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Συνοπτική Περίληψη 

Ενότητα Περίληψη  Σελίδα 

Α. Δραστηριότητα 
και Επιδόσεις 

Η παρούσα έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής 

κατάστασης υλοποιήθηκε από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ανώνυμη 

Ασφαλιστική Εταιρεία, εταιρεία του γερμανικού ασφαλιστι-

κού ομίλου ERGO στα πλαίσια του εποπτικού πλαισίου 

Φερεγγυότητας ΙΙ που εφαρμόζεται στην Ελλάδα με το 

Ν.4364/2016, βάσει της οδηγίας 2009/138/ ΕΚ και αναφέρε-

ται στο οικονομικό έτος 2016. Τα οικονομικά στοιχεία που 

αναφέρονται βασίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστά-

σεις της Εταιρείας σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπα Χρημα-

τοοικονομικής Αναφοράς.  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους Κλάδους Γενικών Ασ-

φαλειών και Ασφαλειών Ζωής. 

Η Εταιρεία κατά το 2016 παρουσίασε κερδοφορία μετά 

φόρων 15,4 εκ. Ευρώ προερχόμενη κυρίως από το υψηλό 

επενδυτικό αποτέλεσμα και από την θετική επίδραση της  

αναγνώρισης της αναβαλλόμενης φορολογίας.  

Την 1η Αυγούστου 2016, η ERGO International A.G. ολοκ-

λήρωσε την εξαγορά της Εταιρείας. 

6-15 

Β. Σύστημα Διακυ-
βέρνησης 

Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας είναι 

επαρκές ως προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκό-

τητα των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική 

της δραστηριότητα. 

Η Πολιτική καταλληλότητας και αξιοπιστίας περιγράφει τα 

κριτήρια εκείνα που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που 

διοικούν την Εταιρεία ή κατέχουν θέση βασικής λειτουργίας, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή και συνετή Διοίκηση. 

Στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου η Εταιρεία έχει συστήσει τις βασικές λειτουργίες 

του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων, της 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Αναλογιστικής ως αυ-

τόνομες εταιρικές μονάδες. 

Η Εταιρεία πραγματοποιεί την αυτοαξιολόγηση κινδύνου και 

φερεγγυότητας μέσω εκπόνησης και έγκρισης της Έκθεσης 

Εκτίμησης Κινδύνου & Φερεγγυότητας καθώς και της εκπό-

νησης σχετικής διαδικασίας, βάσει της οποίας τα αποτελέσ-

ματα της Έκθεσης ενσωματώνονται στην οργανωτική δομή 

και τη λήψη αποφάσεων. 

Η Εταιρεία έχει Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης, στην οποία 

περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον εξωπο-

ρισμό κρίσιμων ή σημαντικών επιχειρησιακών λειτουργιών. 

Κατά την περίοδο της αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκαν 

16-33 
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σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της εταιρικής διακυβέρ-

νησης. 

C. Προφίλ Κινδύνου 

Η στρατηγική της Εταιρίας επικεντρώνεται στη διατήρηση 

του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας της. 

Οι τύποι κινδύνων που ασφαλίζει είναι ατομικοί, ομαδικοί, 

εμπορικοί και βιομηχανικοί. 

Το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο κατά ζημιών αποτελείται ως 

επί το πλείστον από αστική ευθύνη αυτοκινήτου, ασφαλίσε-

ις πυρός, τεχνικές ασφαλίσεις και γενική αστική ευθύνη.  

Αντίστοιχα, αυτό των ασφαλίσεων ζωής περιλαμβάνει κατά 

κύριο λόγο παραδοσιακά προϊόντα ζωής (ως επί το πλείσ-

τον με εγγυήσεις). 

Η αντασφάλιση είναι η βασικότερη τεχνική που έχει υιοθε-

τήσει η Εταιρεία προκειμένου να αντισταθμίσει την έκθεσή 

της στο σημαντικότερο κίνδυνο που είναι εκτεθειμένη, τον 

ασφαλιστικό.  

Ο κίνδυνος αγοράς είναι χαμηλός λόγω της καλά διαφορο-

ποιημένης κατανομής των στοιχείων του ενεργητικού και 

της επενδυτικής τοποθέτησης σε χρεόγραφα υψηλής πισ-

τοληπτικής διαβάθμισης. 

Οι κύριες αλλαγές στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας σε 

σχέση με την προηγούμενη περίοδο είναι: 

i) αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε 

τίτλους με υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση, και 

ii) πιο συνετή διαχείριση των προβλέψεων για απαι-

τήσεις (δάνεια/ασφάλιστρα) σε καθυστέρηση άνω των τριών 

μηνών, νομικών εκκρεμοτήτων/δικών, αλλά και φορολογι-

κών σκοπών. 

34-41 

D. Αποτίμηση για 
σκοπούς φερεγγυ-
ότητας 

Υπό το πλαίσιο του καθεστώτος Φερεγγυότητα II, έχουν 

εφαρμοσθεί νέοι κανόνες για τη λογιστική και την αποτίμηση 

των περιουσιακών στοιχείων, των τεχνικών προβλέψεων 

και των λοιπών υποχρεώσεων. Οι βασικές διαφορές στον 

ισολογισμό, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της Φερεγ-

γυότητας ΙΙ και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρημα-

τοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), συμπεριλαμβανομένων 

των βάσεων, των μεθόδων και των υποκείμενων παραδο-

χών, αναλύονται στην παρούσα ενότητα. Η Εταιρεία δεν 

προέβη σε καμία αλλαγή ή προσαρμογή στις χρησιμοποι-

ούμενες μεθόδους αποτίμησης κατά το οικονομικό έτος 

2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Ως αποτέλεσμα των διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης 

που χρησιμοποιούνται για μεμονωμένα στοιχεία, η δομή 

του ισολογισμού Φερεγγυότητας ΙΙ διαφέρει από την αντίσ-

τοιχη δομή του ισολογισμού σε ΔΠΧΑ. Επομένως, όλα τα 

στοιχεία του ισολογισμού δεν είναι άμεσα συγκρίσι-

42-57 
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μα. Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται στην ταξινόμηση 

των απαιτήσεων (μη ασφαλιστικές), στα μεταφερόμενα 

έξοδα πρόσκτησης και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι 

οποίες εξηγούνται στα επιμέρους στοιχεία. Όποτε ήταν 

δυνατόν, πραγματοποιήθηκε επαναταξινόμηση των περιο-

υσιακών στοιχείων σε ΔΠΧΑ με σκοπό τη συμμόρφωση με 

τη δομή που προβλέπεται στον ισολογισμό Φερεγγυότητας 

ΙΙ. 

E. Διαχείριση Κε-
φαλαίων 

Η εταιρεία κατά το 2016 κάλυψε πλήρως τις κεφαλαιακές 

της και το σύνολο των βασικών ιδίων κεφαλαίων της ανήλθε 

σε 86,5 εκ. Ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της 

εταιρείας διαμορφώθηκε στο 126,3% ως προς τις κεφαλαι-

ακές απαιτήσεις φερεγγυότητας 

Με βάση την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική της Εται-

ρείας, δεν διακρίνεται ανάγκη αύξησης κεφαλαίου. 

Για  το οικονομικό έτος 2016, η εταιρεία δεν προχώρησε σε 

οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, προκειμένου να ενισχύ-

σει περαιτέρω τα ίδια κεφάλαιά της. 

58-62 
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A. Δραστηριότητα και Επιδόσεις 

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΤΕ Ασφαλιστική) εφεξής καλούμενη "Εταιρεία", είναι μια 

ανώνυμη ασφαλιστική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στους Κλάδους Γενικών Ασφαλειών και Ασφαλε-

ιών Ζωής.  

Η Εταιρεία παρουσιάζει την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης (SFCR) στα 

πλαίσια του εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ που εφαρμόζεται στην Ελλάδα με το Ν.4364/2016 και 

περιγράφεται στην οδηγία 2009/138/ ΕΚ. Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος του ποιοτικού και ποσοτι-

κού συστήματος υποβολής εκθέσεων όπου οφείλουν να προετοιμάσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες σύμ-

φωνα με το πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ και το άρθρο 38 του Ν.4364/2016. Τόσο η δομή όσο και οι πληρο-

φορίες που πρέπει να περιέχονται καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 και (ΕΕ) 2015/2452 

της Επιτροπής. 

Η παρούσα έκθεση αφορά το οικονομικό έτος 2016 και τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται βασί-

ζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοι-

κονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), οι οποίες, μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, δεν έχουν δη-

μοσιευθεί. 

Η Εταιρεία κατά το 2016 παρουσίασε κερδοφορία μετά φόρων, 15,4 εκ. Ευρώ, προερχόμενη κυρίως 

από το επενδυτικό αποτέλεσμα και από την θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας. Την 1
η
 

Αυγούστου 2016, η ERGO International A.G. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εταιρείας (Κεφάλαιο A: 

Δραστηριότητα και Επιδόσεις). 

Υπό του πλαισίου της Φερεγγυότητας II, έχουν εφαρμοσθεί νέοι κανόνες για τη λογιστική και την αποτί-

μηση των περιουσιακών στοιχείων, των τεχνικών προβλέψεων και των λοιπών υποχρεώσεων. Οι βασι-

κές διαφορές στον ισολογισμό, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ συμπεριλαμ-

βανομένων των βάσεων, των μεθόδων και των υποκείμενων παραδοχών, αναλύονται στην παρούσα 

έκθεση. Η Εταιρεία δεν προέβη σε καμία αλλαγή ή προσαρμογή στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους 

αποτίμησης κατά το οικονομικό έτος 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (Κεφάλαιο Δ: Αποτίμη-

ση για σκοπούς Φερεγγυότητας). 

Η κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας κρίνεται ως επαρκής και επιπρόσθετα, κατά το τρέχον έτος αναφοράς,  

καλύπτει πλήρως τόσο τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας όσο και τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις (Φερεγγυότητας II).  Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 

126,3% ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και στο 265% ως προς τις ελάχιστες κεφα-

λαιακές απαιτήσεις (Κεφάλαιο E: Διαχείριση Κεφαλαίου). 

Το 2017, η ERGO International προτίθεται να συγχωνεύσει τις θυγατρικές της εταιρείες στην Ελλάδα. 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 19.05.2017. 

 

A.1. Δραστηριότητα επιχείρησης 

Τα ασφαλιστικά προϊόντα της Εταιρείας προσφέρονται στην Ελλάδα. Η Εταιρεία είναι μέλος του γερμα-

νικού ασφαλιστικού ομίλου ERGO, ο οποίος περιλαμβάνει τους ασφαλιστές DAS, DKV και ERV.  Η 

ERGO Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών, η ERGO Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής και DAS - HELLAS είναι 

μέλη του ίδιου ασφαλιστικού ομίλου. Η ERGO Insurance Group ανήκει στην Munich Re Group, έναν 

από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστές παγκοσμίως. 
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Η Εταιρεία, ως μέλος του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Group από τον Αύγουστο 2016, έχει ως αποκλε-

ιστικό μέτοχο την ERGO INTERNATIONAL S.A., η οποία συμμετάσχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με 

ποσοστό 100%. 

Η Εταιρεία διέπεται από τους κανόνες του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες καθώς και του Ν. 

4364/2016 για τις ρυθμιστικές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Η 

αρμόδια εποπτική αρχή της Εταιρείας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2016 της Εταιρείας διενεργείται 

από την: 

K.P.M.G. Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία – Στρατηγού Τόμπρα 3 Αγία Παρασκευή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο σκοπός  της Εταιρείας είναι ο ακόλουθος: 

 Η για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άσκηση ασφαλίσεων (πρωτασφαλίσεων 

και αντασφαλίσεων) κατά ζημιών και ζωής στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε όλους τους κλάδο-

υς, όπως αυτοί αναφέρονται και ταξινομούνται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970.  

 Η ανάληψη της αντιπροσώπευσης κάθε ημεδαπής και αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλισ-

τικής εταιρείας. 

 Η ίδρυση στην Ελλάδα  και το εξωτερικό άλλων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εταιρειών 

οποιασδήποτε επιτρεπόμενης μορφής. 

 Η ίδρυση Ινστιτούτου ασφαλιστικών σπουδών, μελετών και επιμόρφωσης. 

 Κάθε σχετική με τα πιο πάνω, εργασία ή δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

 Η ίδρυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανωνύμων εταιρειών με σκοπό χρηματοπιστωτικές ερ-

γασίες καθώς και εταιρειών οποιασδήποτε δραστηριότητας και εταιρικού τύπου και η συμμετοχή 

σε παρόμοιες εταιρείες, έστω και αν οι εταιρείες αυτές δεν έχουν ως αντικείμενο τις ασφαλιστι-

κές εργασίες, εφ’ όσον αυτό επιτρέπεται από το Νόμο ή θα επιτραπεί μελλοντικά. 

 Οποιαδήποτε άλλη, συναφής ή μη εργασία ή δραστηριότητα, εφόσον δεν απαγορεύεται από 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

Η Εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της μέσω διαμεσολαβητών, πρακτόρων και τραπεζικών συνεργασιών.  

Η Εταιρεία έχει αναθέσει την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της στην MEAG Asset 

Management GmbH (εφεξής MEAG). Η MEAG είναι μια Εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, κοινοπραξίας 

της Munich Re και της ERGO Group. Οι στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται από την Ετα-

ιρεία σε στενή συνεργασία με την ομάδα επενδύσεων της MEAG και της ERGO International. 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας την 31
η
 Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε στο 126,3% ως 

προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας  

Για τους σκοπούς του πλαισίου της Φερεγγυότητας II, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους 

ασφαλιστικούς κλάδους: 

 Ασφάλιση ιατρικών δαπανών 

 Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος 

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων 

 Λοιπές ασφαλίσεις χερσαίων οχημάτων 
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 Ασφάλιση πλοίων και μεταφερόμενων εμπορευμάτων 

 Πυρκαγιά και λοιπές ζημιές αγαθών 

 Γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 Νομική προστασία 

 Βοήθεια 

 Ασφάλιση με συμμετοχή στα κέρδη 

 Ασφαλιστικά προϊόντα συνδεόμενα με δείκτες και προϊόντα που συνδυάζουν ασφάλιση 

ζωής και επένδυση  

 Άλλα προϊόντα ασφάλισης ζωής 

 Πρόσοδοι από συμβάσεις ασφάλισης ζημιών και συνδεόμενες με ασφαλιστικές υποχ-

ρεώσεις εκτός από τις υποχρεώσεις ασφάλισης ασθένειας 

Η Εταιρεία στη λογιστική και χρηματοοικονομική της κατάσταση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρό-

τυπα ακολουθεί για την ταξινόμηση των κλάδων τις οδηγίες του Ν. 4364/2016. 

 

A.2. Ασφαλιστικές επιδόσεις 

Ασφάλιστρα 

 

Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
Σύνολο: 114 εκ. Ευρώ (122 εκ. Ευρώ)

Aστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων Πυρκαγιά και λοιπές ζημιές αγαθών

Λοιποί Κίνδυνοι Γενικών Ασφαλειών Ζωής
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Το 2016, μέσα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον λόγω της μείωσης των τιμολογίων και της συνε-

χιζόμενης συρρίκνωσης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ιδιαίτερα στον κλάδο Αυτοκινήτου, ως 

αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, η Εταιρεία παρουσίασε μείωση των ακαθάριστων 

εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 6,6% και τα οποία ανήλθαν σε 114 εκ. Ευρώ. 

Ειδικότερα, ο κλάδος αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων παρουσίασε αύξηση των ακαθάριστων εγ-

γεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 1,5%, ενώ ο κλάδος πυρός και οι λοιποί κλάδοι σημείωσαν μείωση 

κατά 14,9% και 19% αντιστοίχως.  

Ο κλάδος Ζωής σημείωσε κατά το 2016 οριακή αύξηση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 

κατά 0,6% σε σύγκριση με το 2015.  

 

Τεχνικό Αποτέλεσμα 

 
 

Η μείωση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων το 2016 επήλθε κυρίως από τον κλάδο πυρός. 

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, η αύξηση στο κόστος ασφαλιστικών αποζημιώσεων κατά το 2016 προήλθε κυρί-

ως από τα αυξημένα τεχνικά αποθέματα στον κλάδο Αστικής ευθύνης οχημάτων και στον κλάδο Ζωής. 

Το καθαρό κόστος πρόσκτησης παρουσίασε αύξηση προερχόμενη κυρίως από τους κλάδους Γενικών 

Ασφαλειών. 

Τα διοικητικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7 εκατ. Ευρώ συγκριτικά με το 2015. 

Συνολικά, το υψηλότερο καθαρό κόστος ασφαλιστικών αποζημιώσεων που προέκυψε από την ενίσχυση 

των τεχνικών αποθεμάτων καθώς και τα αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμόρφωσαν χαμηλότερο τεχ-

νικό αποτέλεσμα. 

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν τις ασφαλιστικές επιδόσεις για τους κυριότερους κλάδους: Αστικής Ευ-

θύνης Χερσαίων Οχημάτων, Πυρκαγιάς και λοιπών ζημιών αγαθών, Λοιπών Κλάδων (περιλαμβάνονται 

όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι) και Κλάδος Ζωής: 

Ακαθάριστα Εγγεγραμένα 

Ασφάλιστρα

(σε εκ. Ευρώ)
2016 2015

2016 vs 

2015

Aστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 39,7 39,1 1,5%

Πυρκαγιά και λοιπές ζημιές αγαθών 21,1 24,8 -14,9%

Λοιποί Κίνδυνοι Γενικών Ασφαλειών 21,8 26,9 -19,0%

Ζωής 31,4 31,2 0,6%

Σύνολο 114,0 122,0 -6,6%

Αποτέλεσμα ανά κλάδο

(σε εκ. Ευρώ)
2016 2015

2016 vs 

2015

Ακαθάριστα Εγγεγραμένα Ασφάλιστρα 113,9 122,0 -6,6%

Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 98,8 103,5 -4,6%

Καθαρό Κόστος Αποζημιώσεων -86,9 -43,7 98,8%

Λειτουργικά Έξοδα -43,1 -38,2 12,7%

Καθαρά Έξοδα Πρόσκτησης -20,3 -17,1 18,5%

Διοικητικά Έξοδα -22,8 -21,1 8,0%

Καθαρό Τεχνικό Αποτέλεσμα -31,2 21,6 -244,4%
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Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων  

 

 
 

Το 2016, ο κλάδος αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων σημείωσε αύξηση ακαθάριστων εγγεγραμμέ-

νων ασφαλίστρων κατά 1,5% 

Το καθαρό κόστος ασφαλιστικών αποζημιώσεων ανήλθε το 2016 σε 23,1 εκατ. Ευρώ, αυξημένο κατά 

176,8% σε σχέση με το 2015. 

Το καθαρό κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών αυξήθηκε κατά 1,2 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το 

2015. 

Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στην μείωση του τεχνικού αποτελέσματος που ανήλθε σε 1,9 εκ. Ευρώ 

από 19,4 εκ. Ευρώ το 2015  

 

Πυρκαγιάς και λοιπών ζημιών αγαθών  

 

 
 

Τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα παρουσίασαν το 2016 μείωση 2,7 εκ. Ευρώ προερχόμενη κυρί-

ως από την μείωση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων λόγω της χαμηλότερης συνεισφο-

ράς του τραπεζοασφαλιστικού δικτύου. 

Το καθαρό κόστος ασφαλιστικών αποζημιώσεων αυξήθηκε το 2016 κατά 1,2 εκ. Ευρώ σε σχέση με το 

2015. 

