preference shares

R0090

-

-

-

-

Non-av ailable preference shares at group lev el

R0100

-

-

-

-

Iinit ial funds, members' cont ribut ions or t he equiv alent basic own — fund
it em for mut ual and mut ual-t ype undert akings

S hare premium account relat ed t o preference shares
Non-av ailable share premium account relat ed t o preference shares at
group lev el
Reconciliat ion reserv e
S ubordinat ed liabilit ies

R0110

-

-

-

-

R0120

-

-

-

-

R0130

134.392
-

-

-

Non-av ailable subordinat ed liabilit ies at group lev el

R0150

-

-

-

An amount equal t o t he v alue of net deferred t ax asset s

R0160

16.083

R0170

-

R0180

-

-

-

-

-

The amount equal t o t he v alue of net deferred t ax asset s not av ailable at
t he group lev el
Ot her it ems approv ed by superv isory aut horit y as basic own funds not
specified abov e
Non av ailable own funds relat ed t o ot her own funds it ems approv ed by

R0140

134.392
16.083
-

R0190

-

-

-

-

-

Minorit y int erest s (if not report ed as part of a specific own fund it em)

R0200

-

-

-

-

-

Non-av ailable minorit y int erest s at group lev el

R0210

-

-

-

-

-

R0220

-

R0230

-

-

-

-

-

R0240

-

-

-

-

R0250

-

-

-

-

-

R0260

11.540

11.431

-

-

109

superv isory aut horit y

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 t he financial st at ement s t hat shall not be represent ed by
t he reconciliat ion reserv e and do not meet t he crit eria t o be classified as
S olv ency II own funds
Deductions
Deduct ions for part icipat ions in ot her financial undert akings, including nonregulat ed undert akings carrying out financial act iv it ies
whereof deduct ed according t o Art icle 228 of t he Direct iv e 2009/138/EC
Deduct ions for part icipat ions where t here is non-av ailabilit y of informat ion
(Art icle 229)
Deduct ion for part icipat ions included by using D&A when a combinat ion
of met hods is used
Tot al of non-av ailable own fund it ems

R0270

-

-

-

-

-

T otal deductions

R0280

11.540

11.431

-

-

109

T otal basic own funds after deductions

R0290

250.147

234.173

-

-

15.974

Ancillary own funds
Unpaid and uncalled ordinary share capit al callable on demand

R0300

-

-

R0310

-

-

R0320

-

-

-

R0330

-

-

-

R0340

-

-

R0350

-

-

R0360

-

-

R0370

-

-

-

Non av ailable ancillary own funds at group lev el

R0380

-

-

-

Ot her ancillary own funds

R0390

-

-

-

T otal ancillary own funds

R0400

-

-

-

Unpaid and uncalled init ial funds, members' cont ribut ions or t he
equiv alent basic own fund it em for mut ual and mut ual — t ype
undert akings, callable on demand
Unpaid and uncalled preference shares callable on demand
A legally binding commit ement t o subscribe and pay for subordinat ed
liabilit ies on demand
Let t ers of credit and guarant ees under Art icle 96(2) of t he Direct iv e
2009/138/EC
Let t ers of credit and guarant ees ot her t han under Art icle 96(2) of t he
Direct iv e 2009/138/EC
S upplement ary members calls under first subparagraph of Art icle 96(3) of
t he Direct iv e 2009/138/EC
S upplement ary members calls — ot her t han under first subparagraph of
Art icle 96(3) of t he Direct iv e 2009/138/EC

Own funds of other financial sectors
Credit Inst it ut ions, inv est ment firms, financial insit ut ions, alt ernat iv e

