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Πλαίσιο Σύνταξης 

Το περιεχόμενο της παρούσας Συνοπτικής Υποβολής Επίπτωσης Covid-19 και ορισμένων Ετήσιων 

Ποσοτικών Υποδειγμάτων («Συνοπτική Υποβολή»), προσδιορίζεται από τις Συστάσεις σχετικά με την 

εποπτική ευελιξία ως προς τις προθεσμίες εποπτικών αναφορών και δημοσιεύσεων - Κορωνοϊός 

/ COVID-19, που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 

(“EIOPA”), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/2452 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 2.12.2015. 

Η δημοσίευση της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης, της χρήσης 

που έληξε 31.12.2019, με βάση τις παραπάνω συστάσεις, έχει λάβει παράταση δημοσίευσης έως 

την 2α Ιουνίου 2020. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως Εποπτική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4364/2016, μπορεί 

να απαιτεί την τροποποίηση ή αναμόρφωση δημοσιευμένων εκθέσεων ή τη δημοσίευση 

πρόσθετων πληροφοριών, ή την ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών από τη Διοίκηση της 

Εταιρίας. 

Η παρούσα Ενδιάμεση Υποβολή αφορά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, εγκρίθηκε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών, «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

(εφεξής «Εθνική Ασφαλιστική» ή «Εταιρία») την 16η Απριλίου 2020, δημοσιεύθηκε στην εταιρική 

ιστοσελίδα και υποβλήθηκε στην Εποπτική Αρχή την 21η Απριλίου 2020. 
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Επιπτώσεις Covid-19 
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Η πανδημία του νέου κορωνοϊού Covid-19 είναι ένας νέος αναδυόμενος κίνδυνος. H ραγδαία 

εξάπλωση της πανδημίας παγκοσμίως αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια 

οικονομία, με την ελληνική οικονομία να αντιμετωπίζει προκλήσεις, λόγω της εξάρτησής της από 

την παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό. 

Ειδικότερα για την Εθνική Ασφαλιστική, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από την πανδημία εστιάζονται 

στις ακόλουθες περιοχές: 

 Αξία επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

 Εποπτικά ίδια κεφάλαια και Φερεγγυότητα 

 Ρευστότητα 

 Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 

 Παραγωγή και οργανική κερδοφορία 

 Διατήρηση ικανότητας λειτουργίας 

Αξία επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 

Ο αυξημένος κίνδυνος ώθησε τους επενδυτές να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο σε ομόλογα 

υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, με αποτέλεσμα την πτώση της καμπύλης επιτοκίων άνευ 

κινδύνου και την αύξηση του πιστωτικού περιθωρίου των κρατικών και εταιρικών ομολόγων με 

χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση. 

Οι διακυμάνσεις του πιστωτικού περιθωρίου των ελληνικών ομολόγων, τα οποία αποτελούν 

σημαντικό ποσοστό του συνολικού ομολογιακού χαρτοφυλακίου, συνοδεύτηκαν και από 

αντίστοιχες διακυμάνσεις των χαρτοφυλακίων μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρίας. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η συνολική ζημιά αποτίμησης των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, που δε συνδέονται με προϊόντα Unit-Linked, να ανέλθει κατά 

την περίοδο από 31.12.2019 έως 31.03.2020 σε €76 εκ. Συγκεκριμένα, η ζημιά αποτίμησης από 

ομόλογα ανήλθε σε €31 εκ., από αμοιβαία κεφάλαια σε €28 εκ. και από μετοχές σε €17 εκ. Η ζημιά 

αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν προϊόντα Unit-Linked με εγγύηση κατά 

την ίδια περίοδο ανήλθε σε €19 εκ. 

Η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών επενδύσεων της Εταιρίας, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν προϊόντα Unit-Linked κατά την 31.03.2020, 

ανερχόταν σε €3.383 εκ. έναντι €3.458 εκ. την 31.12.2019. 

Εποπτικά ίδια κεφάλαια και Φερεγγυότητα 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας κατά την 31.03.2020 επηρεάστηκε πρωτίστως από τις ζημιές 

αποτίμησης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της. Σε ότι αφορά τον προσδιορισμό των τεχνικών 

προβλέψεων, αυτές δεν επηρεάστηκαν σημαντικά καθώς η πτώση της καμπύλης επιτοκίων άνευ 

κινδύνου, κατά μέσο όρο, κατά 26 μονάδες βάσης, υπερκαλύφθηκε από την αύξηση της 

προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας κατά 39 μονάδες βάσης.  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο δείκτης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας της Εταιρίας 

