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Πλαίσιο Σύνταξης
Το περιεχόμενο της παρούσας Συνοπτικής Υποβολής Επίπτωσης Covid-19 και ορισμένων Ετήσιων
Ποσοτικών Υποδειγμάτων, σε επίπεδο Ομίλου, («Συνοπτική Υποβολή Ομίλου»), 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 Ομίλου, της
χρήσης που έληξε 31.12.2019, με βάση τις παραπάνω συστάσεις, έχει λάβει παράταση
δημοσίευσης έως τις 14 Ιουλίου 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.
Η παρούσα Συνοπτική Υποβολή Ομίλου, αφορά στη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019
καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα από την ημερομηνία αναφοράς ως και την
ημερομηνία υποβολής, τα οποία σχετίζονται με το νέο κορωνοϊό Covid-19. Η Συνοπτική Υποβολή
Ομίλου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών
Ασφαλειών, «Η ΕΘΝΙΚΗ» (εφεξής «Εθνική Ασφαλιστική» ή «Εταιρία») στις 29 Μαΐου 2020,
δημοσιεύθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα και υποβλήθηκε στην Εποπτική Αρχή την 29 Μαΐου 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 έχει επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία, με την
ελληνική οικονομία να αντιμετωπίζει προκλήσεις, λόγω της σημαντικής εξάρτησής της από την
παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό.
Το θετικό οικονομικό κλίμα που είχε σημειωθεί κατά τη χρήση 2019 και ειδικά η σημαντική
συρρίκνωση των πιστωτικών περιθωρίων των κυβερνητικών εκδόσεων του Ευρωπαϊκού Νότου,
έχει αναστραφεί λόγω των αρνητικών εξελίξεων που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού
Covid-19. Εντούτοις, η ισχυρή κεφαλαιακή θέση του Ομίλου της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας
Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» (εφεξής: «ο Όμιλος») πριν από την έναρξη της πανδημίας, αλλά
και οι πρόσφατες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για συμμετοχή της Ελλάδας στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, έχουν μετριάσει τις επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου
και προστατεύσει την κεφαλαιακή του θέση κατά την δύσκολη αυτή περίοδο.
Ειδικότερα για τον Όμιλο, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από την πανδημία εστιάζονται στις ακόλουθες
περιοχές:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

i.

Αξία επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Εποπτικά ίδια κεφάλαια και Φερεγγυότητα
Ρευστότητα
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Παραγωγή και οργανική κερδοφορία και
Διατήρηση ικανότητας λειτουργίας

Αξία επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

Η αυξημένη αβεβαιότητα 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 του χαρτοφυλακίου μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων του Ομίλου.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η συνολική ζημιά αποτίμησης των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, που δε συνδέονται με προϊόντα Unit-Linked, να ανέλθει κατά
την περίοδο από 31.12.2019 έως 30.04.2020 σε €87 εκ. Συγκεκριμένα, η ζημιά αποτίμησης από
ομόλογα ανήλθε σε €54 εκ., από αμοιβαία κεφάλαια σε €19 εκ. και από μετοχές σε €13 εκ. Η ζημιά
αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν προϊόντα Unit-Linked με εγγύηση κατά
την ίδια περίοδο ανήλθε σε €16 εκ.
Η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών επενδύσεων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που καλύπτουν προϊόντα Unit-Linked κατά την 30.04.2020, ανερχόταν σε €3.489 εκ. έναντι
€3.534 εκ. την 31.12.2019.

ii.

Εποπτικά ίδια κεφάλαια και Φερεγγυότητα

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου κατά το α’ τρίμηνο του 2020 επηρεάστηκε πρωτίστως από τις
ζημιές αποτίμησης του χαρτοφυλακίου επενδύσεών του. Σε ότι αφορά τον προσδιορισμό των
τεχνικών προβλέψεων, αυτές δεν επηρεάστηκαν σημαντικά καθώς η πτώση της καμπύλης
επιτοκίων άνευ κινδύνου αντισταθμίσθηκε από την αύξηση της προσαρμογής λόγω
μεταβλητότητας.
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Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο δείκτης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του Ομίλου
διαμορφώθηκε κατά την 31.03.2020 σε 154% με μεταβατικά μέτρα και σε 107% χωρίς μεταβατικά
μέτρα. Κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2020, τόσο η καμπύλη άνευ κινδύνου όσο και η προσαρμογή
λόγω μεταβλητότητας, παρουσίασαν πτώση. Ωστόσο, η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου
παραμένει θετική, παρά τις προαναφερθείσες μεταβολές.

iii.