R0410

-

-

-

-

Inst it ut ions for occupat ional ret irement prov ision

R0420

-

-

-

-

Non regulat ed ent it ies carrying out financial act iv it ies

R0430

-

-

-

-

Tot al own funds of ot her financial sect ors

R0440

-

-

-

-

-

R0450

11.540

11.431

-

-

109

R0460

11.540

11.431

-

-

109

R0520

250.147

234.173

-

-

15.974

R0530

234.173

234.173

-

-

R0560

250.147

234.173

-

-

234.173

234.173

-

-

245.605

-

-

inv est ment fund manager, financial inst it ut ions

-

Own funds when using the D&A, exclusively or in combination of method 1
Own funds aggregat ed when using t he D&A and combinat ion of met hod
Own funds aggregat ed when using t he D&A and combinat ion of met hod
net of IGT
Tot al av ailable own funds t o meet t he consolidat ed group S CR (excluding
own funds from ot her financial sect or and from t he undert akings included
v ia D&A )
Tot al av ailable own funds t o meet t he minimum consolidat ed group S CR
Tot al eligible own funds t o meet t he consolidat ed group S CR (excluding
own funds from ot her financial sect or and from t he undert akings included

15.974

v ia D&A )
Tot al eligible own funds t o meet t he minimum consolidat ed group S CR

R0570

Minimum consolidated Group SCR

R0610

73.258

Ratio of Eligible own funds to Minimum Consolidated Group SCR

R0650

319,66%

T otal eligible own funds to meet the group SCR (including own funds from
other financial sector and from the undertakings included via D&A )

R0660

261.687

Group SCR

R0680

170.196

R0690

153,76%

R0700

276.687

Ratio of Eligible own funds to group SCR including other financial sectors and
the undertakings included via D&A

C0060
Reconciliation reserve
Excess of asset s ov er liabilit ies
Own shares (held direct ly and indirect ly)

R0710

Foreseeable div idends, dist ribut ions and charges

R0720

15.000

Ot her basic own fund it ems

R0730

127.295

R0740

-

Adjust ment for rest rict ed own fund it ems in respect of mat ching
adjust ment port folios and ring fenced funds

-

Ot her non av ailable own funds

R0750

-

Reconciliation Reserve

R0760

134.392

Expect ed profit s included in fut ure premiums (EPIFP) — Life business

R0770

8.472

Expect ed profit s included in fut ure premiums (EPIFP) — Non- life business

R0780

-

T otal EPIFP

R0790

8.472

Expected profits
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S.25.01.22
Solvency Capital Requirement — for groups on Standard
Formula
(in € th)

Gross solvency
capital requirement

USP

Simplifications

C0110

C0090

C0120

-

Market risk

R0010

Counterparty default risk

R0020

6.497

Life underwriting risk

R0030

114.012

-

Health underwriting risk

R0040

9.167

-

-

Non-life underwriting risk

R0050

23.479

-

-

Div ersification

R0060

-59.934

Intangible asset risk

R0070

0

Basic Solv ency Capital Requirement

R0100

148.393

Calculation of Solv ency Capital Requirement

55.172

C0100

Operational risk

R0130

Loss-absorbing capacity of technical prov isions

R0140

-

Loss-absorbing capacity of deferred taxes

R0150

-141

R0160

-

Solv ency capital requirement excluding capital add-on

R0200

162.796

Capital add-on already set

R0210

-

Solv ency capital requirement

R0220

162.796

R0400

-

R0410

-

R0420

-

R0430

-

R0440

-

R0470

73.258

R0500

-

R0510

-

R0520

-

capital requirements) — Capital requirement for non-regulated R0530

-

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

14.544

Other information on SCR
Capital requirement for duration-based equity risk sub-module
Total amount of Notional Solv ency Capital Requirements for
remaining part
Total amount of Notional Solv ency Capital Requirements for
ring fenced funds
Total amount of Notional Solv ency Capital Requirements for
matching adjustment portfolios
Div ersification effects due to RFF nSCR aggregation for article
304
Minimum consolidated group solv ency capital requirement
Information on other entities
Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance
capital requirements)
Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance
capital requirements) — Credit institutions, inv estment firms
and financial institutions, alternativ e inv estment funds
managers, UCITS management companies
Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance
capital requirements) — Institutions for occupational
retirement prov isions
Capital requirement for other financial sectors (Non-insurance
entities carrying out financial activ ities
Capital requirement for non-controlled participation
requirements
Capital requirement for residual undertakings

R0540

-

R0550

-

Ov erall SCR
SCR for undertakings included v ia D and A

R0560

7.400

Solv ency capital requirement

R0570

170.196
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S.32.01.22Undertakings in the scope of the group
(in € th)
Inclusion in the scope of group
supervision