Αποτέλεσμα ανά κλάδο

(σε εκ. Ευρώ)
2016 2015

2016 vs 

2015

Ακαθάριστα Εγγεγραμένα Ασφάλιστρα 39,7 39,1 1,5%

Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 39,5 40,7 -2,9%

Καθαρό Κόστος Αποζημιώσεων -23,1 -8,4 176,8%

Λειτουργικά Έξοδα -14,5 -12,9 12,1%

Καθαρά Έξοδα Πρόσκτησης -7,6 -6,4 20,0%

Διοικητικά Έξοδα -6,8 -6,5 4,4%

Καθαρό Τεχνικό Αποτέλεσμα 1,9 19,4 -90,3%

Δείκτης Ζημιών 58,6% 20,6%

Δείκτης Εξόδων 36,6% 31,7%

Μικτός Δείκτης Ζημιών και Εξόδων 95,2% 52,3%

Αποτέλεσμα ανά κλάδο

(σε εκ. Ευρώ)
2016 2015

2016 vs 

2015

Ακαθάριστα Εγγεγραμένα Ασφάλιστρα 21,1 24,8 -14,9%

Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 18,4 21,1 -13,1%

Καθαρό Κόστος Αποζημιώσεων -6,0 -4,8 24,6%

Λειτουργικά Έξοδα -7,0 -7,1 -0,2%

Καθαρά Έξοδα Πρόσκτησης -4,5 -5,2 -12,1%

Διοικητικά Έξοδα -2,5 -1,9 32,1%

Καθαρό Τεχνικό Αποτέλεσμα 5,3 9,2 -42,7%

Δείκτης Ζημιών 32,9% 22,9%

Δείκτης Εξόδων 38,3% 33,4%

Μικτός Δείκτης Ζημιών και Εξόδων 71,2% 56,3%
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Τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση κατά 0,1 εκ. Ευρώ κυρίως λόγω των χαμηλότερων προμηθει-

ών εναρμονισμένα με την εξέλιξη της παραγωγής. 

Συνολικά, το καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 5,3 εκ. Ευρώ μειωμένο κατά 3,9 εκ. Ευρώ 

σε σχέση με το 2015. 

 

Λοιποί Κλάδοι 

 

 
 

Το 2016, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 19% ενώ το καθαρό κόστος ασφα-

λιστικών αποζημιώσεων και τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 66% και 17,6% αντίστοιχα με συνέ-

πεια την μείωση του τεχνικού αποτελέσματος σε 3,3 εκ. Ευρώ από 6,2 εκ. Ευρώ το 2015. 

 

Κλάδος Ζωής 

 

 

 

Ο κλάδος Ζωής παρουσίασε μικρή αύξηση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μέσα στο 

2016 και η μείωση του τεχνικού αποτελέσματος προήλθε κατά κύριο λόγο από τις αυξημένες ασφαλιστι-

κές προβλέψεις για κινδύνους σχετιζόμενους με προγράμματα υγείας. 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα ανά κλάδο

(σε εκ. Ευρώ)
2016 2015

2016 vs 

2015

Ακαθάριστα Εγγεγραμένα Ασφάλιστρα 21,8 26,9 -19,0%

Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 10,6 11,6 -8,3%

Καθαρό Κόστος Αποζημιώσεων -3,4 -2,0 66,8%

Λειτουργικά Έξοδα -3,9 -3,3 17,6%

Καθαρά Έξοδα Πρόσκτησης -1,9 -1,0 84,7%

Διοικητικά Έξοδα -2,1 -2,3 -11,6%

Καθαρό Τεχνικό Αποτέλεσμα 3,3 6,2 -46,4%

Δείκτης Ζημιών 31,7% 17,4%

Δείκτης Εξόδων 36,8% 28,7%

Μικτός Δείκτης Ζημιών και Εξόδων 68,5% 46,2%

Αποτέλεσμα ανά κλάδο

(σε εκ. Ευρώ)
2016 2015

2016 vs 

2015

Ακαθάριστα Εγγεγραμένα Ασφάλιστρα 31,4 31,2 0,5%

Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 30,3 30,1 0,5%

Καθαρό Κόστος Αποζημιώσεων -54,3 -28,5 90,8%

Λειτουργικά Έξοδα -17,7 -14,9 18,1%

Καθαρά Έξοδα Πρόσκτησης -6,3 -4,6 36,1%

Διοικητικά Έξοδα -11,4 -10,3 10,2%

Καθαρό Τεχνικό Αποτέλεσμα -41,7 -13,3 213,8%



ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία – Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2016  12 

 

Συνολική Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 
 

Με βάση τα παραπάνω, το τεχνικό αποτέλεσμα της Εταιρείας το 2016 μειώθηκε κατά 52,8 εκατ. Ευρώ 

σε σύγκριση με το 2015 και διαμορφώθηκε σε ζημιά 31,2 εκ. Ευρώ. Το επενδυτικό αποτέλεσμα αυξήθη-

κε το 2016 κατά 42 εκ. Ευρώ (ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση) ενώ τα ανόργανα αποτελέσματα είχαν 

αρνητική επίδραση λόγω δημιουργίας έκτακτων προβλέψεων. 

Όλα τα προαναφερθέντα καθώς και η θετική επίδραση από την αναβαλλόμενη φορολογία διαμόρφωσαν 

το αποτέλεσμα μετά φόρων σε 15,4 εκ. Ευρώ μειωμένο κατά 3 εκ. Ευρώ σε σύγκριση με το 2015. 

 

A.3. Αποτελέσματα επενδύσεων 

Ανάλυση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 

 

 
 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο και συγκεκριμένα τον Ιούλιο 2016, η Εταιρεία προέβη σε αναδιάρθρωση 

του χαρτοφυλακίου της. Κατά το 2015, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελούταν κυρίως 

από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η Εταιρεία στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της ε-

πένδυσε κατά το 2016 σε τίτλους σταθερού εισοδήματος εξωτερικού με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμι-

ση και σε αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού. Επιπλέον, η Εταιρεία προέβη σε πώληση των επενδυτικών 

της ακινήτων.  

Αποτέλεσμα ανά κλάδο

(σε εκ. Ευρώ)
2016 2015

2016 vs 

2015

Ακαθάριστα Εγγεγραμένα Ασφάλιστρα 113,9 122,0 -6,6%

Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 98,8 103,5 -4,6%

Καθαρό Κόστος Αποζημιώσεων -86,9 -43,7 98,8%

Λειτουργικά Έξοδα -43,1 -38,2 12,7%

Καθαρά Έξοδα Πρόσκτησης -20,3 -17,1 18,5%

Διοικητικά Έξοδα -22,8 -21,1 8,0%

Καθαρό Τεχνικό Αποτέλεσμα -31,2 21,6 -244,4%

Επενδυτικό Αποτέλεσμα 46,1 4,2 1008,2%

Λοιπά εσοδά 2,5 2,9 -13,9%

Λοιπά έξοδα -18,6 -7,0 165,8%

Κέρδη προ φόρων -1,2 21,6 -105,8%

Φόροι 16,7 -3,2 -615,5%

Κέρδη μετά φόρων 15,4 18,4 -16,3%

Επενδύσεις*

(σε εκ. Ευρώ)
2016 2015

Ακίνητα 0,0 9,9

Τίτλοι σταθερού εισοδήματος 370,9 239,4

Αμοιβαία Κεφάλαια 16,9 96,4

Χρηματικά Διαθέσιμα 41,7 55,9

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχ/σεις 0,3 0,3

Δάνεια 3,7 4,2

Σύνολο επενδύσεων 433,4 406,1

*Ποσά Ισολογισμού σύμφωνα με ΔΠΧΑ
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Κατά το 2016, η Εταιρεία μείωσε οριακά την έκθεσή της σε κρατικά ομόλογα και ενίσχυσε την θέση της 

σε καλυμμένες ομολογίες (covered bonds). 

Όλα τα ομόλογα αποτιμώνται σε ευρώ και η γεωγραφική κατανομή των εκδοτών ομολόγων στο χαρτο-

φυλάκιο της Εταιρείας είναι 45% Γερμανία, 25% Γαλλία, 14% Λουξεμβούργο, 9% Αυστρία και 4% Ολ-

λανδία. 

Το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων της Εταιρείας έχει υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, την 31η Δεκεμβρί-

ου 2016, το 100% των χρεογράφων είχε πιστοληπτική διαβάθμιση από AAA έως Α. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Χαρτοφυλάκιο Σταθερού Εισοδήματος ανά κατηγορία
Σύνολο: 374,5 εκ. Ευρώ (243,6 εκ. Ευρώ)

Κρατικά ομόλογα Καλυμμένες ομολογίες Δάνεια

Χαρτοφυλάκιο Σταθερού Εισοδήματος 

ανά κατηγορία 2016 2015

Κρατικά ομόλογα 93% 98%

Καλυμμένες ομολογίες 6% 0%

Δάνεια 1% 2%

Πιστοληπτική Διαβάθμιση τίτλων 

σταθερού εισοδήματος
2016 2015

AAA to A 100% 0%

BBB to C 0% 100%

*εξαιρούνται τα δάνεια
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Επενδυτικό Αποτέλεσμα 

 

 
 

Το επενδυτικό αποτέλεσμα το 2016 ήταν σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με το 2015 λόγω εκτάκτων 

κερδών που προήλθαν από τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης 

του χαρτοφυλακίου 

Όσον αφορά τις επενδύσεις σε ακίνητα, το 2015 η Εταιρεία προχώρησε σε απομείωση λόγω της επικα-

ιροποιημένης αποτίμησης από εξωτερικούς συμβούλους, ενώ κατά το 2016 δεν προχώρησε σε περαι-

τέρω απομείωση καθώς οι τιμές των ακινήτων σταθεροποιήθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος. 

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημιές (αναγνωρίσιμα απευθείας στην καθαρή θέση) διαμορφώθηκαν 

στα -0,3 εκατ. Ευρώ το 2016 σε σύγκριση με 19 εκατ. Ευρώ το 2015 καθώς το μεγαλύτερο μέρος των 

κερδών αυτών καταγράφηκε εντός του 2016 όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. 

Στον κατωτέρω πίνακα απεικονίζεται η επενδυτική απόδοση ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για 

το έτος 2016: 

Επενδυτικό αποτέλεσμα

(σε εκ. Ευρώ)
2016 2015

Οργανικό αποτέλεσμα 3,2 10,2

Εκ των οποίων:

Ακίνητα 0,3 0,6

Τίτλοι σταθερού εισοδήματος 2,5 4,4

Αμοιβαία Κεφάλαια 0,2 0,3

Δάνεια 0,1 0,2

Λοιπά 0,0 4,7

Έκτακτο αποτέλεσμα 43,4 -5,3

Εκ των οποίων:

Απομείωση ακινήτων 0 -1,4

Κέρδη από πώληση Τίτλων σταθερού εισοδήματος 28,7 0,0

Κέρδη από πώληση Αμοιβαίων Κεφάλαια 14,7 -3,9

Έξοδα Επενδύσεων -0,2 -0,1

Σύνολο 46,4 4,8

Απόδοση οργανικού αποτελέσματος* 0,76% 2,52%

Απόδοση έκτακτου αποτελέσματος * 10,33% -1,30%

Έξοδα επενδύσεων * -0,05% -0,03%

Συνολική Απόδοση * 11,05% 1,19%

* Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που χρησιμοποείται για τον υπολογισμό της 

απόδοσης κάθε έτους, υπολογίζεται ως η μέση τιμή των χαρτοφυλακίων του 

τρέχοντος και του προηγούμενου έτους
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A.4. Αποτελέσματα άλλων δραστηριοτήτων 

Η Εταιρεία δεν εξασκεί άλλη δραστηριότητα επομένως δεν έχει να αναφέρει τίποτα επιπλέον στην πα-

ρούσα ενότητα. 

 

A.5. Λοιπές σημαντικές πληροφορίες 

Τα Έκτακτα αποτελέσματα  της Εταιρείας για το 2016 παρουσίασαν ζημιά 16,1 εκατ. Ευρώ με την κύρια 

επίπτωση να προέρχεται από την δημιουργία έκτακτων προβλέψεων.  

Στην από 19 Δεκεμβρίου 2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 594), αποφασίστηκε 

η έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης των εταιριών “ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ”, “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Α.Ε.” και “ERGO Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ”, δια της απορρόφησης των δύο τελευταίων από την πρώτη, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρα 68 και επόμενα) και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, σε 

συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 28 § 10 του Ν. 4364/2016. 

Περαιτέρω, δεν υφίστανται σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31.12.2016 τα οποία επηρεάζουν τις 

Εποπτικές Καταστάσεις.  

 

  

Απόδοση ανά κατηγορία επένδυσης 2016

Ακίνητα 7,0%

Τίτλοι σταθερού εισοδήματος 10,2%

Αμοιβαία Κεφάλαια 26,4%

Δάνεια 3,3%

Λοιπά 0,0%

* Οι συνολικές επενδύσεις ανά κατηγορία που χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό της απόδοσης κάθε έτους, υπολογίζονται ως η μέση τιμή της 

συγκεκριμένης κατηγορίας επένδυσης του τρέχοντος και του προηγούμενου 

έτους
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B. Σύστημα Διακυβέρνησης 

B.1. Γενικές πληροφορίες για το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οι αρμοδιό-

τητες των οποίων πηγάζουν από τις διατάξεις του Νόμου και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει έναν Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας , 

ο οποίος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Καταστατικού της, διέπει τη συνολική λειτουργία της και 

δεσμεύει τη Διοίκηση το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας. 

Οργανωτική Δομή της Εταιρείας 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που 

απαρτίζεται από πέντε (5) έως έντεκα (11) Μέλη, η πλειοψηφία των οποίων πρέπει να αποτελείται από 

Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων Κρατών – Μελών της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ, τα οποία εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :  

α) τον Πρόεδρο 

β) έναν ή δύο (2) Αντιπροέδρους (Α΄ και Β΄) 

γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και  

δ) τους Συμβούλους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Η ιδιότητα των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 

Τα εκτελεστικά μέλη ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ δε αυτών ως εκτελεστικό μέλος 

ορίζεται πάντα ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι εξουσίες και αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών ορίζον-

ται από το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και τις οικείες αποφάσεις του Δ.Σ.  

Μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 

Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν δύναται να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού 

αριθμού των μελών, ενώ αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Τα μη 

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων της Εταιρεί-

ας. Ορισμένα από αυτά συγκροτούν την Επιτροπή Ελέγχου. 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.  

Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος, το οποίο 

ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 
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Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρε-

ίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια 

του εταιρικού σκοπού, εκτός από τα θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, 

στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.  

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα θέματα:  

 τον στρατηγικό προσανατολισμό της επιχείρησης, την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου και την 

υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών, με σκοπό τη διασφάλιση ενός επαρκούς και αποτελεσματι-

κού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη συμμόρφωση προς το ισχύον θεσμικό, κανονιστικό 

και ομιλικό πλαίσιο,  

 τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και τη συχνότητα της εσωτερικής αξιολόγησης του συσ-

τήματος εταιρικής διακυβέρνησης,  

 τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών για τη διαχείριση κινδύνων με καθορισμό των εκάστοτε απο-

δεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου και διασφάλισης της ύπαρξης αποτελεσματικού συστήματος 

αξιολόγησης, λήψης και συνετής διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων,  

 το κατάλληλο εσωτερικό περιβάλλον, που διασφαλίζει ότι κάθε στέλεχος, σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα της ασφαλιστικής επιχείρησης, κατανοεί τόσο τη φύση κάθε κινδύνου που σχετίζεται με 

τα προϊόντα που ασχολείται και τις δραστηριότητες τις οποίες μετέχει ή εποπτεύει, όσο και την 

ανάγκη της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, αναγνωρίζει τη σημασία των ελεγκτικών διαδι-

κασιών και διευκολύνει την εφαρμογή τους,  

 την έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζεται από τη Διοίκηση και το σύνολο του προ-

σωπικού της Εταιρείας,  

 την παροχή όλων των απαραίτητων μέσων στη Διοίκηση και τις υπηρεσιακές μονάδες για την 

υλοποίηση του έργου τους,  

 τη διασφάλιση ότι η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο, 

τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης  

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συσταθεί οι κάτωθι Επιτροπές:  

α) Επιτροπή Ελέγχου,  

β) Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων,  

γ) Επιτροπή Αποδοχών (Αμοιβών) και  

δ) Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής. 

 

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ι. Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 31.07.2016 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τις 31.07.2016 ήταν η ακόλουθη: 

1. Σπυρίδων Παπασπύρου, Πρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος 

2. Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου -Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

3. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ - Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 

4. Παναγιώτης Αλεξάκης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
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5. Ιωάννης Ρόκκας – Μη Εκτελεστικό Μέλος 

6. Σπυρίδων Κολιάτσας – Μη Εκτελεστικό Μέλος 

7. Σταύρος Αδαμόπουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Οι υπεύθυνοι ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τις Δημόσιες Αρχές ήταν οι ακόλουθοι: 

1. Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφαλιστικών Εργασιών : Ιορδάνης Χατζηιωσήφ - Διευθύνων Σύμ-

βουλος 

2. Υπεύθυνος Αναλογιστής : Γεώργιος Κραββαρίτης 

3. Υπεύθυνος Διαχειριστής Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων . Γεώργιος Κραββαρίτης   

4. Υπεύθυνη Ελέγχου Διακίνησης Κεφαλαίων συνδεόμενων με εγκληματικές δραστηριότη-

τες : Ευτυχία Τσαρούχη  

5. Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης : Ευτυχία Τσαρούχη 

6. Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων : Ευστράτιος Γουδινάκος  

7. Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου: Κοσμάς Λιάρος 

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ανδρέας Δημόπουλος. 

 

Η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.07.2016 ήταν η εξής: 

Α.. Επιτροπή Ελέγχου,  

    1.Παναγιώτης Αλέξάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος  

    2. Ιωάννης Ρόκκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος 

    3. Σπυρίδων Κολιάτσας, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Μέλος 

Β. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων,  

   1. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ , Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος 

   2. Σπυρίδων Κολιάτσας, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος 

Γ. Επιτροπή Αποδοχών  

    1. Παναγιώτης Αλεξάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος  

    2. Ιωάννης Ρόκκας – Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος 

    3. Σταύρος Αδαμόπουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος 

Δ. Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής 

    1. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, Διευθύνων Σύμβουλος, - Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος 

    2. Ανδρέας Δημόπουλος, - Μέλος 

    3. Ευτυχία Τσαρούχη – Μέλος 

 

ΙΙ. Διοικητικό Συμβούλιο από 1.08.2016 έως 31.12.2016 

Την 1 Αυγούστου 2016, με την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την «Τράπεζα 

Πειραιώς Α.Ε» στην «ERGO INTERNATIONAL A.G», η Έκτακτη Γενική Συνέλευση  των Μετόχων εξέ-

λεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η θητεία του οποίου άρχισε από την 1.08.2016 και θα 

ολοκληρωθεί την 20.06.2019, η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη: 

1. Θεόδωρος Κοκκάλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

(CEO). 
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2. Δημήτριος Χατζηπαναγιώτου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιορδάνης Χατζηι-

ωσήφ, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός 

Διευθυντής. 

3. Frank Arno Fehler, Μη Εκτελεστικό Μέλος  

4. Ιωάννης Λινός, Μη Εκτελεστικό Μέλος  

5. Δημήτριος Χρηστάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος  

6. Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος  

7. Παύλος Φλώρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.  

Οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.08.2016 έως 31.12.2016 είχαν τις ακόλουθες συνθέσε-

ις: 

  Α.  Επιτροπή Ελέγχου 

   1. Παύλος Φλώρος - Πρόεδρος της Επιτροπής 

   2. Frank Arno Fehler - Μέλος 

   3. Ιωάννης Λινός - Μέλος 

  Β. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 

1. Δημήτριος Χρηστάκος - Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λινός - Μέλος                 

3. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ - Μέλος      

Γ. Επιτροπή Επενδύσεων 

1. Δήμος Πολυμενίδης - Πρόεδρος της Επιτροπής 

   2. Αθανάσιος Γκαρίλας - Μέλος             

   3. Ευστράτιος Γουδινάκος - Μέλος          

   4. Ανδρέας Κανελλόπουλος - Μέλος      

   5. Μάρκος Μυλωνάς - Μέλος                 

 Δ. Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής  

   1. Αλέξανδρος Σερμπέτης - Πρόεδρος της Επιτροπής 

   2. Ανδρέας Δημόπουλος - Μέλος                        

   3. Φιλήμων Τολίκας - Μέλος                               

   4. Ευτυχία Τσαρούχη - Μέλος                             

 Ε. Επιτροπή Αμοιβών 

   1. Ιωάννης Λινός - Πρόεδρος της Επιτροπής 

   2. Frank Arno Fehler - Μέλος                              

   3. Θεόδωρος Κοκκάλας - Μέλος                           

Οι υπεύθυνοι ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τις Δημόσιες Αρχές από 1.08.2016 έως 

31.12.2016 ήταν οι ακόλουθοι: 

1. Υπεύθυνοι Διοίκησης:     Θεόδωρος Κοκκάλας, Ιορδάνης Χατζηιωσήφ 

2. Υπεύθυνος Αναλογιστής - Γεώργιος Κραββαρίτης 

3. Υπεύθυνος Διαχείρισης Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων - Γεώργιος Κραββαρίτης 

4. Υπεύθυνη Ελέγχου Διακίνησης Κεφαλαίων συνδεόμενων με εγκληματικές δραστηριότητες, 

Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης / Υπεύθυνη Αιτιάσεων – Ευτυχία Τσαρούχη 

5. Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων: Ευστράτιος Γουδινάκος 

6. Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου : Νικολέτα Τρομπούκη 
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Επιτροπές 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου έγκειται στην υποστήριξη του Διοικητικό Συμβουλίου 

ως προς την εκπλήρωση του εποπτικού του ρόλου αναφορικά με:  

 Την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,  

 Την υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεων αντιμετώπισης των διαπιστωμένων 

αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθηση της υλοποίησης των δι-

ορθωτικών μέτρων,  

 Την επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων,  

 Την υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρότασης για την επιλογή των εξωτερικών ελεγ-

κτών,  

 Την επίβλεψη του ελέγχου που διενεργείται από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τη διασφάλιση 

της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας τους,  

 Την υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεων για τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων 

από εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές,  

 Την αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης.  

 Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕ παραμένει ανεπηρέαστη και σε επικοινωνία με τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ελεγκτές και την Διοίκηση της Εταιρείας.  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Διαμορφώνει τη στρατηγική ανάληψης πάσης μορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων που 

ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας και στην επάρκεια των διαθέσι-

μων πόρων σε τεχνικά μέσα και προσωπικό. 

 Μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικού Συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή 

του στη διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτή-

των / μονάδων της Εταιρείας. 

 Καθορίζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων ως προς την αναγνώρι-

ση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους, σε συνέπεια με την 

εκάστοτε ισχύουσα επιχειρηματική στρατηγική και την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων. 

 Λαμβάνει και αξιολογεί τις υποβαλλόμενες, ανά εξάμηνο, αναφορές της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Κινδύνων με σκοπό την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής δια-

χείρισης κινδύνων της Εταιρείας καθώς και της εν γένει επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων  σε 

σχέση με το ύψος και τη μορφή των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 

 Ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά με τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει αναλάβει η Εταιρεία 

διαβεβαιώνοντας για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. 

  Προβλέπει για τη διενέργεια τουλάχιστον ετήσιων προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσης 

(stress tests) για τους κινδύνους της αγοράς, πιστωτικό, ρευστότητας και ανάλογων τεχνικών 

για το λειτουργικό κίνδυνο. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Σκοπός της εν λόγω Επιτροπής είναι η χάραξη της επενδυτικής πολιτικής και στρατηγικής, για τη σύσ-

ταση, διάρθρωση και διαχείριση του Επενδυτικού και Εμπορικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Είναι 

αρμόδια για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετίζεται με την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγι-

κής της Εταιρείας αλλά και με την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, ρευστοποίησης υπαρχουσών, 

και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Η Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής καθορίζει τους στόχους, την στρατηγική, τις προτεραιότητες 

και το πρόγραμμα έργων ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος της Εταιρείας, ώστε να γίνει δυ-

νατή η κάλυψη των εκάστοτε επιχειρησιακών στόχων και θεσμικών υποχρεώσεών της και παρακολου-

θεί την πορεία υλοποίησης του προγράμματος. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η Επιτροπή Αμοιβών συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εκπλήρωση των καθη-

κόντων του αναφορικά με τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών μελών του Δ.Σ και ανωτάτων διευθυν-

τικών στελεχών της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αμοιβές και παροχές είναι ανάλογες με τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες τους και συνδέονται με την αξιολόγηση της  απόδοσής τους.  

 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε 

υπόθεσή της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον λήφθηκαν νόμιμα, δεσμεύουν και τους 

μετόχους που απουσίαζαν στην σχετική συνεδρίασή της ή διαφώνησαν. 

Οι κανόνες που διέπουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τις σχετικές διαδικασίες (δικαιώματα 

συμμετοχής Μετόχων, πρόσκληση, απαρτία, πλειοψηφία) καθώς και η τήρηση των Πρακτικών της Γ.Σ. 

ορίζονται στο Καταστατικό της καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα, που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι 

μόνη και αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει τα ακόλουθα θέματα : 

 Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή,  αναβίωση ή λύση της Εταιρείας 

 Τροποποίηση του Καταστατικού 

 Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 

 Έκδοση δανείου με ομολογίες 

 Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Εκλογή ελεγκτών 

 Διάθεση καθαρών κερδών 

  Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων 

 Διορισμός εκκαθαριστών 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (“4 key functions”) 

Στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου η Εταιρεία έχει συστήσει τις τέσ-

σερις (4) βασικές λειτουργίες, και ειδικότερα την Εσωτερική Επιθεώρηση (“Internal Audit”), τη Διαχείριση 

Κινδύνων (“Risk Management”), την Κανονιστική Συμμόρφωση (“Compliance”) και την Αναλογιστική 

(“Actuarial”). 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Εσωτερικής Επιθεώρησης είναι οι εξής: 

 Κατάρτιση του Ελεγκτικού Σύμπαντος και Αξιολόγηση των Κινδύνων κάθε περιοχής σε συνερ-

γασία με τους Διευθυντές  

 Κατάρτιση Ετήσιου και Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ελέγχων σε συνεργασία με το ERGO 

Group Audit της μητρικής και με έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου  

 Διενέργεια Τακτικών, Έκτακτων και Ομαδικών Ελέγχων βάσει του Ετήσιου Πλάνου  

 Παρακολούθηση Υλοποίησης Συστάσεων Ελέγχου  

 Παροχή τακτικής και έκτακτης πληροφόρησης προς την Επιτροπή Ελέγχου  

 Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου  

 Παρακολούθηση πορείας σημαντικών έργων και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης  

 Πρόληψη και Καταστολή της Απάτης  

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Διοίκηση / Όμιλο / Εποπτικές Αρχές 

 Συνεργασία και παροχή πληροφοριών προς τους τακτικούς ελεγκτές των οικονομικών καταστά-

σεων της Εταιρείας.  

 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Διαχείρισης Κινδύνων είναι οι ακόλουθες: 

 Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων 

(Στρατηγική / Πολιτικές / Διαδικασίες / Μεθοδολογίες), το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο 

προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η 

Εταιρεία 

 Εφαρμογή και χρήση κατάλληλων και αναλογικών μέσων, μεθόδων και διαδικασιών με σκοπό 

την αναγνώριση, εκτίμηση, μέτρηση, διαχείριση μέσω κατάλληλων μέτρων, παρακολούθηση 

και αναφορά των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία 

 Συμμετοχή στην αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και ανάληψη 

βελτιωτικών ενεργειών από κοινού με τους υπεύθυνους των επιχειρησιακών μονάδων  

 Διεξαγωγή της εσωτερικής εκτίμησης ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA) καθώς και της 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ανάλυσης ευαισθησίας σημαντικών κινδύνων,  δι-
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ασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα λαμβάνονται επαρκώς υπόψη σε θέματα επιχειρηματικού 

σχεδιασμού (πλάνο) και διαχείρισης κεφαλαίων 

 Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας βάσει του ισχύοντος εποπτικού και 

ομιλικού πλαισίου 

 Συμμετοχή στον καθορισμό του πλέγματος ορίων της Εταιρείας και της διάθεσής της για ανά-

ληψη κινδύνων (risk appetite), καθώς και της παρακολούθησης και βελτίωσης αυτών 

 Γνωμοδότηση επί των σημαντικών αποφάσεων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση 

στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι οι ακόλουθες: 

 Η εκπόνηση συστήματος για τη συνεχή εκτίμηση των κινδύνων της Κανονιστικής Συμμόρφω-

σης, σύνταξη Προγράμματος και Ετήσιου Πλάνου των ενεργειών της Κανονιστικής Συμμόρφω-

σης 

 Η παρακολούθηση της εφαρμογής των Κανονισμών και διαδικασιών Κανονιστικής Συμμόρφω-

σης σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας  

 Η πρόληψη πρακτικών που οδηγούν στην αύξηση του λειτουργικού κινδύνου λόγω μη τήρησης 

των υποχρεώσεων (θεσμικού πλαισίου, εσωτερικού κανονισμού, κώδικα δεοντολογίας),  

 Η αποφυγή δικαστικών ή διοικητικών ποινών εξαιτίας πλημμελούς συμμόρφωσης,  

 Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας και της φήμης της Εταιρείας και του Ομίλου (αρμόδιες αρχές, δίκ-

τυο, πελάτες), 

 Η διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων με την εξασφάλιση του αποτελεσματικού 

διαχωρισμού καθηκόντων,  

 Η εκπόνηση υλικού για εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης  

 Η παρακολούθηση της έγκαιρης υποβολής των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εποπτικών 

αναφορών και άλλων στοιχείων προς αυτές 

 Η παρακολούθηση εφαρμογής της διαδικασίας πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  

 Η κατάρτιση και υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο 

 

4. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Οι κύριες αρμοδιότητες της Αναλογιστικής είναι οι ακόλουθες: 

 Έλεγχος Επάρκειας Τεχνικών Προβλέψεων  

 Αξιολόγηση της επάρκειας, της καταλληλότητας και της ποιότητας των δεδομένων που χρησι-

μοποιήθηκαν στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων  

 Έλεγχος της καταλληλότητας των αναλογιστικών μεθόδων καθώς και των παραδοχών που γί-

νονται στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων  
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 Έλεγχος αποτελεσμάτων υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων και σύγκριση με τις εμπειρι-

κές παρατηρήσεις και με αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων  

 Αναλυτική έκθεση για ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αξιοπιστία και κα-

ταλληλότητα των δεδομένων και της μεθοδολογίας υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων και 

την επάρκειά τους.  

 Έκφραση γνώμης για την γενική  πολιτική ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων και την καταλλη-

λότητα των αντασφαλιστικών συμβάσεων.  

Οργανωτικά, στην Εταιρεία η Αναλογιστική λειτουργία αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες έχουν συσταθεί  ως αυτόνομες λειτουργίες της Εταιρείας (τόσο οργανω-

τικά όσο και λειτουργικά), απεικονίζονται στο Οργανόγραμμά της και οι αρμοδιότητές τους περιγράφον-

ται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης & στις επιμέρους Πολιτικές. Στις ανωτέρω λειτουργίες δεν 

έχουν ανατεθεί περαιτέρω αρμοδιότητες, οι οποίες να δημιουργούν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. 

Επιπλέον κάθε Λειτουργία διαθέτει ως Διεύθυνση ξεχωριστό προσωπικό.  

Οι βασικές λειτουργίες  ενημερώνουν το Δ.Σ. μέσω της υποβολής τακτικών ή έκτακτων (“ad-hoc”) ανα-

φορών, συμπεριλαμβανομένων και των Εκθέσεων, η εκπόνηση και υποβολή των οποίων επιβάλλεται 

σύμφωνα με το Νόμο και τις αποφάσεις της Εποπτικής Αρχής. 

Αρχές Πολιτικής Αποδοχών 

Οι αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τις βασικές λειτο-

υργίες της Εταιρείας και το προσωπικό καθορίζονται από την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση, τις 

ατομικές συμβάσεις εργασίας και τους σχετικούς κανονισμούς της Εταιρείας καθώς και τις αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

B.2. Απαιτήσεις Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Υπεύθυνων Προ-
σώπων 

Οι αρχές και διαδικασίες για την επιλογή και την τοποθέτηση στελεχών σε θέσεις ευθύνης (υπεύθυνα 

πρόσωπα), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η χρηστή και συνετή διοίκηση της Εταιρείας περιγράφονται στην 

Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας της Εταιρείας.  

Οι παράγοντες που εξετάζονται είναι: 

α) Η καταλληλότητα, η οποία αφορά την επαγγελματική του κατάρτιση και εμπειρία από την ασφαλιστι-

κή αγορά και την επάρκεια των γνώσεων που διαθέτει σε σχέση με τα καθήκοντα που επίκειται να 

αναλάβει.  

β) Η αξιοπιστία, η οποία αφορά την εντιμότητα, ακεραιότητα, οικονομική του συμπεριφορά και την καλή 

φήμη του. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται επιπλέον η μη ύπαρξη ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφε-

ρόντων με τα καθήκοντα που επίκειται να αναλάβει.   

Κατά την αξιολόγηση των πιο πάνω παραγόντων, η εταιρεία λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε αντικειμενι-

κή και εξακριβωμένη πληροφορία που της δημιουργεί επιφυλάξεις για την αξιοπιστία και την πείρα κάθε 

στελέχους ή της επιτρέπει να θεωρεί ότι το πρόσωπο αποτελεί απειλή για την ορθή και συνετή διαχείρι-

ση της εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία έχει προσδιορίσει ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνουν τα 

υπεύθυνα πρόσωπα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κατά τον καθορισμό του εύρους και εί-

δους των πληροφοριών που θεωρούνται από την εταιρεία κρίσιμες για την αξιολόγηση και την επιλογή 



ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία – Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2016  25 

 

συγκεκριμένου προσώπου, λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα από τη νομοθεσία περί προστασίας προ-

σωπικών δεδομένων.  

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υπεύθυνων προσώπων εξετάζεται  το μορφωτικό τους 

επίπεδο, (επίσημοι τίτλοι εκπαίδευσης και σπουδών), η προηγούμενη επαγγελματική τους προϋπηρε-

σία και πιστοποιήσεις επαγγελματικής επάρκειας, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των τυπικών γνώ-

σεων και της επαγγελματικής εμπειρίας που απαιτείται ώστε το πρόσωπο να ανταπεξέλθει επαρκώς 

στις απαιτήσεις της θέσης και των καθηκόντων που πρόκειται να αναλάβει. Τα τυπικά προσόντα που 

απαιτούνται για κάθε θέση ορίζονται αναλυτικά στις περιγραφές θέσεων εργασίας. Τα μέλη του Διοικητι-

κού Συμβουλίου είναι απαραίτητο να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία τουλάχιστον για τις ση-

μαντικότερες δραστηριότητες της εταιρείας, ώστε η μεν εταιρεία να ανταποκρίνεται στους στόχους της, 

τα δε μέλη να έχουν τη δυνατότητα άσκησης της εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών είτε άμεσα 

είτε μέσω των αρμόδιων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταλληλότητα του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας εξετάζεται σε συλλογικό επίπεδο, τα μέλη του οποίου πρέπει να διαθέτουν 

τουλάχιστον τα προσόντα, την εμπειρία και τις γνώσεις: 

i. Ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών αγορών,  

ii. Επιχειρηματικής στρατηγικής και επιχειρηματικών μοντέλων  

iii. Συστήματος διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων  

iv. Χρηματοοικονομικής, λογιστικής και αναλογιστικής ανάλυσης  

v. Ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου  

vi. Ρυθμιστικού πλαισίου και ρυθμιστικών απαιτήσεων. 

Κατά την αξιολόγηση της αξιοπιστίας ενός υπεύθυνου προσώπου η εταιρεία εξετάζει, μεταξύ άλλων, την 

εντιμότητα και την οικονομική κατάσταση του προσώπου αυτού βάσει στοιχείων σχετικών με το χαρακ-

τήρα του και την κοινωνική και επαγγελματική συμπεριφορά του, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ποινικές, 

οικονομικές και εποπτικές πτυχές ανεξαρτήτως κλάδου ή επικράτειας. Η ορθή αξιολόγηση περιλαμβάνε-

ι, μεταξύ άλλων, την εξέταση του ποινικού μητρώου, βεβαίωση μη πτώχευσης, φορολογική ενημερότη-

τα, υπεύθυνη δήλωση που αφορά σε ποινικές, πειθαρχικές, διοικητικές καταδικαστικές αποφάσεις ή 

παρελθόντα παραπτώματα καθώς και υπεύθυνης δήλωσης για μη ύπαρξη ασυμβίβαστου ή σύγκρου-

σης συμφερόντων.  

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας κάθε υπεύθυνου προσώπου διεξάγεται πριν από το 

διορισμό του, επαναξιολογείται σε τακτική βάση ή εάν η κατάσταση οδηγεί σε επανεκτίμηση. 

 

B.3. Σύστημα διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αξι-
ολόγησης ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει Σύστημα Διακυβέρνησης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ. 

Επίσης, η Εταιρεία ως μέλος του Ομίλου Munich Re υιοθετεί ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των 

κινδύνων (ενσωματώνοντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία) με βασικούς φορείς τη διαχείριση 

κινδύνων, τη συμμόρφωση, την αναλογιστική λειτουργία, και τον εσωτερικό έλεγχο. 

Μέσω της διακυβέρνησης των κινδύνων, η Εταιρεία διασφαλίζει την κατάλληλη κουλτούρα Διαχείρισης 

Κινδύνων και ελέγχων με σαφή ανάθεση ρόλων και ευθυνών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους 

τους κινδύνους που δυνητικά μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική ισχύ ή/και στη φε-

ρεγγυότητα της Εταιρείας. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την καθιέρωση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, ενημε-

ρώνεται σε τακτική βάση αλλά και συμβουλεύεται από τη Λειτουργία Διαχείρισης κινδύνων για σημαντι-

κές αποφάσεις. Το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων υποστηρίζεται  από επιτροπές και συνεισφέρει στην 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων: 

 Διατήρησης και ενίσχυσης της οικονομικής ευρωστίας, ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση 

των υποχρεώσεων προς τους πελάτες. 

 Διασφάλισης της φήμης της Εταιρείας και του Ομίλου 

 Προστασίας και αύξησης της αξίας της επένδυσης των μετόχων 

Η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του πλαισίου, το οποίο βα-

σίζεται στην αρχή της ανεξαρτησίας. Η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης του μοντέλου 

των "τριών γραμμών άμυνας".  

Η δομή αυτή αποτελεί τη βάση για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ των επιχει-

ρηματικών μονάδων, που αναλαμβάνουν κινδύνους και των Λειτουργιών που εκτελούν ανεξάρτητο ε-

λεγκτικό έργο: 

1
η
 γραμμή άμυνας: Οι κίνδυνοι γενικά προκύπτουν από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδίως 

μέσω της ανάληψης ασφαλιστικών ή επενδυτικών κινδύνων, της διεκπεραίωσης των συναλλαγών, της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων κλπ. 

2
η
 γραμμή άμυνας: Οι λειτουργίες που είναι υπεύθυνες για την ανεξάρτητη παρακολούθηση και αξιο-

λόγηση του προφίλ κινδύνου, των ελεγκτικών μηχανισμών και υποβολής σχετικών αναφορών, δηλ. η 

Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνου, η Λειτουργία Συμμόρφωσης και η Αναλογιστική Λειτουργία. Οι λειτο-

υργίες αυτές διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων ορίων, πολιτικών, διαδικασιών και διορθωτικών 

μέτρων (όπου αυτό απαιτείται). 

3
η
 γραμμή άμυνας: Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί ανεξάρτητα την αποτελεσματικότητα 

των ελεγκτικών μηχανισμών (Συστήμα Εσωτερικού Ελέγχου - ΣΕΕ). 

Στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνου 

Η Στρατηγική Κινδύνων, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ετησίως, απορρέει από τον επιχειρη-

ματικό σχεδιασμό και προσδιορίζει το είδος, τον τρόπο, και το βαθμό διάθεσης ανάληψης κινδύνων. 