εκτιμάται ότι κατά την 31.03.2020 θα είναι μειωμένος μεν, σε σχέση με τα επίπεδα στα οποία είχε 

διαμορφωθεί κατά την 31.12.2019, αλλά θα παραμείνει πάνω από 100%, τόσο με τη χρήση του 

μεταβατικού μέτρου στις τεχνικές προβλέψεις, όσο και χωρίς τη χρήση του εν λόγω μεταβατικού 

μέτρου. 
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Ρευστότητα 

Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Οι μέσες ημερήσιες εισπράξεις κατά το 

Μάρτιο 2020 παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 10,6% σε σχέση με το Μάρτιο 2019, η οποία δεν έχει 

επηρεάσει τη δυνατότητα της Εταιρίας να καταβάλλει αποζημιώσεις και να εξοφλεί τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (π.χ. μισθοδοσία προσωπικού, προμηθευτές, φόροι κτλ.). 

Επιπλέον, η Εταιρία διατηρεί σημαντικό ποσό καταθέσεων και Έντοκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου. Κατά την 31.03.2020, το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα ανήλθαν σε €86 εκ., ενώ τα 

ΕΓΕΔ σε €638 εκ., σε σύνολο επενδυτικού χαρτοφυλακίου €3.383 εκ. Το παραπάνω ύψος ταμειακών 

ισοδυνάμων και ΕΓΕΔ θεωρείται ως ικανό να απορροφήσει αυξημένες ανάγκες ρευστότητας 

εφόσον αυτές δημιουργηθούν. 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 

Ασφαλίσεις Ζωής 

Δεν υπάρχουν προϊόντα που να προσφέρουν αποκλειστικά ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου 

πανδημίας ή επιδημίας. Εντούτοις, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής της Εταιρίας δεν 

προβλέπουν εξαίρεση κάλυψης έναντι των κινδύνων αυτών. 

Ασφαλίσεις κατά ζημιών  

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, εκτός των κλάδων Πυρός και Απώλειας Κερδών, η ανωτέρω κάλυψη 

δεν παρέχεται. Στους κλάδους Πυρός και Απώλειας Κερδών υπάρχουν μόνο δύο συμβόλαια με 

αμελητέα έκθεση κινδύνου. 

Σε ό,τι αφορά στις ασφαλίσεις ευθύνης δεν παρέχεται η εν λόγω κάλυψη. 

Παραγωγή και οργανική κερδοφορία 

Παραγωγή 

Κατά το μήνα Μάρτιο 2020 δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη μείωση της παραγωγής, εκτός των 

προϊόντων εφάπαξ ασφαλίστρου, στα οποία σημειώθηκε μείωση κατά 27,8% σε σχέση με το 

Φεβρουάριο 2020. Η εν λόγω μεταβολή θεωρείται αναμενόμενη, λόγω των περιορισμών που 

ισχύουν στις μετακινήσεις ατόμων, ενώ δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην 

κερδοφορία της Εταιρίας, καθώς το περιθώριο κέρδους αυτών των προϊόντων είναι μικρό. 

Επιπλέον, δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των εξαγορών. 

Εντούτοις, η Εταιρία αναγνωρίζει τους κινδύνους που συνδέονται με την αναμενόμενη οικονομική 

ύφεση και αξιολογεί συνεχώς τις πιθανές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό της σχέδιο. 

Οργανική Κερδοφορία 

Η σημαντικότερη επίπτωση στην κερδοφορία κατά το α’ τρίμηνο 2020 προήλθε από τη μείωση της 

καμπύλης προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων κατά 24 μονάδες βάσης, οι οποίες 

επηρέασαν τα ασφαλιστικά αποθέματα των παραδοσιακών προϊόντων ζωής, αλλά και από τις 

ζημιές αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με προϊόντα Unit-Linked με 

εγγύηση, οι οποίες ανήλθαν σε €19 εκ. και επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα στο βαθμό που 

τα κεφάλαια των εν λόγω προϊόντων υπολείπονταν της εγγυημένης απόδοσης. 
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Λόγω των παραπάνω, και παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των υπόλοιπων κλάδων είτε 

προσέγγιζαν, είτε υπερέβαιναν τους στόχους που είχαν τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο της 

Εταιρίας για την περίοδο 2020-2023, το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων για το α’ τρίμηνο του 

2020 εκτιμάται σε οριακά θετικό.  

Σημειώνεται επίσης ότι ήδη παρατηρείται μείωση του δείκτη ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου, λόγω 

της μειωμένης κυκλοφορίας οχημάτων. 