Criteria of influence

Identification code of
the undertaking

Country

Legal name of the
undertaking

Type of
undertaking

Legal form

Category
(mutual/non
mutual)

Supervisory
Authority

% capital
share

% used for the
establishment of
consolidated
accounts

% voting
rights

Other criteria

Level of
influence

Proportional share
used for group
solvency
calculation

C0020

C0010

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

LEI/2138002G1TRYH4UT1688

s2c_GA:GR (GREECE)

Eurolife ERB Α.Ε.

s2c_SE:x95 (Life

Ασφαλίσεων Ζωής

undertakings)

αν ών υµη εταιρία

s2c_SE:x58 (Nonmutual)

Bank of Greece

100,00%

100,00%

100,00%

s2c_CS:x17
(Dominant)

YES/NO

Date of decision
if art. 214 is
applied

Method used and
under method 1,
treatment of the
undertaking

C0240

C0250

C0260

s2c_CS:x19
100,00%

Group solvency
calculation

(Included into scope

100,00%

of group superv ision)

s2c_CS:x10 (Method
1: Full consolidation)

s2c_SE:x41 (Insurance
LEI/21380091OFVQTX49GS28

s2c_GA:GR (GREECE)

Eurolife ERB Insurance
Group Α.Ε. Συµµετοχών

holding company as
defined in Art. 212§ [f] αν ών υµη εταιρία
of Directiv e

s2c_CS:x19

s2c_SE:x58 (Non-

s2c_CS:x10 (Method

(Included into scope

mutual)

1: Full consolidation)

of group superv ision)

2009/138/EC)
Romanian
LEI/213800BQQJITVLKVBB33

s2c_GA:RO (ROMANIA)

S.C. Eurolife ERB

s2c_SE:x95 (Life

Asigurări de Viaţă S.A.

undertakings)

societăţi mutuale

s2c_SE:x58 (Non-

Financial

mutual)

Superv isory

100,00%

100,00%

100,00%

s2c_CS:x17
(Dominant)

s2c_CS:x19
100,00%

LEI/213800FTX6WHGML62N33

s2c_GA:GR (GREECE)

Eurolife ERB Α.Ε. Γεν ικών

s2c_SE:x96 (Non-Life

Ασφαλίσεων

undertakings)

S.C. Eurolife ERB

s2c_SE:x96 (Non-Life

Asigurări Generale S.A.

undertakings)

αν ών υµη εταιρία

s2c_SE:x58 (Nonmutual)

Bank of Greece

100,00%

100,00%

100,00%

s2c_CS:x17
(Dominant)

s2c_GA:RO (ROMANIA)

societăţi mutuale

s2c_SE:x58 (Non-

Financial

mutual)

Superv isory

100,00%

100,00%

100,00%

s2c_CS:x17
(Dominant)

100,00%

s2c_CS:x19
100,00%

(Included into scope

100,00%

of group superv ision)

Romanian
LEI/213800INBUKMNZBQTL41

(Included into scope
of group superv ision)

Authority

s2c_CS:x19
100,00%

(Included into scope

100,00%

of group superv ision)

Authority

s2c_CS:x15 (Method
2: Solv ency II)

s2c_CS:x10 (Method
1: Full consolidation)

s2c_CS:x15 (Method
2: Solv ency II)

s2c_SE:x3 (Ancillary
serv ices undertaking as
SC/2138002G1TRYH4UT1688G
R00001

s2c_GA:GR (GREECE)

∆ιεθν ής Κτηµατική Α.Ε.

defined in Article 1 (53)
of Delegated
Regulation (EU)

αν ών υµη εταιρία

s2c_SE:x58 (Nonmutual)

100,00%

100,00%

100,00%

s2c_CS:x17
(Dominant)

s2c_CS:x19
100,00%

(Included into scope

100,00%

of group superv ision)

2015/35)
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Eurolife ERB INSURANCE GROUP
Eλ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 33-35 & Kοραή 6-10,
Τ.Κ 105 64 Αθήνα
Τηλ. (+030) 2111873540

http://www.eurolife.gr
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