Επίσης,  ενσωματώνεται στη διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ο καθορισμός 

της στρατηγικής γίνεται με τον ορισμό της διάθεσης ανάληψης κινδύνων. Σημαντικό είναι το κριτήριο 

οικονομικής ευρωστίας, δηλ. το ποσοστό κάλυψης των κεφαλαίων φερεγγυότητας σε σχέση με τα ίδια 

κεφάλαια της Εταιρείας.  

Τα παραπάνω κριτήρια εξαρτώνται από τα διαθέσιμα κεφάλαια, τη ρευστότητα, το στόχο κερδοφορίας 

καθώς και άλλους σημαντικούς περιορισμούς όπως οι απαιτήσεις φερεγγυότητας και δημιουργούν ένα 

πλαίσιο για τη λειτουργία του συνόλου των τμημάτων της Εταιρείας. 

Τα όρια παρακολουθούνται από τη Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων. Σε περίπτωση αθέτησης μέρους ή 

του συνόλου του συστήματος προκαθορισμένων ορίων υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία λήψης απο-

φάσεων που ακολουθείται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κουλτούρα Διαχείρισης Κινδύνων σε επιχειρη-

σιακό επίπεδο για να επανέλθουν οι κίνδυνοι εντός αποδεκτών επιπέδων. 

Στόχος δεν είναι μόνο ο περιορισμός των κινδύνων αλλά και η αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαι-

ριών μέσω της βέλτιστης βαθμονόμησης των ορίων, που καθορίζονται στη στρατηγική.  



ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία – Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2016  27 

 

Διεργασίες διαχείρισης κινδύνου 

Με σκοπό την ορθή διαχείριση των κινδύνων, η Εταιρεία εφαρμόζει μια σειρά διεργασιών που περιλαμ-

βάνουν την αναγνώριση, την ανάλυση και την αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμέ-

νη. Το πλαίσιο της διαχείρισης ολοκληρώνεται μέσω της παροχής πληροφόρησης (αναφορές) σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη και τις ενέργειες περιορισμού των κινδύνων με την έννοια της μείωσης της έκθεσης 

σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Οι τρέχουσες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου εξασφαλίζουν την παρακολο-

ύθηση όλων των σημαντικών κινδύνων σε συνεχή βάση και την ενεργή διαχείριση τους όπου αυτό απα-

ιτείται. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως τον κύκλο διαχείρισης κινδύνου και έχει θεσπίσει συναφείς 

διαδικασίες. Αναλυτικά: 

Στρατηγική διαχείρισης κινδύνου: Όπως έχει αναλυθεί παραπάνω. 

Αναγνώριση: Στόχος αυτής της φάσης είναι ο πλήρης, συνεπής και επικαιροποιημένος εντοπισμός των 

κινδύνων, μέσω της εμπλοκής του συνόλου της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου ή μονά-

δας. Η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων έχει συντονιστικό και συμβουλευτικό ρόλο. Κατά τη φάση α-

ναγνώρισης, οι δυνητικοί κίνδυνοι εντοπίζονται και τεκμηριώνονται επαρκώς, ειδικά στην περίπτωση 

που είτε αναγνωρίζονται για πρώτη φορά είτε έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελ-

θόν. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοο-

ικονομική ισχύ της Εταιρείας. Η πρώτη γραμμή άμυνας φέρει την ευθύνη αναγνώρισης νέων κινδύνων 

και επιβεβαίωσης της σημαντικότητας των ήδη αναγνωρισμένων κινδύνων.  

Εκτίμηση και μέτρηση: Για τους κινδύνους που έχουν προσδιοριστεί ως εν δυνάμει σημαντικοί, η Λει-

τουργία Διαχείρισης Κινδύνων προβαίνει σε εκτίμηση της επίδρασης τους (με ποσοτικούς ή/και ποιοτι-

κούς  όρους). Ένας κίνδυνος εκτιμάται ποιοτικά όταν δεν είναι εφικτή μια ποσοτική προσέγγιση (π.χ. 

κίνδυνος φήμης). Οι αναγνωρισθέντες κίνδυνοι ταξινομούνται βάσει της σημαντικότητά τους. Το προφίλ 

κινδύνου της Εταιρείας, συνδυάζει όλους τους ουσιώδεις κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και λαμβάνει 

υπόψη τις όποιες αλληλεξαρτήσεις και συσσωρεύσεις μεταξύ αυτών. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης 

και της μέτρησης αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το προφίλ κινδύνου αποτελεί σημαντική πα-

ράμετρο κατά τον προσδιορισμό της διάθεσης ανάληψης κινδύνου. 

Διαχείριση: Στόχος της φάσης διαχείρισης κινδύνου είναι να διατηρηθούν οι σημαντικοί κίνδυνοι, στους 

οποίους εκτίθεται η Εταιρεία, εντός αποδεκτών ορίων εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα / διορθωτικές 

ενέργειες. Η ορθή διαχείριση ενός κινδύνου προϋποθέτει τη μέτρησή του, ώστε να είναι εφικτό να απο-

τιμηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης του. Δηλαδή του κατά πόσο η εφαρμογή των 

μέτρων διαχείρισης μείωσε την έκθεση της Εταιρείας σε αυτό το κίνδυνο (σε ποσοτικούς όρους) ή / και 

την πιθανότητα εμφάνισής του, έτσι ώστε ο εναπομένων κίνδυνος (υπολειπόμενος) να είναι εντός της 

διάθεσης ανάληψης κινδύνου της Εταιρείας. 

Η πρώτη γραμμή άμυνας εφαρμόζει τα επιλεγμένα μέτρα / διορθωτικές ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη 

και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας. Η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων παρακολου-

θεί την αποτελεσματικότητα των επιλεγμένων μέτρων, διασφαλίζει ότι έχουν την επιθυμητή επίδραση 

στο εταιρικό προφίλ κινδύνου και παρακολουθεί την εξέλιξη / επάρκεια των σχετικών ορίων. Για τα απο-

τελέσματα των ενεργειών διαχείρισης κινδύνου, ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Παρακολούθηση: Στόχος της τελευταίας φάσης του κύκλου διαχείρισης κινδύνου είναι να διασφαλιστεί 

η συνεχής παρακολούθηση όλων των σημαντικών κινδύνων και των μέτρων αντιμετώπισής τους, τόσο 

σε τακτική όσο και σε έκτακτη (ad hoc) βάση, με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό αποκλίσεων του προφίλ 

κινδύνου σε σχέση με τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων (π.χ. πλέγμα ορίων, συσσώρευση κινδύνου, 

επιπτώσεις μετάδοσης και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κινδύνων κλπ.). Επιπλέον, σε συνεχή βάση 
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παρακολουθείται η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας. Οι μέθοδοι παρακολούθησης του κινδύνου πε-

ριλαμβάνουν τη σύγκριση του πραγματικού με το αναμενόμενο (Actual versus Expected), την ανάλυση 

αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη μετρίαση του κινδύνου, την ανάλυση των αποτελεσμάτων του 

προφίλ κινδύνου και την εξέλιξη των σχετικών ορίων. 

Επιπλέον, η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων έχει ενεργή συμμετοχή σε μια σειρά άλλων εταιρικών 

διαδικασιών όπως στην εκπόνηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και του σχετικού πλάνου, την επισ-

κόπηση των σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μεταβάλλο-

υν επί τα χείρω το προφίλ κινδύνου, στην επενδυτική διαδικασία, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην 

επιλογή των κατάλληλων τεχνικών μείωσης του κινδύνου κλπ. 

Διαδικασίες Αναφοράς 

Σε επίπεδο Εταιρείας υπάρχει γραμμή αναφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική βάση σχετικά με 

τις κατηγορίες κινδύνων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προλαμβάνονται αρνητικές τάσεις στο σωστό χρόνο για 

την αντιμετώπιση τους. Σκοπός των δημόσιων αναφορών είναι η ενημέρωση μετόχων, επενδυτικού 

κοινού, πελατών. Τέλος, αναφορές προς τις εποπτικές αρχές δίνουν σαφή σφαιρική εικόνα της χρημα-

τοοικονομικής κατάστασης και κινδύνων της Εταιρείας. 

Η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων παρέχει πληροφόρηση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με σκοπό τη 

δημιουργία διαφάνειας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή του κύκλου διαχείρισης κινδύνων αποτυπώνονται πλήρως στις τακτι-

κές εκθέσεις. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν όλους τους σημαντικούς κινδύνους, σύμφωνα 

με την αρχή της αναλογικότητας καθώς και τις ενέργειες διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Οι γνωστοπο-

ιήσεις αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών, εξισορροπώντας ανάμεσα σε επαρκε-

ίς τεχνικές λεπτομέρειες και σε «απλή» μη τεχνική γλώσσα. 

Υπό κανονικές συνθήκες, τα υφιστάμενα κανάλια επικοινωνίας και αναφορές επαρκούν ώστε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη να έχουν έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση  σχετικά με τους κινδύνους στο-

υς οποίους υπόκεινται η Εταιρεία. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η έκτακτη 

υποβολή αναφορών, εάν συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο έχει σημαντική επίπτωση στο προφίλ κινδύ-

νου της Εταιρείας.  

Ίδια αξιολόγηση των κινδύνων και της φερεγγυότητας 

Η ίδια αξιολόγηση των κινδύνων και της φερεγγυότητας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων και το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει τη συνολική ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει σε δική της εκτίμηση των αναγκών φερεγγυότητας σε σχέση 

με το προφίλ κινδύνου της και τα κεφάλαια που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. 

Η ίδια αξιολόγηση των κινδύνων και της φερεγγυότητας αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην επι-

χειρηματική στρατηγική, τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου και της διαχείρισης κεφαλαίων βάσει των 

όσων προβλέπονται στον επιχειρηματικό σχεδιασμό (πλάνο). Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα από 

αυτή τη διαδικασία λαμβάνονται υπόψη σε συνεχή βάση κατά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και 

τεκμηριώνονται δεόντως στην αντίστοιχη ετήσια έκθεση ή συχνότερα εάν κρίνεται απαραίτητο. 

Μέσω της έκθεσης η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνει δεόντως το Διοικητικό Συμβούλιο με 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ίδιας αξιολόγησης των κινδύνων και της φερεγγυότητας. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία, αξιολογεί τα αποτελέσματα και προβαίνει σε συμπε-

ράσματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τελικής έκθεσης. Η τελική έγκριση της έκθεσης από 

το Διοικητικό Συμβούλιο σηματοδοτεί το τέλος της ετήσιας τακτικής διαδικασίας και τεκμηριώνεται στα 
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πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση συνοδεύεται από σχετική περίληψη η οποία περιέχει 

όλα τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα της διαδικασίας και κοινοποιείται στα εμπλεκόμενα μέρη. 

Τυχόν σημαντικές αλλαγές στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας, ενδέχεται να πυροδοτήσουν (αν κρίνεται 

απαραίτητο) τη διενέργεια έκτακτης ίδιας αξιολόγησης των κινδύνων και της φερεγγυότητας. 

 

B.4. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

Περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρίας εφαρμόζει τις αρχές του ΣΕΕ του ομίλου το οποίο 

είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων που καλύπτει το σύνολο των 

κινδύνων, σε συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές. Υφίσταται χάρτης κινδύνων 

ώστε να γίνεται με συστηματικό τρόπο σύνδεση  των διαδικασιών με τους ουσιώδεις κινδύνους και τα 

σημεία ελέγχων αυτών (πρώτη γραμμή άμυνας). Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζονται οι αδυναμίες του 

συστήματος σε πρώιμο στάδιο και δίνεται η δυνατότητα αποτελεσματικών διορθωτικών πράξεων. Η 

Εταιρεία είναι σε διαδικασία εφαρμογής ελέγχων (i) σε επίπεδο οντότητας ώστε να ακολουθείται το πρό-

τυπο COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) και (ii) σε επίπεδο 

πληροφοριακών συστημάτων να ακολουθείται το πρότυπο του COBIT (Control Objectives for 

Information and Related Technology). 

Για την παραγωγή αξιόπιστων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι απαραίτητο να υπάρχει διαδι-

κασία αναγνώρισης, διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων που προκύπτουν. Όλα τα στοιχεία λογαρια-

σμών οφείλεται να μετρώνται και καταγράφονται κατάλληλα και οι πληροφορίες σε όλες τις αναφορές να 

είναι πλήρη και σωστά. 

Κατώτερα όρια σημαντικότητας πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με προσοχή (παίρνοντας υπόψη: σημασία, 

εμπειρία κινδύνου, συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς) ώστε να 

διασφαλίζεται ότι το κόστος των ελέγχων είναι ανάλογο του παραγόμενου οφέλους. 

Οι σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να ακολουθούν 

ενιαία κριτήρια ομιλικών προδιαγραφών ενσωματωμένα στο ΣΕΕ. Ο χάρτης κινδύνων του ΣΕΕ ελέγχε-

ται κάθε χρόνο και τροποποιείται ανάλογα σύμφωνα με ενιαίους κανόνες και εφαρμόζεται σε επίπεδο 

ομίλου για τη μέτρηση και γνωστοποίηση όλων των στοιχείων ισολογισμού, καθώς και της κατάστασης 

λογαριασμού αποτελεσμάτων και άλλων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων. 

Η λογιστική διαδικασία, σε μεγάλο βαθμό, εξαρτάται από τα συστήματα πληροφορικής και μηχανοργά-

νωσης, τα οποία υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους που σκοπό έχουν την προστασία εναντίον μη εξουσι-

οδοτημένης πρόσβασης διασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα και σταθερότητα των διαδικασιών πληρο-

φόρησης και επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται λύση πληροφορικής, κεντρικά σχεδιασμένη με εξουσιοδο-

τημένη πρόσβαση, με καθολική τυποποίηση στον όμιλο για την παραγωγή των ενοποιημένων οικονομι-

κών καταστάσεων.  

Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Η Κανονιστική Συμμόρφωση είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των παρακάτω: 

 Την αναγνώριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση των κινδύνων συμμόρφωσης και σύνταξη εκθέσεων 

σχετικά με την έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων .  
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 Την εκπόνηση ετήσιου προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης που ορίζει τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες της λειτουργίας συμμόρφωσης που θα λαμβάνει υπόψη όλους 

τους σχετικούς τομείς των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  

 Την ευθύνη υλοποίησης της Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

 Την παρακολούθηση των απαιτήσεων  και των προθεσμιών που προβλέπονται από το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα δε αναφορικά με τους κανονισμούς που αφορούν στην 

καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

 Την ενημέρωση της Διοίκησης για κάθε σημαντική παράβαση του κανονιστικού πλαισίου που 

διαπιστώνει καθώς και για τυχόν σημαντικές ελλείψεις και την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων της 

Εταιρείας σχετικά με τις μεταβολές του κανονιστικού πλαισίου και την παροχή καθοδήγησης για τις 

απαιτούμενες αλλαγές σε εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες 

Αναφορές Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών  

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης υποβάλλει ετήσιες αναφορές για το επίπεδο κανονιστικής συμ-

μόρφωσης της Εταιρείας προς τη Διοίκηση, αλλά και κάθε φορά που διαπιστώνεται σημαντική παράβα-

ση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου ή σημαντικές ελλείψεις που θα μπορούσαν να εκθέσουν την 

Εταιρεία σε κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης. 

 

B.5. Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου 

Η λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση 

των καθηκόντων παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του συστήματος 

εσωτερικής διακυβέρνησης. Αυτό συμπεριλαμβάνει το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, το σύστημα εσω-

τερικού ελέγχου και τις τρεις κύριες λειτουργίες την κανονιστική συμμόρφωση, τη διαχείριση κινδύνων 

και την αναλογιστική λειτουργία. 

Οργανωτική Δομή 

Η διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητο τμήμα. Ωστόσο, λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των 

προτύπων που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον Όμιλο της Munich Re. Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει νομι-

κά ανατεθεί στην ΑΤΕ Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία.  

Ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται διοικητικά απευθείας στον CEO και αναφέρεται μέσω 

της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αναφέρεται επίσης με τη λεγόμενη “dotted reporting 

line” στον Επικεφαλής του ERGO Group Audit. 

Η εντολή ελέγχου του Εσωτερικού Ελέγχου καλύπτει όλες τις μονάδες της ΑΤΕ Ασφαλιστική Ανώνυμη 

Εταιρεία. 

Κύριες εργασίες του Εσωτερικού Ελέγχου 

Οι κύριες εργασίες του Εσωτερικού Ελέγχου συμπεριλαμβάνουν: 

Διεξαγωγή Ελέγχου: Η λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει το Σύστημα Διακυβέρνησης, επομένως 

ολόκληρη την επιχειρησιακή οργάνωση, και συγκεκριμένα το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφο-

ρά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα. Το ελεγκτικό έργο του Εσωτερικού Ελέγχου θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να διεξάγεται αντικειμενικά, αμερόληπτα και ανεξάρτητα. Η περιοχή ελέγχου 

του Εσωτερικού Ελέγχου καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και διαδικασίες του Συστήματος Διακυβέρ-
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νησης, και περιλαμβάνει σαφώς και τις άλλες Κύριες Λειτουργίες Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η ανά-

θεση εργασιών ελέγχου συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές: 

 Την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών και των δικλίδων ασφαλείας, 

 Την τήρηση των εξωτερικών και εσωτερικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών, κανόνων 

διαδικασιών και κανονισμών, 

 Την αξιοπιστία, πληρότητα, συνέπεια του συστήματος εξωτερικών και εσωτερικών αναφορών 

το οποίο θα πρέπει επίσης να ενεργοποιείται έγκαιρα, 

 Την αξιοπιστία των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

 Την φύση και τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών από το προσωπικό. 

Εργασίες αναφοράς: Μια γραπτή αναφορά πρέπει να υποβάλλεται αμέσως μετά από κάθε έλεγχο του 

Εσωτερικού Ελέγχου. Τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, ο Εσωτερικός Έλεγχος καταρτίζει μια αναφορά 

η οποία συμπεριλαμβάνει τα κύρια ευρήματα ελέγχου της προηγούμενης χρήσης, η οποία απευθύνεται 

στην Επιτροπή Ελέγχου και / ή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στα πλαίσια της διαδικασίας παρακολούθη-

σης των ευρημάτων, ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι επίσης υπεύθυνος για την παρακολούθηση της διόρ-

θωσης των αδυναμιών. 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Ο Εσωτερικός Έλεγχος δύναται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, για 

παράδειγμα στα πλαίσια έργων ή έργων που συνδυάζονται με ελέγχους, και συμβουλές σε άλλες μονά-

δες αναφορικά με την εφαρμογή ή τροποποίηση των δικλείδων ασφαλείας και των διαδικασιών παρα-

κολούθησης. Ωστόσο προϋπόθεση είναι, ότι αυτό δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων και ότι εξασ-

φαλίζεται η ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου.  

Ανεξαρτησία και Αμεροληψία 

Οι διευθυντές και το προσωπικό του Εσωτερικού Ελέγχου γνωρίζουν και τηρούν τα εθνικά και διεθνή 

πρότυπα των επαγγελματικών προτύπων του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Το ίδιο ισχύει επίσης και για τις αρχές και τους κανόνες διαφύλαξης της ανεξαρτησίας και της αμερολη-

ψίας του Εσωτερικού Ελέγχου. Πολυάριθμα μέτρα (επαρκής τοποθέτηση στην επιχειρησιακή δομή, 

συνεπής διαχωρισμός καθηκόντων, και καθολική διασφάλιση ποιότητας κατά τον έλεγχο) έχουν ληφθεί 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της λειτουργίας του ελέγχου. 

Ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται διοικητικά απευθείας στον CEO και αναφέρεται μέσω 

της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου έχει απευ-

θείας και απεριόριστη πρόσβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής Ανώνυμης Εταιρείας. 

Ως πάροχος υπηρεσιών της Εταιρείας ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητος από 

όλες τις άλλες λειτουργίες της Εταιρείας. 