Διατήρηση ικανότητας λειτουργίας 

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρίας είναι η πλήρης και άμεση κατά το δυνατόν κάλυψη των 

ασφαλισμένων της καθώς και η υγεία και ασφάλεια του ανθρωπίνου δυναμικού και των 

συνεργατών της. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συσταθεί Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων που συνεδριάζει 

σε τακτική βάση και λαμβάνει άμεσα αποφάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια 

όλων, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας. 

Τα βασικά μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: 

 Εφαρμογή τηλεργασίας για το προσωπικό, με ελαχιστοποίηση της φυσικής παρουσίας, 

ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι λειτουργικές ανάγκες της Εταιρίας. 

 Αποκέντρωση των υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, με αξιοποίηση των τριών ήδη 

διαθέσιμων προς χρήση εγκαταστάσεων και αποσυμφόρηση των θέσεων εργασίας. 

 Αξιοποίηση ήδη υφιστάμενης δυνατότητας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης πελατών με 

διενέργεια αιτημάτων μέσω του διαδικτύου. 

Δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της Εταιρίας, τέθηκαν σε 

εφαρμογή μία σειρά από δράσεις για την προστασία του όπως υγιεινή, αποφυγή επαγγελματικών 

ταξιδιών και συγκεντρώσεων και προστασία των ευπαθών ομάδων. 

  



Συνοπτική Υποβολή Επίπτωση Covid-19 & Ετήσια Ποσοτικά Στοιχεία 2019 | Εθνική Ασφαλιστική |10 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετήσια Ποσοτικά Υποδείγματα (QRTs) 
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Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει ορισμένα από τα ετήσια ποσοτικά υποδείγματα υποβολής 

(«QRTs») της Εταιρίας1: 

QRT 

Αναφοράς 
Τίτλος Περιγραφή 

S.02.01.02 Ισολογισμός 
Πληροφορίες ισολογισμού χρησιμοποιώντας 

μεθοδολογία αποτίμησης βάσει Φερεγγυότητας ΙΙ 

S.22.01.21 
Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες 

εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων 

Πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των 

μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και των μεταβατικών 

μέτρων 

S.23.01.01 Ίδια κεφάλαια 

Πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, 

συμπεριλαμβανομένων των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων και των συμπληρωματικών ιδίων 

κεφαλαίων 

S.25.01.21 
Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας — για 

επιχειρήσεις βάσει της τυποποιημένης μεθόδου 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις φερεγγυότητας υπολογίζονται με τη 

χρήση του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου 

 

  

  

                                                           
1 Στους παρακάτω Πίνακες τα ποσά απεικονίζονται σε χιλ. ευρώ (€ χιλ.) 
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S.02.01.02

Ισολογισμός
Αξία βάσει της 

οδηγίας 

ΦερεγγυότηταII

Στοιχεία ενεργητικού C0010

Άυλα στοιχεία ενεργητικού R0030 0

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις R0040 156.184

Κέρδη από συνταξιοδοτικές παροχές R0050 0

Ενσώματα πάγια για ιδιόχρηση R0060 141.742

Επενδύσεις (εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων 

ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις) R0070 3.013.087

Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που προορίζονται για ιδιόχρηση) R0080 93.136

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών R0090 33.234

Μετοχές R0100 38.613

Μετοχές — εισηγμένες R0110 25.112

Μετοχές — μη εισηγμένες R0120 13.501

Ομόλογα R0130 2.450.880

Κρατικά ομόλογα R0140 2.050.877

Εταιρικά ομόλογα R0150 400.003

Δομημένα αξιόγραφα R0160 0

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα R0170 0

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων R0180 306.636

Παράγωγα R0190 716

Καταθέσεις εκτός από ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων R0200 89.872

Λοιπές επενδύσεις R0210 0

Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με 

δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις R0220 560.223

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια R0230 16.787

Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων R0240 1.840

 Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε ιδιώτες R0250 0

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια R0260 14.947

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις: R0270 60.360

Ασφαλίσεις ζημιών και ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση 

όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών R0280 58.635

Ασφαλίσεις ζημιών εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας R0290 56.321

Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη 

των ασφαλίσεων ζημιών R0300 2.314
Ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική 

βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των 

ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις R0310 1.725

Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη 

των ασφαλίσεων ζωής R0320 0

Ασφαλίσεις ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που 

συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις R0330 1.725

Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις R0340 0

Καταθέσεις σε αντασφαλιζόμενους R0350 1.325

Απαιτήσεις από ασφάλειες και διαμεσολαβητές R0360 35.587

Αντασφαλιστικές απαιτήσεις R0370 4.601

Απαιτήσεις (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές) R0380 21.720