Ρευστότητα

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Οι μέσες ημερήσιες εισπράξεις ασφαλίστρων
του Ομίλου κατά το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2020, παρουσίασαν μείωση 8,6% σε σχέση με το
αντίστοιχο δίμηνο του 2019, εξαιρουμένων των εισπράξεων ασφαλίστρων από τα προϊόντα
εφάπαξ ασφαλίστρου. Η μείωση αυτή δεν έχει επηρεάσει τη δυνατότητα του Ομίλου να καταβάλλει
αποζημιώσεις και να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του (π.χ. μισθοδοσία
προσωπικού, προμηθευτές, φόρους κτλ.).
Επιπλέον, ο Όμιλος διατηρεί σημαντικό ποσό καταθέσεων και Έντοκων Γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου (εφεξής «ΕΓΕΔ»). Κατά την 30.04.2020, το ταμείο και οι καταθέσεις ανήλθαν σε €106 εκ.
και τα ΕΓΕΔ σε €556 εκ., σε σύνολο επενδυτικού χαρτοφυλακίου €3.489 εκ. Το παραπάνω ύψος
ταμειακών διαθεσίμων και ΕΓΕΔ θεωρείται ως ικανό να απορροφήσει αυξημένες ανάγκες
ρευστότητας εφόσον αυτές δημιουργηθούν.

iv.

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Ασφαλίσεις Ζωής
Δεν υπάρχουν προϊόντα που να προσφέρουν αποκλειστικά ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου
πανδημίας ή επιδημίας. Εντούτοις, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής του Ομίλου 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.

v.

Παραγωγή και οργανική κερδοφορία
Παραγωγή

Κατά το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2020 δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μείωση της
παραγωγής του Ομίλου, με εξαίρεση τα προϊόντα εφάπαξ ασφαλίστρου, στα οποία σημειώθηκε
μείωση παραγωγής κατά 55,2% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου
2020. Η εν λόγω μεταβολή θεωρείται αναμενόμενη, λόγω των περιορισμών που ίσχυαν στις
μετακινήσεις ατόμων, ενώ δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην κερδοφορία του
Ομίλου, καθώς το περιθώριο κέρδους αυτών των προϊόντων είναι μικρό.
Επιπλέον, δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των εξαγορών συμβολαίων.
Εντούτοις, ο Όμιλος αναγνωρίζει τους κινδύνους που συνδέονται με την αναμενόμενη οικονομική
ύφεση και αξιολογεί συνεχώς τις πιθανές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό του σχέδιο.
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Οργανική Κερδοφορία
Η σημαντικότερη επίπτωση στην κερδοφορία κατά το α’ τρίμηνο 2020 προήλθε από τη μείωση της
καμπύλης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων, η οποία επηρέασε 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 επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα στο βαθμό που τα κεφάλαια των εν λόγω
προϊόντων υπολείπονταν της εγγυημένης απόδοσης.
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 του Ομίλου
για την περίοδο 2020-2023, το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων για το α’ τρίμηνο του 2020
εκτιμάται σε οριακά θετικό. Το αποτέλεσμα του Απριλίου 2020 δεν εκτιμάται ότι θα μεταβάλει την
παραπάνω εικόνα.
Σημειώνεται επίσης ότι ήδη παρατηρείται μείωση του δείκτη ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου, λόγω
της μειωμένης κυκλοφορίας οχημάτων.

vi.