Η διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει επαρκείς πόρους και διεξάγει τους ελέγχους με δική της ευθύνη, 

ανεξάρτητα και αμερόληπτα (αντικειμενικά). Ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου συμβάλλει στην 

ανεξαρτησία και την αμεροληψία της λειτουργίας ελέγχου με τη συμπεριφορά του.  

Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν υπόκειται σε καμία καθοδήγηση κατά τον προγραμματισμό των ελέγχων, τη 

διεξαγωγή των ελέγχων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και την αναφορά των απο-

τελεσμάτων των ελέγχων. Το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου να δί-

νουν εντολή ελέγχων δεν περιορίζει την ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, το προσωπικό της διεύθυνσης του Εσωτερικού Ελέγχου 

δεν αναλαμβάνει μη ελεγκτικές εργασίες. Δεν είναι δυνατό να ανατεθούν εργασίες Εσωτερικού Ελέγχου 
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σε προσωπικό που απασχολείται σε άλλες διευθύνσεις της Εταιρείας. Αυτό δεν αποκλείει την πιθανότη-

τα να εργαστεί προσωρινά για τον Εσωτερικό Έλεγχο άλλο προσωπικό, στην περίπτωση που κατέχουν 

εξειδικευμένες γνώσεις ή για σκοπούς ανάπτυξης του προσωπικού.  

Κατά την ανάθεση των ελεγκτών, απαιτείται προσοχή ώστε να μην υφίστανται συγκρούσεις συμφερόν-

των και οι ελεγκτές να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα. Συγκεκριμένα, διασφα-

λίζεται ότι ο ελεγκτής δεν ελέγχει δραστηριότητες για τις οποίες ήταν ο ίδιος υπεύθυνος κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων δώδεκα μηνών. 

Κατά την περίοδο αναφοράς η ανεξαρτησία και αμεροληψία της διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου δεν 

επηρεάστηκε. 

 

B.6. Αναλογιστική Λειτουργία  

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την αναλογιστική λειτουργία η οποία έχει αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα 

που απορρέουν από τον εποπτικό νόμο για τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης: 

 Συντονίζει την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων σύμφωνα με τη φερεγγυότητα II 

 Διασφαλίζει την καταλληλότητα των δεδομένων, παραδοχών, μεθόδων και μοντέλων που χρησιμο-

ποιούνται για την αποτίμηση των αναλογιστικών προβλέψεων 

 Αξιολογεί την επάρκεια και ποιότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 

τεχνικών προβλέψεων, 

 Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την επάρκεια των τεχνικών προβλέψεων 

 Εκφράζει γνώμη σχετικά με την γενική πολιτική ανάληψης κινδύνου και την καταλληλότητα των αν-

τασφαλίσεων 

 Συντάσσει έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 

Η Αναλογιστική Λειτουργία ασκείται από πρόσωπα με κατάλληλη γνώση των οικονομικών και ασφαλισ-

τικών μαθηματικών. Τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν την κατάλληλη γνώση των επαγγελματικών και άλ-

λων προτύπων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 

Οργανωτικά η Αναλογιστική Λειτουργία υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο υπεύθυνος Αναλογιστι-

κής λειτουργίας πληροί τις απαιτήσεις για επαγγελματικά προσόντα και προσωπική αξιοπιστία (απαιτή-

σεις "fit and proper"). Η υπαγωγή στο Διοικητικό Συμβούλιο εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της Αναλογισ-

τικής λειτουργίας ως μέρος της παρακολούθησης των κινδύνων. 

Η Αναλογιστική λειτουργία διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. 

 

B.7. Εξωτερική Ανάθεση 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει «Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών σε Τρίτους» η 

οποία ενσωματώνει νεότερες ελληνικές – ευρωπαϊκές νομοθετικές – ρυθμιστικές διατάξεις. 

(Ν.4364/5.02.2016, Κανονισμός ΕΕ 2015/35, Π.Ε.Ε. 60/12.02.2016). 

Σύμφωνα με την Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης η Διοίκηση της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει την 

εκχώρηση δραστηριοτήτων της σε τρίτους, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που έχουν 

τεθεί από την ισχύουσα νομοθεσία συνεκτιμώντας όλους τους παράγοντες και τους κινδύνους που τυ-

χόν ενέχει μια τέτοια ανάθεση. 
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Οι υπηρεσίες προς εξωτερική ανάθεση περιγράφονται και εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες των 

υπηρεσιακών μονάδων της Εταιρείας, με τεκμηρίωση των στόχων που θα εξυπηρετήσει η εν λόγω ανά-

θεση. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων 

των εποπτικών αρχών και για τις λειτουργίες που έχουν ανατεθεί σε τρίτους. 

Επίσης, η Εταιρεία επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια στην επιλογή του παρόχου υπηρεσιών και λαμβάνει 

τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι ο πάροχος υπηρεσιών προστατεύει το απόρρητο των 

πληροφοριών. 

Οι διαδικασίες εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών σε τρίτους ακολουθεί τις ακόλουθες διακριτές φάσεις: 

1. Εξέταση σκοπιμότητας ανάθεσης δραστηριοτήτων 

2. Επιλογή του παρόχου υπηρεσιών 

3. Σύναψη σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών 

4. Παρακολούθηση του παρόχου υπηρεσιών 

5. Μέτρα αντιμετώπισης αναποτελεσματικών εξωτερικών αναθέσεων 

Οι συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών σε τρίτους που έχει συνάψει η Εταιρεία αφορούν τις 

εξής περιπτώσεις: 

1. Άσκηση κλάδου Νομικής Προστασίας - Σύμβαση με «D.A.S. Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική 

Εταιρεία Γενικής Νομικής Προστασίας» (έδρα: Ηλιούπολη Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ.411). 

Στην ασφαλιστική Εταιρεία DAS Hellas έχει εκχωρηθεί από την 1.10.2013 μέσω αντασφαλιστικής 

σύμβασης το 100% κάθε ασφάλιση νομικής προστασίας, η οποία περιλαμβάνει τον διακανονισμό και 

τη διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων (αποζημιώσεων) του Κλάδου Νομικής Προστασίας. 

Η DAS Hellas, είναι εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια,  ελέγχεται δε 

από την ίδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος). 

2. Διαχείριση των εταιρικών επενδύσεων – Σύμβαση με τη «MEAG MUNICH ERGO Asset 

Management GmbH»  

Η διαχείριση των επενδύσεων της Εταιρείας (με εξαίρεση τη διαχείριση των ακινήτων, των διαθέσι-

μων χρηματικών υπολοίπων και των unit linked) έχει ανατεθεί από την 1/8/2016 στη θυγατρική Εται-

ρεία του Ομίλου “MEAG MUNICH ERGO ASSETMANAGEMENT GMGH” (με έδρα στο Μόναχο, 

Oskar- von Miller Ring 18). Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ανάθεσης η δικαιοδοσία είναι 

στην Ελλάδα. 

 

B.8. Λοιπές πληροφορίες 

Την 1η Αυγούστου 2016, σύμφωνα με τη Σύμβαση αγοραπωλησίας και μεταβίβασης μετοχών, μεταβι-

βάσθηκε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας «AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» από την «Τράπεζα 

Πειραιώς Α.Ε» στην Εταιρεία «ERGO INTERNATIONAL A.G», Victoriaplaz 2, 40198 Dusseldorf, 

Germany, η οποία καθίσταται η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας κατέχοντας το 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου, δηλαδή 27.787.473 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 27.787.473 μετοχών και ψήφων.   
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C. Προφίλ κινδύνου 

Κίνδυνος είναι οι πιθανές μελλοντικές εξελίξεις ή γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητι-

κή απόκλιση από τις προγνώσεις ή τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας. 

Τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας, αναπτύσσονται στις  

παρακάτω κατηγορίες κινδύνου, οι συνεισφορές των οποίων  στη συνολική κεφαλαιακή υποχρέωση 

φερεγγυότητας παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα: 

 

 

 

C.1. Ασφαλιστικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ασφάλειες ζωής, υγείας, και ζημιών. Κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές 

αποτελεί ξεχωριστή πηγή ασφαλιστικού κινδύνου. 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ζωής 

Το χαρτοφυλάκιο ζωής της Εταιρείας αποτελείται από παραδοσιακές καλύψεις ζωής (91% του χαρτο-

φυλακίου) με χαρακτηριστικά παρόμοια με του ανταγωνισμού, καθώς επίσης και προϊόντα συνδεδεμένα 

με επενδύσεις (9% του χαρτοφυλακίου). Η μέτρηση του κινδύνου γίνεται βάσει της Τυποποιημένης Με-

θόδου και η μεγαλύτερη συγκέντρωση κινδύνου (83%) παρατηρείται στην περίπτωση της καταγγελίας 

του συμβολαίου. Επιπλέον, ο κίνδυνος ζωής καλύπτεται με αντασφαλιστικές συμβάσεις (αναλογικές και 

καταστροφική).  

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του ασφαλιστικού κινδύνου ζωής αποτελούν το 3% των συνολικών  κεφαλα-

ιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας. Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τη συμβολή των επιμέρους 

χρεώσεων των κινδύνων ζωής, στον συνολικό ασφαλιστικό κίνδυνο ζωής, σύμφωνα με την Τυποποιη-

μένη Μέθοδο για τα έτη 2015 και 2016. 
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Ασφαλιστικός κίνδυνος υγείας 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις παραμένουν σε ελεγχόμενα επίπεδα και συνεισφέρουν στο 1% της συνολι-

κής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, ποσοστό που δεν μεταβάλλεται σημαντικά μέσα στα έτη. 

Ταυτόχρονα, οι αντίστοιχες αναλογικές αντασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της 

προστασίας εισοδήματος, ενώ οι συμβάσεις καταστροφικών γεγονότων ζωής καλύπτουν το μεγαλύτερο 

μέρος του καταστροφικού κινδύνου υγείας. 

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τη συμβολή των επιμέρους απαιτήσεων των κινδύνων υγείας, στον 

συνολικό ασφαλιστικό κίνδυνο υγείας, σύμφωνα με την Τυποποιημένη Μέθοδο για τα έτη 2015 και 

2016. 
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Ασφαλιστικός κίνδυνος ζημιών 

Οι κλάδοι ζημιών στην Εταιρεία είναι α) η αστική ευθύνη αυτοκινήτου, β) οι λοιπές κατηγορίες αυτοκινή-

του, γ) τα σκάφη και οι μεταφορές, δ) ο πυρός και λοιπών ζημιών αγαθών, ε) η γενική αστική ευθύνη, 

στ) η νομική προστασία και ζ) η οδική βοήθεια. 

Οι κίνδυνοι ασφαλίστρων και αποθεμάτων είναι σημαντικές συνιστώσες του ασφαλιστικού κινδύνου. Η 

Εταιρεία συνυπολογίζει τις δύο αυτές συνιστώσες, ενώ παράλληλα διενεργεί μελέτες ακραίων σεναρίων. 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κινδύνου παρατηρείται στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου όπου ο 

κίνδυνος περιορίζεται μέσω τεχνικών αντασφάλισης. Οι χρεώσεις του ασφαλιστικού κινδύνου ζημιών 

είναι ο κυριότερος παράγοντας του κεφαλαίου φερεγγυότητας. Η χρέωση του κινδύνου μεταβάλλεται 

ελάχιστα μέσα στα έτη, αλλά λόγω της μείωσης του κινδύνου αγοράς, έχει αυξηθεί το ποσοστό συνεισ-

φοράς στην συνολική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, αγγίζοντας το 63% στο τέλος του 2016. Το 

παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τη συμβολή των επιμέρους κατηγοριών δραστηριότητας των κλάδων 

ζημιών, στον συνολικό ασφαλιστικό κίνδυνο ζημιών, για τα έτη 2015 και 2016. 

 

Ανεξάρτητα από τη διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου φερεγγυότητας, η Εταιρία ελέγχει και περιορίζει 

τους ασφαλιστικούς κινδύνους με συνεχή έλεγχο του δείκτη ζημιάς των επιμέρους καλύψεων και της 

επάρκειας των ασφαλίστρων. 

Δεν γίνεται χρήση φορέων ειδικού σκοπού, για μεταβίβαση κινδύνων, από θέσεις εκτός ισολογισμού. 

Παράλληλα, μέσω της αντασφάλισης μειώνεται η έκθεση της Εταιρίας στον ασφαλιστικό κίνδυνο εντός 

της διάθεσης ανάληψης της (risk appetite), η μεταβλητότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων της, αλλά 

και σταθεροποιείται η φερεγγυότητά της. 
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Διαδικασίες παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της αντασφάλισης 

1. Καταγραφή των καθαρών ασφαλίστρων ανά σύμβαση και υπολογισμός αντασφαλιστικού κόσ-

τους σε τακτά χρονικά διαστήματα 

2.  Τακτική καταγραφή - και σύγκριση μεταξύ των περιόδων – ασφαλιζόμενου, αντασφαλιζόμενου  

και ιδίας κράτησης χαρτοφυλακίου ως προς:  

 την κάλυψη ανά κίνδυνο 

 τη συμβατική ή/και την προαιρετική αντασφάλιση 

 τον αριθμό των κινδύνων 

 τα ασφαλισμένα / αντασφαλισμένα κεφάλαια 

 τα ασφάλιστρα / αντασφάλιστρα 

3. Για την επάρκεια αντασφάλισης ως προς τυχόν καταστροφικά γεγονότα (σεισμός και άλλα φυ-

σικά φαινόμενα γίνεται τακτική καταγραφή - και σύγκριση μεταξύ των περιόδων – των ασφαλι-

ζόμενων κεφαλαίων 

4.  Για τις μη αναλογικές αντασφαλιστικές συμβάσεις, στις  οποίες ορίζεται  αριθμός επαναφορών, 

υπάρχει παρακολούθηση ως προς την προσέγγιση του συνολικού ορίου της σύμβασης ούτως 

ώστε, να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που χρειαστεί  

5. Τακτική μελέτη καλυπτόμενων κινδύνων  με ειδική αποδοχή από τους αντασφαλιστές, έτσι ώστε 

να ζητηθεί είτε η άρση ή ο επαναπροσδιορισμός εξαιρέσεων, είτε η τροποποίηση των ορίων κά-

λυψης, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο 

Όσον αφορά τα σημεία 2 & 3, εφόσον υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τη σύγκριση ανά περίοδο, 

διενεργείται περαιτέρω ανάλυση με σκοπό τη διερεύνηση της επάρκειας ως προς την  αντασφαλιστική 

κάλυψη. 

 

C.2. Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αυτός περιλαμβάνει τον μετοχικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίων, τον κίνδυνο πιστωτικών 

περιθωρίων, τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών, τον κίνδυνο ακίνητης περιουσίας και τον κίνδυνο 

συγκέντρωσης. Οι μεταβολές των τιμών δεν επηρεάζουν μόνο την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, 

αλλά και τις υποχρεώσεις από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Κάτι τέτοιο εντοπίζεται κυρίως στον κλάδο 

ζωής, όπου υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια με δικαιώματα και εγγυήσεις προς τους ασφαλισμένους, 

στα οποία το ύψος της υποχρέωσης είναι άμεσα εξαρτημένο από τις συνθήκες στις κεφαλαιαγορές. 

Για να μετριαστεί ο κίνδυνος αγοράς πρέπει η διαχείριση της αναντιστοιχίας ενεργητικού – παθητικού 

καθώς και του κινδύνου ρευστότητας να είναι αποτελεσματική. Η αναντιστοιχία μπορεί να οφείλεται σε 

παράγοντες όπως η ληκτότητα (maturity) των στοιχείων, τα επιτόκια αποτίμησης, το νόμισμα αποτίμη-

σης, η συχνότητα επανατιμολόγησης των προϊόντων, καθώς και η τροποποιημένη μέση σταθμική διάρ-

κεια (modified duration), η οποία συσχετίζεται με τον κίνδυνο της επανεπένδυσης. 

Εντός του 2016 έλαβε χώρα σημαντική αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με σκοπό την 

μείωση του κινδύνου μέσω τοποθέτησης των επενδύσεων σε χρεόγραφα υψηλής πιστοληπτικής δια-

βάθμισης με μεγάλη ρευστότητα και χαμηλότερες κεφαλαιακές χρεώσεις.  
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Μετοχικός κίνδυνος 

Μετά την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, το μετοχικό χαρτοφυλάκιο μηδενίσθηκε και πλέον η Εται-

ρεία έχει μικρή έκθεση σε μετοχές, η οποία πηγάζει κυρίως από την μεταχείριση των ελεύθερων unit 

linked, αξίας 0,94εκ. ευρώ, ως μετοχές Τύπου 2 (συμμετοχή κατά 0,3% στην κίνδυνο αγοράς). Ταυτόχ-

ρονα, δεν προβλέπεται η περεταίρω αύξηση της έκθεσης σε μετοχές και συνεπώς η μεγέθυνση του 

κινδύνου.  

Κίνδυνος επιτοκίων 

Σημαντικές μειώσεις στα επιτόκια διογκώνουν την αποτίμηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς 

τους πελάτες της. Στον αντίποδα, όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι αποτιμήσεις του ομολογιακού χαρτο-

φυλακίου (87,2% του επενδυτικού χαρτοφυλακίου) μειώνονται, ενώ ταυτόχρονα η Εταιρεία εκτίθεται σε 

υψηλότερες δαπάνες δανεισμού. Λόγω του αντίστροφου αντίκτυπου που έχουν οι μεταβολές των επιτο-

κίων σε Ενεργητικό και Παθητικό, ο κίνδυνος επιτοκίων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αποτελώντας το 

6% του κινδύνου αγοράς, ενώ δεν διαφαίνεται η ανάγκη χρήσης χρηματοοικονομικών παραγώγων για 

την αντιστάθμισή του. Ο κίνδυνος επιτοκίων μετριάζεται με την καλύτερη αντιστοίχιση Ενεργητικού Πα-

θητικού.  

Κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων 

Η μεταβολή των πιστωτικών περιθωρίων μεταβάλλει την αποτίμηση των στοιχείων του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου που είναι ευαίσθητα σε αυτά. Τα στοιχεία αυτά είναι τα δάνεια, οι προθεσμιακές καταθέ-

σεις, τα εταιρικά ομόλογα και τα κυβερνητικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί σε νόμισμα, άλλο από εκείνο 

του κράτους έκδοσης. Ο κίνδυνος αυτός, όντας ο τρίτος σημαντικότερος του κινδύνου αγοράς, με συμ-

μετοχή 19%, διατηρείται σε αποδεκτά επίπεδα. Η κύρια πηγή κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου είναι οι 

προθεσμιακές καταθέσεις σε Ελληνικές τράπεζες, καθώς είναι υπεύθυνες για πάνω από το 50% της 

χρέωσης. 

Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Η Εταιρεία, μετά την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, έχει μηδενίσει την έκθεση σε ξένο νόμισμα 

και συνεπώς, ο κίνδυνος δεν υφίσταται πλέον. 

Κίνδυνος ακίνητης περιουσίας 

Η έκθεση στον κίνδυνο περιορίζεται στο ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού που χρησιμοποιεί η Εται-

ρεία ως έδρα.  Η Εταιρεία πούλησε ένα σημαντικό μέρος της ακίνητης περιουσίας της με αποτέλεσμα το 

συγκεκριμένος κίνδυνος να μειωθεί κατά περίπου 40% και να αποτελεί πλέον την δεύτερη σημαντικότε-

ρη χρέωση στον κίνδυνο αγοράς, συνεισφέροντας κατά 26% σε αυτόν. 

Κίνδυνος συγκέντρωσης 

Λόγω της μικρής διασποράς των καταθέσεων προθεσμίας ανάμεσα στις Ελληνικές τράπεζες, η συγκέν-

τρωση σε έναν εκδότη αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα κινδύνου αγοράς. Ο κίνδυνος συγκέντρω-

σης αποτελούσε παραδοσιακά την μεγαλύτερη χρέωση στις απαιτήσεις φερεγγυότητας, αλλά μετά από 

απόφαση για σταδιακή μείωσή του, στο τέλος του 2016 αποτελεί το 6% της συνολικής απαίτησης φε-

ρεγγυότητας. Στο μέλλον, καλύτερη διασπορά των καταθέσεων ή επιλογή Τραπεζικού ιδρύματος με 

καλύτερη πιστοληπτική διαβάθμιση, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο συγκέντρωσης. 