Ίδιες μετοχές (οι οποίες διακρατούνται άμεσα) R0390 0

Οφειλόμενα ποσά που αφορούν στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ή του αρχικού κεφαλαίου τα 

οποία έχουν καταστεί απαιτητά, αλλά παραμένουν μη καταβληθέντα. R0400 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα R0410 12.201

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν εμφανίζονται σε άλλο στοιχείο R0420 7.598

Σύνολο ενεργητικού R0500 4.031.415
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Αξία βάσει της 

οδηγίας 

ΦερεγγυότηταII

Παθητικό C0010

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών R0510 474.259

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας R0520 358.229

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0530 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0540 328.019

Περιθώριο κινδύνου R0550 30.210

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια 

τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών) R0560 116.030

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0570 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0580 97.709

Περιθώριο κινδύνου R0590 18.321

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων που συνδέονται με 

δείκτες και των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)
R0600

1.878.187

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια 

τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής R0610 124.927

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0620 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0630 71.824

Περιθώριο κινδύνου R0640 53.103

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας, καθώς και 

των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις) R0650 1.753.260

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0660 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0670 1.657.938

Περιθώριο κινδύνου R0680 95.322

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες και ασφαλίσεις που συνδυάζουν 

ασφάλεια ζωής με επενδύσεις R0690 691.581

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0700 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0710 682.211

Περιθώριο κινδύνου R0720 9.370

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις R0740 0

Προβλέψεις εκτός των τεχνικών προβλέψεων R0750 0

Υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές παροχές R0760 71.328

Καταθέσεις από αντασφαλιστές R0770 10.575

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις R0780 0

Παράγωγα R0790 0

Χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα R0800 1.997

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκτός των χρεών προς πιστωτικά ιδρύματα R0810 0

Οφειλές σε αντισυμβαλλομένους και διαμεσολαβητές R0820 22.263

Οφειλές σε αντασφαλιστές R0830 31.732

Οφειλές (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές) R0840 10.419

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης R0850 50.000

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που δεν περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια R0860 0

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια R0870 50.000

Λοιπές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται αλλού R0880 90.134

Σύνολο παθητικού R0900 3.332.475

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού R1000 698.940
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S.22.01.21

Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων

 
Ποσό με μέτρα 

μακροπρόθεσμων 

εγγυήσεων και 

μεταβατικά μέτρα

Επίδραση του 

μεταβατικού μέτρου για 

τις τεχνικές προβλέψεις

Επίδραση του 

μεταβατικού 

μέτρου για το 

επιτόκιο

Επίδραση του 

καθορισμού της 

προσαρμογής λόγω 

μεταβλητότητας στο 

μηδέν

Επίδραση του 

καθορισμού της 

προσαρμογής λόγω 

αντιστοίχισης στο μηδέν

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Τεχνικές προβλέψεις R0010 3.044.027 167.183 0 17.527 0

Βασικά ίδια κεφάλαια R0020 748.940 -127.059 0 -13.181 0

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την 

κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

φερεγγυότητας

R0050

646.414 -167.183 0 -16.354 0

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας R0090 357.721 0 0 6.596 0

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την 

κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής 

απαίτησης

R0100

592.755 -167.183 0 -17.344 0

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση R0110 110.804 3.511 0 561 0
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S.23.01.01

Ίδια κεφάλαια

Σύνολο

Κατηγορία 1 — 

ελεύθερα 

περιορισμών 

στοιχεία

Κατηγορία 1 — 

υποκείμενα σε 

περιορισμούς 

στοιχεία

Κατηγορία 2 Κατηγορία 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Βασικά ίδια κεφάλαια πριν τη μείωση κατά το ποσό των 

συμμετοχών σε άλλο χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως προβλέπει το 

άρθρο 68 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35
Κεφάλαιο κοινών μετοχών (χωρίς να αφαιρούνται οι ίδιες μετοχές) R0010 490.044 490.044 0

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά το 

κεφάλαιο κοινών μετοχών
R0030

547.429 547.429 0

Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών 

ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις 

αλληλασφαλιστικής μορφής
R0040

0 0 0

Μειωμένης εξασφάλισης λογαριασμοί μελών αλληλασφαλιστικών 

επιχειρήσεων
R0050

0 0 0 0

Πλεονάζοντα κεφάλαια R0070 0 0

Προνομιούχες μετοχές R0090 0 0 0 0

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά 

προνομιούχες μετοχές
R0110

0 0 0 0

Εξισωτικό αποθεματικό R0130 -494.717 -494.717

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης R0140 50.000 50.000 0 0

Ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των καθαρών αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων
R0160