Διατήρηση ικανότητας λειτουργίας

Ο Όμιλος προσαρμόζεται άμεσα στα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο νέος κορωνοϊός Covid-19.
Πρωταρχικό μέλημα του Ομίλου είναι η πλήρης και άμεση κατά το δυνατόν κάλυψη του συνόλου
των αναγκών των ασφαλισμένων του καθώς και η υγεία και ασφάλεια του ανθρωπίνου
δυναμικού και των συνεργατών του.
Εθνική Ασφαλιστική
Η Εθνική Ασφαλιστική έχει θέσει σε λειτουργία επικαιροποιημένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας
(Business Continuity Plan – “BCP”), το οποίο ανταποκρίνεται στο σενάριο πανδημίας,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νέου κορωνοϊού Covid-19. Τα βασικά μέτρα που έχουν
ληφθεί είναι τα ακόλουθα:









Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος τηλεργασίας, με χορήγηση φορητών
υπολογιστών σε άνω του 60% του προσωπικού. Ελαχιστοποίηση της φυσικής
παρουσίας και διατήρησή της σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μέσω εκ περιτροπής
απασχόλησης και με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας.
Στοχευμένες τροποποιήσεις σε ροές εργασίας, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη
η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων χωρίς φυσική παρουσία.
Μεταξύ αυτών, αντικατάσταση φυσικής υπογραφής σε έντυπα, με τη χρήση
ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου
“gov.gr”.
Αποκέντρωση των υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, με αξιοποίηση των τριών ήδη
διαθέσιμων προς χρήση εγκαταστάσεων και αποσυμφόρηση των θέσεων εργασίας.
Περιορισμός της εξυπηρέτησης των συνεργατών μέσω τηλεφωνικού κέντρου και
προώθησής τους στο κανάλι ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να διατίθεται στους
ασφαλισμένους ο μέγιστος δυνατός χρόνος εξυπηρέτησης των αυξημένων αναγκών
επικοινωνίας τους.
Ενεργή υποστήριξη των θυγατρικών εταιριών στην υλοποίηση των αντίστοιχων
επιχειρησιακών τους σχεδίων όπου απαιτείται.

Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ.
Προτεραιότητα της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) Λτδ. είναι η προστασία των υπαλλήλων, των
συνεργατών και των πελατών της καθώς και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της.
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Η Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) Λτδ. εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την
κατάσταση για τη λήψη των όποιων απαραίτητων επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης / διαχείρισης
των ενδεχόμενων συνεπειών της πανδημίας στην λειτουργία της. Τα βασικά μέτρα που έχουν
ληφθεί είναι τα ακόλουθα:







Κατανομή των υπαλλήλων της Μηχανογράφησης σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες.
Λειτουργία Κεντρικών Γραφείων με μειωμένο προσωπικό, παρέχοντας την
δυνατότητα τηλεργασίας, σε ποσοστό 60% του συνόλου των εργαζομένων και
προστασία ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Εφαρμογή νέας διαδικασίας παραλαβής / διαχείρισης αλληλογραφίας καθώς και
εισπράξεων / ακυρώσεων.
Απαγόρευση των επισκέψεων στο κτήριο της Διοίκησης και στα Γραφεία Πωλήσεων,
ενώ οι συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες γίνονται πλέον μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών /
συνεργατών γίνεται είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών.

Garanta Asigurari S.A.
Η Garanta Asigurari S.A. έχει αναπτύξει ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των επιπτώσεων του
Covid-19, συνεχίζοντας τις δραστηριότητές της σε ικανοποιητικό επίπεδο ακόμη και μετά την
εφαρμογή των περιορισμών στην κυκλοφορία. Όσον αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της
πανδημίας του Covid-19, η Garanta λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:





Αρχής γενομένης της 16 Μαρτίου 2020, όταν εκδηλώθηκε η κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, χρησιμοποιήθηκαν μόνο εναλλακτικές λύσεις για επικοινωνία με τρίτα μέρη
(όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνικές κλήσεις κ.λπ.) για τη λήψη
ασφαλιστικών αιτημάτων ή την έκδοση προσφορών / συμβολαίων / ειδοποιήσεων,
τη λήψη ειδοποιήσεων ζημιών ή λοιπών εγγράφων.
Εφαρμογή τηλεργασίας, για το ένα τρίτο (1/3) των εργαζομένων.
Κυκλική απασχόληση του προσωπικού, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει μια
ομάδα εργαζομένων εκτός έδρας, που θα μπορεί να προσέλθει και να συνεχίσει την
απρόσκοπτη λειτουργία, σε περίπτωση που συμβεί ένα απροσδόκητο γεγονός
(άτομο θετικό στο ιό). Σε περίπτωση ενός τέτοιου γεγονότος το σύνολο του
απασχολούμενου προσωπικού θα τίθεντο σε κατ’ οίκον απομόνωση για δύο
εβδομάδες.

Δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο του Ομίλου, τέθηκαν σε
εφαρμογή μία σειρά από δράσεις για την προστασία του όπως μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα
ατομικής προστασίας, αποφυγή επαγγελματικών ταξιδιών και συγκεντρώσεων και προστασία
των ευπαθών ομάδων.
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Σελίδα σκοπίμως κενή.
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Ετήσια Ποσοτικά Υποδείγματα (QRTs)
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Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει ορισμένα από τα ετήσια ποσοτικά υποδείγματα υποβολής
(«QRTs») του Ομίλου1:

1

QRT
Αναφοράς

Τίτλος

S.22.01.21

Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες
εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων

S.23.01.01

Ίδια κεφάλαια

Περιγραφή
Πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των
μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και των μεταβατικών
μέτρων
Πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια,
συμπεριλαμβανομένων των βασικών ιδίων
κεφαλαίων και των συμπληρωματικών ιδίων
κεφαλαίων

Στους παρακάτω Πίνακες τα ποσά απεικονίζονται σε χιλ. ευρώ (€ χιλ.)
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S.22.01.22
Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων

Ποσό με μέτρα
μακροπρόθεσμων
εγγυήσεων και
μεταβατικά μέτρα
C0010
Τεχνικές προβλέψεις
Βασικά ίδια κεφάλαια
Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη
των κεφαλαιακών απαιτήσεων
φερεγγυότητας

R0010
R0020

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας

R0090

Επίδραση του
μεταβατικού μέτρου
για τις τεχνικές
προβλέψεις

Επίδραση του
μεταβατικού
μέτρου για το
επιτόκιο

C0030

C0050

Επίδραση του
καθορισμού της
προσαρμογής λόγω
μεταβλητότητας στο
μηδέν
C0070

Επίδραση του
καθορισμού της
προσαρμογής λόγω
αντιστοίχισης στο
μηδέν
C0090

R0050
646.414

-167.183

0

-16.354

0

378.952

0

0

6.596

0
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S.23.01.22
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο
C0010

Βασικά ίδια κεφάλαια πριν τη μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε
άλλο χρηματοπιστωτικό τομέα
Κεφάλαιο κοινών μετοχών (χωρίς να αφαιρούνται οι ίδιες μετοχές)
Μη διαθέσιμο απαιτητό αλλά μη καταβληθέν κεφάλαιο κοινών μετοχών σε
επίπεδο ομίλου
Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά το κεφάλαιο
κοινών μετοχών
Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο των βασικών
ιδίων κεφαλαίων για επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και επιχειρήσεις
αλληλασφαλιστικής μορφής
Μειωμένης εξασφάλισης λογαριασμοί μελών αλληλασφαλιστικών
επιχειρήσεων
Μη διαθέσιμοι λογαριασμοί μειωμένης εξασφάλισης μελών
αλληλασφαλιστικών επιχειρήσεων σε επίπεδο ομίλου
Πλεονάζοντα κεφάλαια
Μη διαθέσιμα πλεονάζοντα κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου
Προνομιούχες μετοχές
Μη διαθέσιμες προνομιούχες μετοχές σε επίπεδο ομίλου
Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά προνομιούχες
μετοχές
Μη διαθέσιμη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά
προνομιούχες μετοχές σε επίπεδο ομίλου
Εξισωτικό αποθεματικό
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
Μη διαθέσιμες υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης σε επίπεδο ομίλου
Ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων
Ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των μη διαθέσιμων καθαρών
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε επίπεδο ομίλου
Λοιπά στοιχεία, τα οποία έχουν εγκριθεί από την εποπτική αρχή ως βασικά
ίδια κεφάλαια μη προσδιορισθέντα ανωτέρω
Μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια που σχετίζονται με άλλα στοιχεία ιδίων
κεφαλαίων εγκεκριμένα από την εποπτική αρχή
Μειοψηφικές συμμετοχές (εάν δεν αναφέρονται ως μέρος συγκεκριμένου
στοιχείου ιδίων κεφαλαίων
Μη διαθέσιμες μειοψηφικές συμμετοχές σε επίπεδο ομίλου
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
Μειώσεις
Αφαιρούμενες συμμετοχές σε άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένων μη ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων που ασκούν
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
εκ των οποίων οι αφαιρούμενες συμμετοχές σύμφωνα με το άρθρο 228 της
οδηγίας 2009/138/ΕΚ
Αφαιρούμενες συμμετοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα
πληροφοριακά στοιχεία (άρθρο 229)
Αφαιρούμενες συμμετοχές που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και
άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων
Σύνολο στοιχείων μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων
Συνολικές αφαιρέσεις
Συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια μετά τις αφαιρέσεις
Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια
Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο κοινών μετοχών το οποίο δεν έχει
καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση
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
Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών το οποίο δεν
έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση
Νομικώς δεσμευτική υποχρέωση εγγραφής και
πληρωμής σε πρώτη ζήτηση για υποχρεώσεις μειω
μένης εξασφάλισης
R0330
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2
της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις εκτός από αυτές που προβλέπει το άρθρο
96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ
Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη — εκτός εκείνων που εμπίπτουν στο
άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ
Μη διαθέσιμα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου
Λοιπά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια
Σύνολο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων

R0010
R0020
R0030

R0040

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

R0220

R0230

R0240
R0250
R0260
R0270
R0280
R0290

R0300

R0310

R0320

R0330

R0340
R0350

R0360
R0370
R0380
R0390
R0400

Κατηγορία 1 —
ελεύθερα
περιορισμών
στοιχεία
C0020

Κατηγορία 1 —
υποκείμενα σε
περιορισμούς
στοιχεία
C0030

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

C0040

C0050
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S.23.01.22
Ίδια κεφάλαια

Ίδια κεφάλαια άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων
Πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων, χρηματοδοτικά ιδρύματα, διαχειριστές
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
Μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Συνολικά ίδια κεφάλαια άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων
Ίδια κεφάλαια όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης, αποκλειστικά ή
σε συνδυασμό με τη μέθοδο 1
Συγκεντρωτικά ίδια κεφάλαια όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης ή
συνδυασμός μεθόδων
Συγκεντρωτικά ίδια κεφάλαια όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης ή
συνδυασμός μεθόδων μετά την αφαίρεση ενδοομιλικών συναλλαγών
Συνολικά διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των ενοποιημένων κεφαλαιακών
απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων από άλλο
χρηματοπιστωτικό τομέα και από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης)
Συνολικά διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των ελάχιστων ενοποιημένων
κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου
Συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των ενοποιημένων κεφαλαιακών
απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων από άλλο
χρηματοπιστωτικό τομέα και από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης)
Συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των ελάχιστων ενοποιημένων
κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου
Ελάχιστες ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου
Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς τις ελάχιστες ενοποιημένες κεφαλαιακές
απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου
Συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων
φερεγγυότητας του ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων από άλλο
χρηματοπιστωτικό τομέα και από επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο
αφαίρεσης και άθροισης)
Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου
Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας
του ομίλου συμπεριλαμβανομένων των άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων και των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης

Σύνολο

Κατηγορία 1 —
ελεύθερα
περιορισμών
στοιχεία

Κατηγορία 1 —
υποκείμενα σε
περιορισμούς
στοιχεία

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

R0410

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

689.131

585.379

50.000

0

53.753

646.414

542.661

50.000

0

53.753

646.414
378.952

542.661

50.000

0

53.753

R0420
R0430
R0440

R0450
R0460

R0520

R0530

R0560

R0570
R0610
R0650

R0660
R0680
R0690
171%
C0060

Εξισωτικό αποθεματικό
Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού
Ίδιες μετοχές (διακρατούμενες άμεσα και έμμεσα)
Προβλέψιμα μερίσματα, διανομές κερδών και επιβαρύνσεις
Λοιπά στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων
Προσαρμογές για τα υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων
αναφορικά με τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και τα κεφάλαια
κλειστής διάρθρωσης
Άλλα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια
Εξισωτικό αποθεματικό πριν την αφαίρεση των συμμετοχών σε άλλο χρηματοπιστωτικό
τομέα
Αναμενόμενα κέρδη
Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζωής
Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζημιών
Συνολικά αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα

0

R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
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