Η συνεισφορά του κάθε υποκινδύνου στο κεφάλαιο φερεγγυότητας που αφορά τον κίνδυνο αγοράς 

φαίνεται στο παρακάτω γράφημα: 
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C.3. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η οποία συναλλάσσεται 

σε συνεχή βάση με αντασφαλιστές και διαμεσολαβητές ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αντι-

συμβαλλόμενου πηγάζει κυρίως από τις απαιτήσεις από ασφάλιστρα, τις αντασφαλιστικές συμβάσεις 

και τις καταθέσεις όψεως. 

Οι απαιτήσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά λόγω του νέου νομικού πλαισίου και οι καταθέσεις όψεως 

περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες στο πλαίσιο της απαιτούμενης ρευστότητας. Συγκεκριμένα, ο 

πιστωτικός κίνδυνος Τύπου 1, που σχετίζεται με τις αντασφαλιστικές συμβάσεις και τις καταθέσεις έχει 

μειωθεί κατά 30% εντός του 2016 λόγω της μείωσης των καταθέσεων όψεως, οι οποίες δημιουργούν 

σημαντική χρέωση λόγω της χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης των Ελληνικών τραπεζών. Αντίστοι-

χα, ο πιστωτικός κίνδυνος Τύπου 2, που συνδέεται με τους διαμεσολαβητές, μειώθηκε κατά 27% εντός 

του 2016 και πλέον αποτελεί το ένα τρίτο του πιστωτικού κινδύνου. Η συνεισφορά του κάθε υποκινδύ-

νου στο κεφάλαιο φερεγγυότητας που αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο φαίνεται στο παρακάτω γράφημα: 
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C.4. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας παρουσιάζει σημαντική αλληλεξάρτηση με τους ασφαλιστικούς κινδύνους (με-

γάλες πληρωμές αποζημιώσεων) και για τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία διατηρεί σημαντικά αποθέματα 

ρευστών διαθεσίμων, ενώ ταυτόχρονα, το 89% των επενδύσεων είναι τοποθετημένα σε ομόλογα υψη-

λής ρευστότητας και διαβάθμισης (ΑΑ και ΑΑΑ). Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν συμπεριλαμβάνεται στην 

Τυποποιημένη Μέθοδο και για τον λόγο αυτό η Εταιρεία τον παρακολουθεί σε συνεχή βάση και εξετάζει 

πιθανά σενάρια για τον έλεγχο και την αντιμετώπισή του. 

 

C.5. Λειτουργικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε λειτουργικούς κινδύνους που απορρέουν από τις επιχειρηματικές της δραστηριό-

τητες. Περιλαμβάνει τους νομικούς κινδύνους, όπως εγκληματικές πράξεις που διαπράττονται από ερ-

γαζόμενους ή τρίτους, και αποκλείει τους κινδύνους που απορρέουν από στρατηγικές αποφάσεις καθώς 

και τους κινδύνους φήμης. Οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να αντιμετωπίζονται επαρκώς με τη βελτίωση των 

εσωτερικών διαδικασιών, ενώ ο τρόπος αντιμετώπισης του εν λόγω κινδύνου από την Τυποποιημένη 

Μέθοδο είναι μάλλον γενικευμένος. Η Τυποποιημένη Μέθοδος στηρίζεται σε προσεγγίσεις που γίνονται 

βασιζόμενες στον κύκλο εργασιών και συνεπώς η χρέωση παρουσιάζει ελάχιστες μεταβολές. Λόγω της 

ακραίας θετικής συσχέτισης (ρ=1) του λειτουργικού κινδύνου με την βασική κεφαλαιακή απαίτηση φε-

ρεγγυότητας, ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν προσφέρει όφελος διαφοροποίησης. Στο τέλος του 2016 

αποτελεί το 11% της συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης.  

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρεις γραμμές άμυνας ώστε ο λειτουργικός κίνδυνος να εντοπίζεται, να ανατίθε-

ται στον υπεύθυνο και να διαχειρίζεται: 1) οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση στο πλαίσιο των καθηκόντων 

τους 2) η Διαχείριση Κινδύνων που εποπτεύει το συνολικό πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων 3) ο Εσωτερι-

κός Έλεγχος που παρέχει ανεξάρτητη εκτίμηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστή-

ματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

C.6. Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι 

Στρατηγικός κίνδυνος 

Όταν η Εταιρεία καθορίζει τη στρατηγική της, το προφίλ κινδύνου και την στρατηγική διαχείρισης κεφα-

λαίων, αξιολογεί τους στρατηγικούς κινδύνους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι κατανοούνται και, κατά 

συνέπεια, εντοπίζονται, εκτιμώνται, παρακολουθούνται και μετριάζονται.  

Κίνδυνος φήμης 

Η Εταιρεία ακολουθεί υψηλά πρότυπα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της, ωστόσο ενδέ-

χεται να εκτεθεί σε κίνδυνος φήμης.  Η παρακολούθηση και ο περιορισμός του κινδύνου φήμης είναι ένα 

σημαντικό στοιχείο που εμπίπτει στους σκοπούς του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Νομικός και κανονιστικός κίνδυνος 

Τα τελευταία χρόνια το θεσμικό πλαίσιο έχει εμπλουτιστεί με νέες κανονιστικές διατάξεις αυξημένης 

πολυπλοκότητας.   

Το οικονομικό και νομικό πλαίσιο μπορεί να μεταβάλει τις επιχειρηματικές αποφάσεις επηρεάζοντας έτσι 

την στρατηγική της Εταιρείας.  
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C.7. Άλλες σημαντικές πληροφορίες 

Όλες οι σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας για την περίοδο α-

ναφοράς 2016, περιέχονται στις προηγούμενες ενότητες. Επιπλέον σημειώνεται ότι η Εταιρεία: 

 δεν έχει προβεί σε μεταβίβαση κινδύνου σε φορείς ειδικού σκοπού 

 δεν έχει έκθεση που προκύπτει από θέσεις εκτός ισολογισμού 

 

C.8. Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων και ανάλυση ευαισθησί-
ας σημαντικών κινδύνων 

Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες και τους περιορισμούς της Τυποποιημένης Μεθόδου, διενερ-

γεί ασκήσεις ακραίων καταστάσεων, σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου της, στο Ενεργητικό και το Παθη-

τικό της. Τα σενάρια αυτά μπορεί να είναι μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα ανάλογα την περίπτωση. 

Συγκεκριμένα, εντός του 2016, η Εταιρεία διενήργησε σενάρια ακραίων καταστάσεων σχετιζόμενα με 

 τον κίνδυνο αγοράς  

o Παράλληλη μετατόπιση της καμπύλης επιτοκίων κατά +50 μονάδες βάσης 

(μ.β.), +100μ.β. και -50μ.β. 

o Αύξηση των αποδόσεων στη λήξη κατά 50μ.β και 100μ.β. 

o Μείωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας κατά 15% και 25% 

o Μείωση της αξίας των μετοχών κατά 30% και 40%. 

 τον πιστωτικό κίνδυνο  

o Αθέτηση όλων των απαιτήσεων άνω των 3 μηνών και ταυτόχρονη αθέτηση του 

50% των απαιτήσεων μέχρι 3 μήνες 

o Αθέτηση πληρωμής από τον αντασφαλιστή στον οποίο η Εταιρία έχει τη μεγα-

λύτερη έκθεση 

 τον ασφαλιστικό κίνδυνο 

o Έλλειμμα 5% των Τεχνικών Προβλέψεων 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σημαντικότερο αντίκτυπο στα ίδια κεφάλαια είχε το έλλειμμα 5% των Τεχ-

νικών Προβλέψεων και η παράλληλη μετατόπιση προς τα κάτω της καμπύλης επιτοκίων κατά 50μ.β. Σε 

όλες τις περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων, η Εταιρεία είναι σε θέση να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαι-

ακές απαιτήσεις. 

Επιπλέον, διενεργούνται αντίστροφα σενάρια για να ελεγχθεί ο αντίκτυπος ο οποίος θα μπορούσε να 

καταστήσει το επιχειρηματικό της μοντέλο μη βιώσιμο. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η περίπτωση ταυτόχ-

ρονης έλευσης των ακόλουθων γεγονότων: 

 Παράλληλη μετατόπιση της καμπύλης επιτοκίων κατά 50μ.β. προς τα κάτω 

 Αύξηση της απόδοσης στη λήξη των ομολόγων κατά 100μ.β. 

 Μείωση της αξίας των ακινήτων κατά 25% 

Το αντίστροφο σενάριο δεν δημιουργεί πρόβλημα κάλυψης της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.  
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D. Αποτίμηση για σκοπούς Φερεγγυότητας 

Για την Εταιρεία, ως μέλος του Ομίλου Munich Re, η αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώ-

σεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λογιστικής διαχείρισης με στόχο τον προσδιορισμό του τρόπου 

με τον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις πρέπει να αξιολογηθούν μέσα στην Εταιρεί-

α. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πλαίσιο  Φερεγγυότητας II, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να διαθέτο-

υν ένα αποτελεσματικό σύστημα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που να διασ-

φαλίζει την ορθή και συνετή διαχείρισή τους. Το σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον μια κατάλληλη, 

διαφανή οργανωτική δομή με σαφή κατανομή καθηκόντων και διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, καθώς και 

ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της μεταφοράς δεδομένων και πληροφοριών. 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σύμφω-

να με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), τις ερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRIC) που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακο-

λουθούν να ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2016, τις κατευθυντήριες γραμμές του ομίλου, τις εσωτερικές 

κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές εποπτικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγρα-

φών της Φερεγγυότητας ΙΙ. 

Η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού περιγράφει τις κύριες πολιτικές-κατευθυντήριες 

γραμμές που υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση του Οικονομικού Ισολογισμού 

(Economic Balance Sheet) για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ για την Εταιρεία. Η αποτίμηση των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού εφαρμόζεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που περιλαμ-

βάνονται στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/138/EΚ, όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία αποτιμώνται στο ποσό για το οποίο θα μπορούσαν να ανταλλάσσονται μεταξύ γνωστών ενδια-

φερομένων μερών σε συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση, δηλαδή στις εύλογες αξίες τους. Σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ, δημιουργείται ένα μικτό μοντέλο μέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα περιουσιακά στοι-

χεία αποτιμώνται επίσης με τις εύλογες αξίες τους, ενώ άλλα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή 

με τις ονομαστικές τους αξίες. Όπου η βάση αποτίμησης για τη Φερεγγυότητα ΙΙ και τα ΔΠΧΑ είναι ίδια, 

χρησιμοποιούνται οι ίδιες εύλογες αξίες. Όπου η βάση αποτίμησης είναι διαφορετική, πραγματοποιείται 

αναλυτική επεξήγηση των διαφορών για τις αντίστοιχες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Όπου οι 

διαφορές μεταξύ των εύλογων αξιών και των τιμών των ΔΠΧΑ είναι ασήμαντες, τα στοιχεία ενεργητικού 

μετρώνται με τις τελευταίες τιμές όπως εξηγείται με λεπτομέρεια παρακάτω. 

Ως αποτέλεσμα των διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για μεμονωμένα στοιχε-

ία, η δομή του ισολογισμού Φερεγγυότητας ΙΙ διαφέρει από την αντίστοιχη δομή του ισολογισμού σε 

ΔΠΧΑ. Επομένως, όλα τα στοιχεία του ισολογισμού δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. Σημαντικές διαφορές 

παρατηρούνται στην ταξινόμηση των απαιτήσεων (μη ασφαλιστικές), στα μεταφερόμενα έξοδα πρόσ-

κτησης και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες εξηγούνται στα επιμέρους στοιχεία. Όποτε ήταν 

δυνατόν, πραγματοποιήθηκε επαναταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων σε ΔΠΧΑ με σκοπό τη 

συμμόρφωση με τη δομή που προβλέπεται στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ. 

Όπου η αποτίμηση πρέπει να βασίζεται σε μοντέλα (λόγω έλλειψης πληροφοριών από την αγορά για 

τον υπολογισμό των απαιτούμενων εύλογων αξιών), χρησιμοποιήθηκαν εκτιμήσεις και υποθέσεις. Ως 

αποτέλεσμα της μεθόδου αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε, τόσο τα περιουσιακά στοιχεία όσο και οι 

λοιπές υποχρεώσεις έχουν επηρεαστεί στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ. 

 



ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία – Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2016  43 

 

Οι εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας αποσκοπούν στον ακριβέστερο προσδιορισμό των κονδυλίων, 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η βάση καθορισμού των κονδυλίων είναι η βέλτισ-

τη γνώση της Διοίκησης αναφορικά με τα εν λόγω στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς. Εντούτοις, 

από τη φύση τους μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή των εκτιμήσεων με την πάροδο του χρόνου ώστε 

να ληφθούν υπόψη νέες πληροφορίες και οι τελευταίες εξελίξεις. 

 

D.1. Στοιχεία Ενεργητικού 

 Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης 

Τα έξοδα πρόσκτησης δεν εμφανίζονται ως στοιχείο ενεργητικού στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ, 

αλλά λαμβάνονται υπόψη κατά την αποτίμηση των τεχνικών αποθεματικών. 

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, τα Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης περιλαμβάνουν προμήθειες και άλλα 

μεταβλητά έξοδα άμεσα συνδεδεμένα με την απόκτηση ή την ανανέωση ασφαλιστικών εργασιών.  

  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ μόνο εάν πλη-

ρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

i. Αναγνώριση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

ii. Εμπορική συναλλαγή σε μία ενεργή αγορά 

Η δεύτερη προϋπόθεση θεωρείται ότι πληρείται εάν υπάρχει ενεργή αγορά για παρόμοια περιουσια-

κά στοιχεία. Δεδομένου ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν πληρούν σήμερα αυτές 

τις προϋποθέσεις, το αντίστοιχο στοιχείο στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ δεν αναγνωρίζεται. 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Σύμφωνα με τη Φερεγγυότητα II, οι αναβαλλόμενοι φόροι προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και 

δη με το ΔΛΠ 12 και τη μέθοδο υποχρέωσης, δηλαδή με βάση τον ισολογισμό. 

Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να αναγνωρί-

ζονται σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται χαμηλότερα ή τα στοιχεία παθητι-

κού υψηλότερα στον οικονομικό ισολογισμό από ό,τι στους φορολογικούς λογαριασμούς της Εταιρε-

ίας. Οι διαφορές αυτές εξαλείφονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία με αντίστοιχη επίδραση στο φο-

ρολογητέο εισόδημα (προσωρινές διαφορές). Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι μεταβολές των φορο-

λογικών συντελεστών και της φορολογικής νομοθεσίας που έχουν ήδη υιοθετηθεί κατά την ημερομη-

νία σύνταξης του ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται όταν υ-

φίσταται πιθανότητα πραγματοποίησής τους. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις έχουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα για αντιστροφή των 

προσωρινών διαφορών όπως οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία αξιολογεί την πιθανότητα μελλοντικών φορολογητέων κερδών, το ποσό καθώς και τον 

αναμενόμενο χρονικό ορίζοντα για την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών με βάση το νέο επι-

χειρηματικό πλάνο από την επικείμενη συγχώνευση των εταιρειών του ομίλου ERGO στην Ελλάδα. 

Μία αναγνωρισμένη φορολογική απαίτηση μπορεί να συμπεριληφθεί στο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 3 

(Tier 3). Η κατηγορία αυτή των ιδίων κεφαλαίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του απαι-

τούμενου κεφαλαίου Φερεγγυότητας (με μέγιστο όριο το 15%) αλλά δεν είναι επιλέξιμη για την κάλυ-

ψη του ελαχίστου απαιτούμενου κεφαλαίου Φερεγγυότητας. 
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 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα οικόπεδα και ακίνητα πρέπει να εμφανίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο στον 

ισολογισμό για την κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου φερεγγυότητας. Παρότι στις χρηματοοικο-

νομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, πραγματοποι-

είται ανακατάταξή τους κατά τη διασταύρωση των κονδυλίων μεταξύ του ισολογισμών για την κάλυ-

ψη του απαιτούμενου κεφαλαίου Φερεγγυότητας II και ΔΠΧΑ. 

Για τους σκοπούς Φερεγγυότητας II τα ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Οι εύλογες αξίες 

γνωστοποιούνται επίσης στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων των ΔΠΧΑ. Η αποτίμηση 

διενεργείται από εξωτερικό αξιολογητή ετησίως σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στην 

έκθεση του εκτιμητή. Ο προσδιορισμός της βιωσιμότητας των ταμειακών εισροών και εκροών, λαμ-

βάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς στην αντίστοιχη τοποθεσία του ακινήτου, είναι σημαντική 

για την αποτίμησή τους. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται ξεχωριστά ανά στοιχείο με προεξόφληση της 

μελλοντικής ταμειακής ροής μέχρι την ημερομηνία αποτίμησης. Τα ποσά που περιλαμβάνονται στον 

ισολογισμό για σκοπούς Φερεγγυότητας αφορούν την εκτίμηση με ημερομηνία 31.12.2015. Ωστόσο 

από νεότερη εκτίμηση για το έτος 2016 δεν προέκυψαν σημαντικές αποκλίσεις 

Για τους σκοπούς Φερεγγυότητας  ο εξοπλισμός, για λόγους απλούστευσης, υπολογίζεται στην αξία 

τους όπως στις καταστάσεις των ΔΠΧΑ., δηλαδή στο αποσβεσμένο κόστος, η οποία υπόκειται σε 

προγραμματισμένη απόσβεση κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου, σε συνάρτηση με τη 

μείωση της χρησιμότητάς του στην ανάγκη μη προγραμματισμένης απόσβεσης σε χαμηλότερη τιμή. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του εξοπλισμού και της αναπόσβεστης αξίας του, η Διοίκηση 

θεωρεί ότι η αξία που περιέχεται στον ισολογισμό για σκοπούς Φερεγγυότητας δεν αποκλίνει σημαν-

τικά της εύλογης αξίας του. 

Η εκτίμηση της εύλογης αξίας της ακίνητης περιουσίας εκτελείται από εξωτερικούς συμβούλους 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 40) και οι 

γενικές κατευθυντήριες γραμμές ορίζονται από το εγχειρίδιο εκτιμήσεων Appraisal and Valuation 

Standards ‘Red Book’ του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών RICS. 

 Επενδύσεις 

i. Ακίνητα (εκτός ιδιοχρησιμοποιούμενων) 

Τα οικόπεδα και ακίνητα εκτός ιδιοχρησιμοποιούμενων αποτιμώνται για τον ισολογισμό Φερεγγυ-

ότητας II  με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, δηλαδή στην εύλογη αξία 

τους. 

ii. Συμμετοχές 

Η Εταιρεία εφαρμόζει μία μέθοδο υπολογισμού της υπεραξίας για τους σκοπούς Φερεγγυότητας 

II (η οποία προκύπτει από το ποσοστό της επιχείρησης στην υπολειμματική αξία του πλεονάσμα-

τος του ενεργητικού και του παθητικού σύμφωνα με τους κανόνες Φερεγγυότητας II της σχετικής 

θυγατρικής κατά την ημερομηνία της αναφοράς. Ο υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας που 

αναφέρθηκε προηγουμένως παράγεται από μια αυτόματη εφαρμογή στο πλαίσιο της διαδικασίας 

του Ομίλου για την ενοποίηση των θυγατρικών του) και τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης για σκο-

πούς ΔΠΧΑ. 

iii. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των δανείων) 

Στον ισολογισμό της Φερεγγυότητας II , όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αξιολογού-

νται στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι το ποσό για το 
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οποίο θα μπορούσε να ανταλλαγεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια χρηματοοικο-

νομική υποχρέωση να διακανονιστεί, μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων μερών σε μια συναλλαγή σε 

καθαρά εμπορική βάση. 