156.184 156.184

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, τα οποία έχουν εγκριθεί από την 

εποπτική αρχή ως βασικά ίδια κεφάλαια και δεν προσδιορίζονται 

ανωτέρω
R0180

0 0 0 0 0

Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα πρέπει 

να εμφανίζονται στο εξισωτικό αποθεματικό και δεν πληρούν τα 

κριτήρια ώστε να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια βάσει της οδηγίας 

Φερεγγυότητα II

Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα πρέπει 

να εμφανίζονται στο εξισωτικό αποθεματικό και δεν πληρούν τα 

κριτήρια ώστε να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια βάσει της οδηγίας 

Φερεγγυότητα II

R0220

0

Μειώσεις

Μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και 

πιστωτικά ιδρύματα
R0230

0 0 0 0

Συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια μετά τις μειώσεις R0290 748.940 542.755 50.000 0 156.184

Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο κοινών μετοχών το οποίο δεν 

έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση
R0300

0 0

Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών 

ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις 

αλληλασφαλιστικής μορφής, που δεν έχουν καταβληθεί και δεν έχουν 

καταστεί απαιτητά, εξοφλητέα σε πρώτη ζήτηση

R0310

0 0

Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών το 

οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση πρώτη 

ζήτηση

R0320

0 0 0

Νομικώς δεσμευτική υποχρέωση εγγραφής και πληρωμής σε πρώτη 

ζήτηση για υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης R0330
0 0 0

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
R0340

0 0

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις εκτός από αυτές που προβλέπει το 

άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/EK
R0350

0 0 0

Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96 

παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ R0360
0 0

Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη — εκτός εκείνων που 

εμπίπτουν στο άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 

2009/138/EΚ

R0370

0 0 0

Λοιπά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια R0390 0 0 0

Σύνολο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων R0400 0 0 0

Διαθέσιμα και επιλέξιμα ίδια κεφάλαια

Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής 

απαίτησης φερεγγυότητας
R0500

748.940 542.755 50.000 0 156.184

Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης 

κεφαλαιακής απαίτησης
R0510

592.755 542.755 50.000 0

Σύνολο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής 

απαίτησης φερεγγυότητας
R0540

646.414 542.755 50.000 0 53.659

Σύνολο επιλέξιμων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης 

κεφαλαιακής απαίτησης
R0550

592.755 542.755 50.000 0

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας R0580 357.721

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση R0600 110.804

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση 

φερεγγυότητας
R0620

1,81

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς ελάχιστη κεφαλαιακή 

απαίτηση
R0640

5,35

C0060

Εξισωτικό αποθεματικό

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού R0700 698.940

Ίδιες μετοχές (διακρατούμενες άμεσα και έμμεσα) R0710 0

Προβλέψιμα μερίσματα, διανομές κερδών και επιβαρύνσεις R0720 0

Λοιπά στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων R0730 1.193.657

Προσαρμογές για τα υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία των ιδίων 

κεφαλαίων αναφορικά με τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω 

αντιστοίχισης και τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης
R0740

0

Εξισωτικό αποθεματικό R0760 -494.717

Αναμενόμενα κέρδη

Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζωής R0770 0

Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζημιών R0780 0

Συνολικά αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα R0790 0
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S.25.01.21

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για επιχειρήσεις βάσει της τυποποιημένης μεθόδου

Μεικτή κεφαλαιακή απαίτηση 

φερεγγυότητας

Ειδικές 

παράμετροι 

για την 

επιχείρηση

Απλοποιήσεις

C0110 C0090 C0120

Κίνδυνος αγοράς R0010 178.989

Κίνδυνος αθέτησης του αντισυμβαλλομένου R0020 23.095

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζωής R0030 139.018

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ασθενείας R0040 91.035

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών R0050 81.578

Διαφοροποίηση R0060 -185.594

Κίνδυνος άυλων στοιχείων ενεργητικού R0070 0

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας R0100 328.121

Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας C0100

Λειτουργικός κίνδυνος R0130 29.600

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων R0140 0

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων R0150 0

Κεφαλαιακή απαίτηση για δραστηριότητες που ασκούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ R0160
0

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, εξαιρουμένης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης R0200 357.721

Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση που έχει ήδη καθοριστεί R0210

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας R0220 357.721

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

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

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος R0410 0

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής 

διάρθρωσης
R0420

0

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα χαρτοφυλάκια 

προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης
R0430

0

Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 

φερεγγυότητας των ΚΚΔ για το άρθρο 304
R0440

0
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