Σε περίπτωση που η τιμή του χρεογράφου είναι εισηγμένη σε χρηματιστήρια (δηλαδή την αξία αγο-

ράς), τότε θα πρέπει να γίνει χρήση της. Αν δεν είναι διαθέσιμη η αγοραία αξία, χρησιμοποιούνται 

μέθοδοι αποτίμησης, στις οποίες οι παράμετροι πρέπει να παρατηρούνται στην αγορά και να εφαρ-

μόζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Δεδομένου ότι οι τιμές της αγοράς δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα ΔΠΧΑ 

έχουν μια ιεραρχία αποτίμησης σε τρία επίπεδα. Παρά το γεγονός ότι η Φερεγγυότητας II δεν κατο-

νομάζει ρητά τα επίπεδα αυτά, τα επίπεδα διαφοροποίησης σε ΔΠΧΑ διατηρήθηκαν κατά την εκτί-

μηση των εύλογων αξιών που χρησιμοποιούνται. 

Η κατανομή αντανακλά αν μια εύλογη αξία έχει προέλθει από συναλλαγές της αγοράς ή αν η αποτί-

μηση βασίζεται σε μοντέλα, λόγω έλλειψης συναλλαγών στην αγορά. 

Στην περίπτωση του Επιπέδου 1, η αποτίμηση βασίζεται σε τιμές προερχόμενες από ενεργείς αγο-

ρές για πανομοιότυπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία η Εταιρεία μπορεί να α-

ναφέρεται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Μια αγορά θεωρείται ενεργή εάν οι συναλλαγές 

πραγματοποιούνται με επαρκή συχνότητα και σε επαρκή ποσότητα για πληροφορίες τιμών διαθέσι-

μες σε μόνιμη βάση. Από τη στιγμή που μια τιμή ενεργής αγοράς είναι η πιο αξιόπιστη ένδειξη μίας 

εύλογης αξίας, θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται εφόσον είναι διαθέσιμη. Τα χρηματοπιστωτικά 

μέσα που έχουν διατεθεί σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν κυρίως μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια (εκ-

τός από αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων) και χρεόγραφα σταθερού επιτοκίου (ομολογίες) για τις οποίες 

είτε η τιμή του χρηματιστηρίου είναι διαθέσιμη είτε οι τιμές παρέχονται από έναν εκτιμητή τιμών με 

βάση πραγματικές συναλλαγές στην αγορά. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται στο Επίπεδο 2 αποτιμώνται με τη χρήση μοντέλων που 

βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται πληροφο-

ρίες άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμες στην αγορά, εκτός από χρηματιστηριακές τιμές. Εάν το εν λόγω 

χρηματοπιστωτικό μέσο έχει σύμβαση σταθερής διάρκειας, οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται 

για την αποτίμηση πρέπει να είναι παρατηρήσιμες στο σύνολο της περιόδου αυτής. 

Για τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται στο Επίπεδο 3, χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτίμησης 

που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμες πληροφορίες της αγοράς. Αυτό επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν 

υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Τακτικά, σε κάθε τριμηνιαία ημερομηνία αναφοράς, η καταλληλότητα της κατανομής των επενδύσε-

ων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας θα αξιολογείται ως προς τα επίπεδα της ιεραρχίας αποτίμη-

σης. Εάν έχουν συμβεί αλλαγές στη βάση της αποτίμησης - για παράδειγμα, εάν μια αγορά δεν είναι 

πλέον ενεργή ή η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που καθιστούν 

αναγκαία την αλλαγή της κατανομής – η Εταιρεία θα προχωρήσει στις απαραίτητες προσαρμογές. 

Οι τίτλοι σταθερού επιτοκίου ή μη σταθερού επιτοκίου που έχουν χαρακτηριστεί σαν «διαθέσιμοι 

προς πώληση» αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες υπο-

λογίζονται μετά την αφαίρεση των αναβαλλόμενων φόρων και αναγνωρίζονται απευθείας στα «λοιπά 

αποθεματικά» της καθαρής θέσης. 
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Σε περίπτωση που τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, η αποτίμηση είναι ακριβώς ίδια με τον οικονομικό ισολογισμό της 

Φερεγγυότητας II. 

Η ταξινόμηση των επενδύσεων στον οικονομικό ισολογισμό της Φερεγγυότητας II είναι θεμελιωδώς 

διαφορετική από αυτή σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Ενώ για εποπτικούς σκοπούς υπάρχουν υποκατηγορί-

ες για τους τύπους των επενδύσεων με βάση τους «Κώδικες Συμπληρωματικών Στοιχείων» (CIC), οι 

χρηματοοικονομικές αναφορές υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες αποτίμησης, έτσι ώστε οι δια-

φορές αποτίμησης δεν είναι άμεσα εμφανείς από τη διαφορετική δομή του ισολογισμού. 

Για την Εταιρεία, οι αξίες σε Φερεγγυότητα II και σε ΔΠΧΑ είναι ίδιες για τίτλους σταθερού επιτοκίου 

και χρεόγραφα μη σταθερού επιτοκίου διαθέσιμα προς πώληση. 

 Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων 

Στον οικονομικό ισολογισμό της Φερεγγυότητας II οι απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων πρέπει 

να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.  Σε σύγκριση με τις επενδύσεις, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες α-

παιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Στις καταστάσεις των ΔΠΧΑ, οι απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων αναγνωρίζονται στην ονο-

μαστική αξία, μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς η διάρκειά τους 

είναι βραχυπρόθεσμη (δεν προεξοφλούνται). Ο πιστωτικός κίνδυνος λαμβάνεται υπόψη σχηματίζον-

τας πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας. 

Ωστόσο, για λόγους απλοποίησης και βάσει της βραχυπρόθεσμης διάρκειάς τους, οι απαιτήσεις από 

χρεώστες ασφαλίστρων μετρώνται για σκοπούς Φερεγγυότητας II όπως στις καταστάσεις των 

ΔΠΧΑ, δεδομένου ότι μετά και την ενσωμάτωση κατάλληλης πρόβλεψης απομείωσης, όπου απαιτεί-

ται, η αναπόσβεστη αξία τους δεν διαφέρει σημαντικά από την τρέχουσα εύλογη αξία τους. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος λαμβάνεται υπόψη σχηματίζοντας πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων που 

θεωρούνται ως ανεπίδεκτες εισπράξεων στο επίπεδο του 100%. 

 Λοιπές Απαιτήσεις 

Στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II, οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από φό-

ρους εισοδήματος, παρακρατούμενους φόρους και τέλος λοιπές απαιτήσεις που δεν αφορούν τα 

παραπάνω. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να εκτιμώνται βάσει της εύλογης αξίας τους.  

 Απαιτήσεις από φόρους και λοιπές απαιτήσεις δεν προεξοφλούνται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δι-

άρκειά τους δεν υπερβαίνει το ένα έτος και αναγνωρίζονται στην ονομαστική τους αξία. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο Φερεγγυότητας II όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις πρέπει να ανατίθενται στις 

τεχνικές προβλέψεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο του αντασφαλιστικού κινδύνου σε ατομικές συμ-

βάσεις. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις που απορρέουν από αντασφαλιστικές συμβάσεις χωρίς σημαντι-

κή μεταβίβαση κινδύνου και οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4, δεν αναφέ-

ρονται ως απαιτήσεις αλλά ως μέρος των τεχνικών προβλέψεων, σε αντίθεση με τα ΔΠΧΑ. 

 Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 

Για τους σκοπούς της Φερεγγυότητας II, ως εύλογη αξία των μετρητών θεωρείται η ονομαστική αξί-

α. Οι μεταβιβάσιμες καταθέσεις (συμπεριλαμβανομένων επιταγών) αποτιμώνται στην αναπόσβεστη 

αξία (συνήθως αυτή είναι η ονομαστική αξία). Στις καταστάσεις των ΔΠΧΑ τα μετρητά αποτιμώνται 

στην ονομαστική τους αξία. 
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 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού τα οποία καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δεν μπορούν να 

κατανεμηθούν σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες κατηγορίες. 

Ως βασική αρχή, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού πρέπει να α-

ποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους. Ωστόσο, για λόγους απλούστευσης, τα λοιπά στοιχεία ενεργητι-

κού αποτιμώνται στη ίδια αξία όπως όπως στις καταστάσεις των ΔΠΧΑ. 

 

D.2. Τεχνικές Προβλέψεις 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Φερεγγυό-

τητας ΙΙ. 

Τεχνικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών Χωρίς Συμμετοχή Αντασφαλιστή σε €εκατ 

Τύπος δραστη-

ριότητας 
Κατηγορίες δραστηριότητας 

Βέλτιστη 

Εκτίμηση 

Περιθώριο 

Κινδύνου 

Τεχνικές 

Προβλέψεις 

Πρωτασφαλιστικές 

δραστηριότητες 

και αναλογικές 

αντασφαλιστικές 

αναλήψεις 

Ασφάλιση ιατρικών δαπανών 12,4 0,8 13,2 

Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος 3,8 0,2 4 

Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων 0 0 0 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 138,1 5,9 144 

Ασφάλιση άλλων οχημάτων 3,8 0,2 4 

Ασφάλιση θαλάσσιων, αεροπορικών και 

άλλων μεταφορών 
2,4 0,1 2,5 

Ασφάλιση πυρός και λοιπών ζημιών 

αγαθών 
68,3 2,2 70,5 

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης 10,5 0,3 10,8 

Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων 0 0 0 

Ασφάλιση νομικής προστασίας 0,9 0 0,9 

Βοήθεια 0 0 0 

Διάφορες χρηματικές απώλειες 0 0 0 

Μη  αναλογικές 

αντασφαλιστικές 

 αναλήψεις 

Μη αναλογική αντασφάλιση ασθένειας 0 0 0 

Μη αναλογική αντασφάλιση ατυχημάτων 0 0 0 

Μη αναλογική αντασφάλιση θαλάσσιων, 

εναέριων κι άλλων μεταφορών 
0 0 0 

Σύνολο   240,2 9,7 249,9 
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Τεχνικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής και Ασθένειας με τεχνική βάση παρόμοια των ασφαλί-

σεων Ζωής Χωρίς Συμμετοχή Αντασφαλιστή σε €εκατ 

Τύπος δραστη-

ριότητας 
Κατηγορίες δραστηριότητας 

Βέλτιστη 

Εκτίμηση 

Περιθώριο 

Κινδύνου 

Τεχνικές 

Προβλέψεις 

Πρωτασφαλιστικές 

δραστηριότητες 

και αναλογικές 

αντασφαλιστικές 

αναλήψεις 

Ασφάλιση με συμμετοχή στα κέρδη 140,2 3,6 143,8 

Ασφαλιστικά προϊόντα συνδεόμενα 

με δείκτες και προϊόντα που συνδυ-

άζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση 

14,7 0,3 15 

Άλλα προϊόντα ασφάλισης ζωής -3,1 0 -3,1 

Πρόσοδοι από συμβάσεις ασφαλί-

σεων ζημιών και συνδεόμενες με 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις εκτός 

από τις υποχρεώσεις ασφάλισης 

ασθένειας 

1,4 0 1,4 

Αντασφαλιστικές 

αναλήψεις 

Ασφάλιση με συμμετοχή στα κέρδη 0 0 0 

Ασφαλιστικά προϊόντα συνδεόμενα 

με δείκτες και προϊόντα που συνδυ-

άζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση 

0 0 0 

Άλλα προϊόντα ασφάλισης ζωής 0 0 0 

Πρόσοδοι από συμβάσεις ασφαλί-

σεων ζημιών και συνδεόμενες με 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις εκτός 

από τις υποχρεώσεις ασφάλισης 

ασθένειας 

0 0 0 

Πρωτασφαλιστικές 

δραστηριότητες 

και αναλογικές 

αντασφαλιστικές 

αναλήψεις 

Ασφαλίσεις Ασθένειας (πρωτασφα-

λιστικές δραστηριότητες) 
0 0 0 

Πρόσοδοι από συμβάσεις ασφαλί-

σεων ζημιών και συνδεόμενες με 

υποχρεώσεις ασφάλισης ασθένειας 

3,6 0 3,6 

Αντασφαλιστικές 

αναλήψεις 

Αντασφάλιση ασθενείας (αντασφα-

λιστικές αναλήψεις) 
0 0 0 

Σύνολο   156,8 3,9 160,7 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ, οι ασφαλιστικές προβλέψεις για όλες τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων εκτιμώνται κατά τρόπο συνετό, αξιόπιστο και 

αντικειμενικό. 

Η αξία των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί στο τρέχον ποσό που θα έπρεπε να καταβάλλουν οι ασ-

φαλιστικές εταιρείες εάν οι ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις μεταβιβασθούν άμεσα σε άλλη ασφαλιστική 

εταιρεία. Η αξία των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί στο άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και του 

περιθωρίου κινδύνου. Το περιθώριο κινδύνου καθορίζεται από την Εταιρεία με βάση το τυποποιημένο 

πρότυπο κινδύνου. 

Η βέλτιστη εκτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κλάδο Ασφάλισης Ζη-

μιών αποτιμάται χωριστά σε πρόβλεψη ασφαλίστρων, πρόβλεψη εκκρεμών απαιτήσεων και προβλέψε-

ις για προσόδους. 
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Η βέλτιστη εκτίμηση μιας τεχνικής πρόβλεψης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία (χρονική αξία του χρή-

ματος) χρησιμοποιώντας τη σχετική καμπύλη επιτοκίων χωρίς κίνδυνο. Η προβολή των μελλοντικών 

ταμειακών ροών λαμβάνει υπόψη όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές πληρωμών που απαιτο-

ύνται για τον διακανονισμό των ασφαλιστικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια ισχύος τους. 

Βέλτιστη εκτίμηση 

Κλάδος Ασφάλισης Ζημιών 

 Προβλέψεις αποζημιώσεων 

Οι προβλέψεις για τις αποζημιώσεις υπολογίζονται χρησιμοποιώντας διάφορες στατιστικές με-

θόδους βάσει στοιχείων της αγοράς. Ωστόσο, η μέθοδος chain-ladder χρησιμοποιείται κυρίως 

για την αποτίμηση των προβλέψεων για τις πληρωμές. Εάν οι μαθηματικές μέθοδοι δεν προσ-

φέρουν προστιθέμενη αξία, επειδή ο στατιστικός όγκος είναι πολύ μικρός, χρησιμοποιούμε τις 

προβλέψεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

 Πρόβλεψη ασφαλίστρων 

Η πρόβλεψη ασφαλίστρων αφορά μελλοντικές απαιτήσεις που καλύπτονται από υφιστάμενες 

συμβατικές υποχρεώσεις. Οι προβολές των ταμειακών ροών περιλαμβάνουν τις πληρωμές των 

απαιτήσεων, το κόστος και τα μελλοντικά έσοδα από ασφάλιστρα. Οι μελλοντικές πληρωμές και 

τα κόστη διαμορφώνονται με βάση υποθέσεις για τους δείκτες ζημιών και τα έξοδα διακανονισ-

μού των ζημιών, καθώς και το πρότυπο διακανονισμού ζημιών. 

Κλάδος Ασφάλισης Ζωής 

Μεθοδολογίες από τις ασφαλίσεις ζωής χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης. 

Ο υπολογισμός της βέλτιστης εκτίμησης βασίζεται σε ένα ντετερμινιστικό μοντέλο προβολής, το οποίο 

καθορίζει τις μελλοντικές ταμειακές ροές του χαρτοφυλακίου. Η έκταση των δικαιωμάτων προαίρεσης 

και των εγγυήσεων δεν είναι σημαντική, οπότε δεν είναι απαραίτητος ένας στοχαστικός υπολογισμός. Οι 

τεχνικές βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στις προβλέψεις χαρτοφυλακίου για τους βιομετρικούς κινδύνο-

υς βασίστηκαν στα δεδομένα της αγοράς, ενώ για τα έξοδα προέρχονται από τα δεδομένα της εταιρείας. 

Η περίοδος προβολής είναι 80 έτη. 

Περιθώριο Κινδύνου 

Ο υπολογισμός του περιθωρίου κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο της 

Εταιρείας εξαγοράζεται από άλλη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση. Μετά τη μεταβίβαση, η 

Εταιρεία δεν αναλαμβάνει νέες υποχρεώσεις ασφάλισης ή αντασφάλισης. Το περιθώριο κινδύνου υπο-

λογίζεται ξεχωριστά για το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με δραστηριότη-

τες Ζωής και Ζημιών. 

Το περιθώριο κινδύνου εξασφαλίζει ότι η αξία των τεχνικών προβλέψεων ισοδυναμεί με το επιπρόσθετο 

ποσό, το οποίο μια τρίτη ασφαλιστική επιχείρηση αναμένεται να χρειασθεί προκειμένου να αναλάβει και 

να ικανοποιήσουν τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Το επιτόκιο του 

κόστους κεφαλαίου που χρησιμοποιείται ισούται με 6%. 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του περιθω-

ρίου κινδύνου είναι: 

1. ο ασφαλιστικός κίνδυνος σε σχέση με τις μεταβιβασθείσες δραστηριότητες 

2. όταν είναι σημαντικός, ο κίνδυνο αγοράς που δεν μπορεί να αποφευχθεί εκτός από τον κίνδυνο 

επιτοκίου 
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3. ο πιστωτικός κίνδυνος σε σχέση με τις αντασφαλιστικές συμβάσεις, συμφωνίες με φορείς ειδι-

κού σκοπού, διαμεσολαβητές, αντισυμβαλλομένους, καθώς και κάθε άλλη σημαντική έκθεση 

που συνδέεται στενά με τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υποχρεώσεις 

4. ο λειτουργικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο υπολειπόμενος κίνδυνος αγοράς που δεν μπορεί να αποφευχθεί είναι αμελητέ-

ος (δηλ. μπορεί να αντισταθμιστεί πλήρως) και ως εκ τούτου παραβλέπεται στους υπολογισμούς. 

Με δεδομένο ότι κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας, θα 

πρέπει 

 να λαμβάνεται υπόψη η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των εγγενών κινδύνων των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας, 

 η επιβάρυνση και η πολυπλοκότητα που επωμίζονται η Εταιρεία θα πρέπει να είναι ανάλογη με 

το προφίλ κινδύνου της, 

 οι πληροφορίες θεωρούνται ουσιώδεις, εάν θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσε-

ων ή την κρίση των χρηστών στους οποίους απευθύνονται οι εν λόγω πληροφορίες, 

η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την προβολή των μελλοντικών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 

Φερεγγυότητας που απαιτείται για σκοπούς υπολογισμού του περιθωρίου κινδύνου είναι η κατά προ-

σέγγιση υπολογισμός της συνολικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας για κάθε μελλοντικό έτος, 

χρησιμοποιώντας τον λόγο της βέλτιστης εκτίμησης για το συγκεκριμένο μελλοντικό έτος προς τη βέλ-

τιστη εκτίμηση κατά την ημερομηνία αποτίμησης. 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατανέμει το περιθώριο κινδύνου για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των ασ-

φαλιστικών υποχρεώσεων της, στην κάθε κατηγορία δραστηριότητας (κλάδος ασφάλισης). Η κατανομή 

είναι τέτοια που να αντικατοπτρίζει επαρκώς τη συμβολή των κατηγοριών δραστηριοτήτων στις κεφαλα-

ιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που απαιτούνται κατά τη διάρκεια ζωής ολόκληρου του ασφαλιστικού 

χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. 

Αβεβαιότητα στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων 

Οι μελλοντικές τάσεις, όπως δημογραφικές, νομικές, ιατρικές, τεχνολογικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές 

και οικονομικές εξελίξεις, επηρεάζουν τις μελλοντικές ταμειακές ροές για την κάλυψη των ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων. 

Οι τεχνικές προβλέψεις υπολογίζονται με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων βάσει αξιόπιστων υποθέ-

σεων και εκτιμήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές σε επίπεδο Ομίλου. Για να ελαχιστοποιη-

θούν οι αβεβαιότητες στην αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων, πραγματοποιούνται τακτικά συγκρί-

σεις μεταξύ των αναμενόμενων πληρωμών και των πραγματικών πληρωμών. Τα αποτελέσματά τους 

βελτιώνουν τους μελλοντικούς υπολογισμούς. Αναθεωρούμε τακτικά τις υποθέσεις. Στο πλαίσιο εσωτε-

ρικών και εξωτερικών ελέγχων, αξιολογούμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές και την επάρκεια 

των τεχνικών προβλέψεων. 
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Διαφορές αποτίμησης μεταξύ ΔΠΧΑ και Φερεγγυότητας ΙΙ 

1 - Βέλτιστη εκτίμηση  

 Κλάδος Ασφάλισης Ζημιών 

Πρόβλεψη αποζημιώσεων: 

Η πρόβλεψη αποζημιώσεων καλύπτει τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από ήδη υπάρχουσες ή προκ-

ληθείσες ζημίες σε συμβάσεις που υπήρχαν πριν ή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, συμπεριλαμ-

βανομένων των εκκρεμών αποζημιώσεων που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί ή δεν έχουν γνωστοποι-

ηθεί, καθώς και τις περιπτώσεις διάσωσης και υποκατάστασης. Οι τεχνικές προβλέψεις για γνωστές 

προσόδους δεν περιλαμβάνονται στις προβλέψεις για αποζημιώσεις αλλά στην βέλτιστη εκτίμηση για 

την ασφάλιση ζωής. 

Δεν έχει σημασία αν η ζημία έχει ήδη αναφερθεί ή όχι. Η βέλτιστη εκτίμηση των προβλέψεων αποζημι-

ώσεων περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων διακανονισμού των απαιτήσεων, καθώς και τις απαιτήσεις 

για επισυμβάσες αλλά μη αναγγελθείσες ζημιές (IBNR) και τις απαιτήσεις από διάσωση και υποκατάσ-

ταση. 

Η αποτίμηση των προβλέψεων αποζημιώσεων για τη Φερεγγυότητα II εκτελείται στην Εταιρεία ως συ-

νολική πρόβλεψη βάσει αναγνωρισμένων αναλογιστικών μεθόδων και όχι κατά περίπτωση. Στις περιπ-

τώσεις όπου οι στατιστικές διαδικασίες δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία, χρησιμοποιείται εκτίμηση 

ανά φάκελο ζημιάς. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Εταιρεία διενεργεί εξωτερικές και εσωτερικές αναθεωρήσεις των προβ-

λέψεων ζημιών, προκειμένου να διασφαλίσει την καταλληλότητα των προβλέψεων και να εξαλείψει τα 

λάθη στον υπολογισμό. Οι προβλέψεις για αποζημιώσεις προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας την καμ-

πύλη επιτοκίων που καθορίζεται από την EIOPA. Για το σκοπό αυτό, οι προβλέψεις για αποζημιώσεις 

γίνονται με ταμειακές ροές. 

Οι βασικές διαφορές μεταξύ του ΔΠΧΑ και της αποτίμησης της Φερεγγυότητας II βασίζονται 

1. Σε διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης: Η αποτίμηση βάσει των ΔΠΧΑ είναι προσανατολισμένη 

στην ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές της εμπορικής σύνεσης και στην εκτίμηση  μεμονωμένων 

περιπτώσεων που σχετίζονται με τις προβλέψεις ανά φάκελο ή στην βάση κανόνων. Η αποτί-

μηση των τεχνικών προβλέψεων σύμφωνα με τις αρχές της Φερεγγυότητας II βασίζεται ουσιασ-

τικά σε αναγνωρισμένες αναλογιστικές μεθόδους, οι οποίες εφαρμόζονται σε ομοιογενείς ομά-

δες κινδύνου και επομένως, κατά κανόνα και όχι ατομικά. Εφαρμόζονται οι σχετικές παράγρα-

φοι του νομικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ. 

2. Στην προεξόφληση των τεχνικών προβλέψεων με βάση της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. 

3. Στην διαφορετική κατάταξη των προβλέψεων για αναγνωρισμένες προσόδους. 

Πρόβλεψη ασφαλίστρων: 

Η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη ασφαλίστρων για την κάλυψη των υποχρεώσεων μελλοντικών απαι-

τήσεων, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών εσόδων από συμβάσεις που υπήρχαν κατά την ημερομη-

νία του ισολογισμού. Τα όρια των συμβάσεων και η συνεκτίμηση της ασφάλισης σύμφωνα με την οδηγία 

της Φερεγγυότητας II τηρούνται. Η παρούσα αξία των μελλοντικών ασφαλίστρων (δεδουλευμένων μετά 

την ημερομηνία του ισολογισμού) και των σχετικών ταμειακών ροών συμψηφίζονται έτσι ώστε να μπο-

ρούν να προκύψουν αρνητικές ασφαλιστικές προβλέψεις σε περίπτωση επαρκούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Αναμενόμενη νέα παραγωγή ή ανανεώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.  
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Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται υπόψη η ασφαλιστική υποχρέωση με την προγενέστερη από την 

ημερομηνία που η εταιρεία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος του αντισυμβαλλομένου και την ημερομηνία 

που η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει. Όταν η σύμβαση λήξει ή ακυρωθεί ή εξαγορασθεί  ή ο ασφαλισμέ-

νος κίνδυνος πάψει να υφίσταται δεν θα πρέπει πλέον να λαμβάνεται υπόψη. 

Το όριο της σύμβασης ορίζεται ουσιαστικά ως εξής: 

Εάν η ασφαλιστική εταιρεία έχει μονομερές δικαίωμα σε μελλοντική ημερομηνία, 

o να τερματίσει τη σύμβαση, 

o να απορρίψει τα ασφάλιστρα που πρέπει να καταβληθούν ή 

o να προσαρμόσει τα καταβλητέα ασφάλιστρα ή πληρωμές κατά τρόπον ώστε τα ασφάλιστρα να 

αντανακλούν πλήρως τους κινδύνους, οι υποχρεώσεις αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη μετά την 

ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, η υποχρέωση λαμβάνεται υπόψη εάν ο αντισυμβαλλόμενος έχει το 

δικαίωμα να επιλέξει τη συνέχιση της σύμβασης και τη σχετική πληρωμή ασφαλίστρου. 

Οι προβλέψεις ασφαλίστρων προεξοφλούνται με την καμπύλη επιτοκίων άνευ κινδύνου που καθορίζε-

ται από την EIOPA. Για το σκοπό αυτό, οι προβλέψεις ασφαλίστρων αποτυπώνονται σε μια δομή ταμει-

ακών ροών. 

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των ΔΠΧΑ και της εκτίμησης τεχνικών προβλέψεων σύμφωνα με τη 

«Φερεγγυότητα ΙΙ» βασίζονται στα ακόλουθα σημεία: 

1. Στις διάφορες μεθόδους αποτίμησης: σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, η πρόβλεψη για μη-δεδουλευμένα 

ασφάλιστρα υπολογίζεται κατά αναλογία χρόνου. Στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II, τα εκτιμώ-

μενα έξοδα για απαιτήσεις και δαπάνες που προκύπτουν από τις πλεονασματικές εισφορές α-

ναγνωρίζονται ως στοιχεία της πρόβλεψης ασφαλίστρου. 

2. Στην προεξόφληση των τεχνικών προβλέψεων σύμφωνα με τις οδηγίες Φερεγγυότητας II. 

Κλάδος Ασφαλίσεων Ζωής  

Η κύρια διαφορά μεταξύ των ΔΠΧΑ και της αποτίμησης Φερεγγυότητας II είναι η ακόλουθη: Για τις χρη-

ματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, εφαρμόστηκαν λογιστικές αρχές που ακολουθούν 

τις αρχές της εμπορικής σύνεσης και συνεπώς διαθέτουν περιθώρια ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά  

για τους λογαριασμούς Φερεγγυότητας II χρησιμοποιούνται τεχνικές βάσεις που δεν περιέχουν περιθώ-

ρια ασφαλείας. 

Στους λογαριασμούς των ΔΠΧΑ, οι προβλέψεις για γνωστές προσόδους περιλαμβάνονται επίσης στην 

πρόβλεψη για εκκρεμείς αποζημιώσεις. Στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II, οι πρόσοδοι αυτές πρέπει να 

αντιμετωπίζονται κατ 'αρχήν ως υποχρεώσεις παρόμοιες με την ασφάλιση ζωής και να υπολογίζονται 

χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που προβλέπονται για την ασφάλιση ζωής. Επιπλέον, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της Φερεγγυότητας II  οι πρόσοδοι αυτές πρέπει να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σε προσό-

δους από ασφαλίσεις υγείας και σε υπόλοιπες προσόδους. 

Η πρόβλεψη για συμμετοχή ασφαλισμένων στα κέρδη δεν περιλαμβάνεται στον ισολογισμό φερεγγυό-

τητας ΙΙ ως ξεχωριστό στοιχείο. Περιλαμβάνεται στις προβλέψεις για τις δραστηριότητες ασφάλισης ζω-

ής με συμμετοχή στα κέρδη. 

2 - Άλλες διαφορές: 

Τα ακόλουθα ισχύουν για ολόκληρη την επιχείρηση: Στη Φερεγγυότητα II, ο ισολογισμός βασίζεται στην 

ακαθάριστη μέθοδο. Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνικές προβλέψεις εμφανίζονται στην πλευρά του παθητικού 
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του ισολογισμού πριν από την αφαίρεση των εισπρακτέων ποσών από αντασφαλιστικές συμβάσεις. 

Από την άλλη πλευρά, η παρουσίαση των ΔΠΧΑ βασίζεται στην καθαρή μέθοδο. Αυτό σημαίνει ότι το 

μερίδιο του αντασφαλιστή στις προβλέψεις αφαιρείται από την αντίστοιχη ακαθάριστη αξία του παθητι-

κού. 

Περιθώριο κινδύνου: 

Το περιθώριο κινδύνου υπάρχει στον ισολογισμό κατά Φερεγγυότητα ΙΙ και όχι στον ισολογισμό κατά 

ΔΠΧΑ. 

Προσαρμογή λόγω αθέτησης αντισυμβαλλομένου 

Κατά τον υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλιστικές συμβάσεις, η Εταιρεία προβαίνει 

σε προσαρμογή του συγκεκριμένου υπολογισμού προκειμένου να ληφθούν υπόψη αναμενόμενες ζημίες 

λόγω αθέτησης υποχρέωσης εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου. Η προσαρμογή αυτή βασίζεται σε 

εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης από τον αντισυμβαλλόμενο και της μέσης ζημίας που προκύπτει 

από την αθέτηση αυτή (ζημία σε περίπτωση αθέτησης). 

Η εν λόγω προσαρμογή υπολογίζεται ως η αναμενόμενη παρούσα αξία της μεταβολής των ταμειακών 

ροών στην οποία βασίζονται τα ανακτήσιμα ποσά από τον αντισυμβαλλόμενο, που θα προέκυπτε σε 

περίπτωση αθέτησης του αντισυμβαλλομένου, μεταξύ άλλων λόγω αφερεγγυότητας ή διαφοράς, σε 

κάποια χρονική στιγμή. Για τον σκοπό αυτό, η μεταβολή των ταμειακών ροών δεν λαμβάνει υπόψη την 

επίπτωση των τεχνικών μείωσης του κινδύνου που μετριάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομέ-

νου, εκτός από τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου βάσει τήρησης εξασφαλίσεων. Οι τεχνικές μείωσης 

του κινδύνου που δεν λαμβάνονται υπόψη αναγνωρίζονται χωριστά, χωρίς αύξηση του ανακτήσιμου 

ποσού από αντασφαλιστικές συμβάσεις. 

Ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη τις πιθανές περιπτώσεις αθέτησης κατά τη διάρκεια ζωής της σύμβα-

σης αντασφάλισης και κατά πόσον και με ποιον τρόπο η πιθανότητα αθέτησης μεταβάλλεται με την 

πάροδο του χρόνου. Διενεργείται χωριστά για κάθε αντισυμβαλλόμενο και για κάθε τομέα επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας. Όσον αφορά την ασφάλιση ζημιών, επίσης διεξάγεται χωριστά για τις προβλέψεις 

ασφαλίστρων και τις προβλέψεις για εκκρεμείς απαιτήσεις. 

Η μέση ζημία που προκύπτει από αθέτηση υποχρεώσεων ενός αντισυμβαλλομένου δεν αξιολογείται σε 

ποσοστό χαμηλότερο του 50% των ανακτήσιμων ποσών εκτός εάν υπάρχει αξιόπιστη βάση για μια 

άλλη εκτίμηση. 

Η Εταιρεία δεν κάνει κάποιου είδους απλούστευση κατά τον υπολογισμό της προσαρμογής λόγω αθέ-

τησης αντισυμβαλλομένου. 

 

D.3. Λοιπές υποχρεώσεις 

 Προβλέψεις εκτός τεχνικών προβλέψεων 

Τόσο στον ισολογισμό της Φερεγγυότητας ΙΙ όσο και στον αντίστοιχο των ΔΠΧΑ, παράγεται μια βέλ-

τιστη εκτίμηση του ποσού που δύναται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού, το οποίο είναι το ποσό που είτε θα πληρωνόταν για την εξόφλησή τους 

είτε θα μεταφερόταν σε τρίτους κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Εάν υπάρχει ένα φάσμα πι-

θανών εκτιμήσεων που έχει ένα ίσο βαθμό πιθανότητας, χρησιμοποιείται το μέσο σημείο της σει-

ράς. Αν το επιτόκιο αποτελεί σημαντικό παράγοντα, η πρόβλεψη εκτιμάται στην παρούσα αξία των 

αναμενόμενων δαπανών, και σε περίπτωση που είναι ασήμαντες, τότε αγνοούνται για σκοπούς Φε-
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ρεγγυότητας ΙΙ. Ωστόσο, για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ οι προβλέ-

ψεις δεν προεξοφλούνται, εφόσον οι επιπτώσεις της μεταβολής των επιτοκίων δεν είναι ουσιώδεις. 

Επί του παρόντος, για σκοπούς φερεγγυότητας χρησιμοποιούνται οι αξίες όπως στις καταστάσεις 

των ΔΠΧΑ. 

 Υποχρεώσεις παροχών σε εργαζομένους 

Η Εταιρεία παρέχει δεσμεύσεις στο προσωπικό της με τη μορφή προγραμμάτων καθορισμένων πα-

ροχών. Το είδος και το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τον Ελληνικό Νόμο 2112/20. Σε 

γενικές γραμμές, υπολογίζονται με βάση τη χρονική διάρκεια εργασίας του εργαζομένου και τη μισ-

θοδοσία του. Σύμφωνα με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, ο εργαζόμενος δικαιούται ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο συνταξιοδοτικής παροχής κατά την έξοδό του από την Εταιρεία. Οι εισφορές 

της Εταιρείας, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, δεν καθορίζονται 

εκ των προτέρων. Οι υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους υπολογίζονται σύμφωνα με το 

ΔΠΧΑ 19, χρησιμοποιώντας την μέθοδο προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας και με βάση αναλογισ-

τικές μελέτες. Ο υπολογισμός, δεν περιλαμβάνει μόνο τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις τρέχου-

σες συντάξεις γνωστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, αλλά και την προβλεπόμενη εξέλιξή 

τους. 

Το επιτόκιο με το οποίο προεξοφλούνται οι υποχρεώσεις αυτές βασίζεται σε αποδόσεις εταιρικών 

ομολόγων υψηλής ποιότητας (εμπορικών ή κρατικών ομολόγων). Το νόμισμα και οι όροι των ομολό-

γων αντιστοιχούν στο νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια των υποχρεώσεων. 

Οι παραδοχές θνησιμότητας βασίζονται σε αποδεκτούς από τις ελληνικές ρυθμιστικές αρχές 

(EAE2012P) πίνακες, που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων 

και τροποποιούνται κατά περίπτωση από την Εταιρεία βάσει της εμπειρίας της. Οι δείκτες μεταβολής 

προσωπικού και πρόωρης συνταξιοδότησης βασίζονται στην εμπειρία της Εταιρείας. 

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες από υποχρεώσεις σε παροχές εργαζομένων προκύπτουν από την 

απόκλιση μεταξύ πραγματικής και εκτιμώμενης εμπειρίας του κινδύνου. Από τη στιγμή που η Εταιρε-

ία αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες απευθείας την περίοδο κατά την οποία πραγματο-

ποιούνται για γενικούς σκοπούς των οικονομικών καταστάσεων ΔΠΧΑ, η αξία σε Φερεγγυότητας ΙΙ 

δεν διαφοροποιείται. 

 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού στις καταστάσεις των ΔΛΠ σύμ-

φωνα με το πρότυπο 37 αλλά αν  μπορούν να αποτιμηθούν συμπεριλαμβάνονται στον ισολογισμό 

της Φερεγγυότητας ΙΙ αν αφορά σε σημαντικά κονδύλια. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν σχετίζονται με 

ασφαλιστικές εργασίες, με χρηματοδοτήσεις και με μισθώσεις. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές που απαιτούν-

ται για τον διακανονισμό της ενδεχόμενης υποχρέωσης κατά την διάρκειά της. Σε περίπτωση που οι 

διαθέσιμες πληροφορίες είναι περιορισμένες, η αποτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων βασίζε-

ται σε εύλογη εκτίμηση από την διοίκηση της Εταιρείας. 

Για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ, η Εταιρεία ακολουθεί για την εκτίμηση των ενδεχομένων υποχρεώ-

σεων της την μέθοδο της βέλτιστης εκτίμησης. 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Σύμφωνα με τη Φερεγγυότητας ΙΙ, οι αναβαλλόμενοι φόροι εκτιμώνται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστι-

κά πρότυπα (ΔΛΠ), σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, σύμφωνα με την μέθοδο της υποχρέωσης στον ισολο-

γισμό. 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται οι περιπτώσεις όπου στοιχεία του ενερ-

γητικού αποτιμώνται υψηλότερα ή στοιχεία παθητικού χαμηλότερα στον οικονομικό ισολογισμό ΦΙΙ 

σε σχέση με φορολογικό ισοζύγιο της Εταιρείας. Οι διαφορές αυτές θα εξαλειφθούν σε μεταγενέστε-

ρη ημερομηνία με αντίστοιχη επίδραση στο φορολογητέο εισόδημα (προσωρινές διαφορές). Επιση-

μαίνεται ότι, λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές καθώς και 

στη φορολογική νομοθεσία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανή η πραγματοποίηση τους. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έχουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα για επιστροφή των 

προσωρινών διαφορών όπως οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 Υποχρεώσεις πιστωτών ασφαλίστρων 

Σύμφωνα με τη Φερεγγυότητας ΙΙ, οι υποχρεώσεις πιστωτών ασφαλίστρων (υποχρεώσεις προς ασ-

φαλιστικούς διαμεσολαβητές από δραστηριότητες πρωτασφάλισης) πρέπει να αποτιμώνται στην εύ-

λογη αξία τους, ενώ στις καταστάσεις των ΔΠΧΑ στο ποσό που απαιτείται για την εξαγορά ή την επί-

λυση τους. 

Ωστόσο, για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ I χρησιμοποιούνται οι αξίες όπως στις καταστάσεις των 

ΔΠΧΑ, καθώς η διάρκεια της υποχρέωσης δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 

 Αντασφαλιστικές υποχρεώσεις 

Σύμφωνα με τη Φερεγγυότητας ΙΙ, οι αντασφαλιστικές υποχρεώσεις (οι πληρωτέοι αντασφαλιστικοί 

λογαριασμοί ως αποτέλεσμα της τρέχουσας λογιστικής που προκύπτουν από αντασφαλιστικές 

δραστηριότητες της Εταιρείας) αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, ενώ στα ΔΠΧΑ κατά το ποσό 

που απαιτείται για την εξαγορά ή την επίλυση τους. 

Ωστόσο, για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ χρησιμοποιούνται οι αξίες όπως στις καταστάσεις των 

ΔΠΧΑ, καθώς η διάρκεια της υποχρέωσης δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 

 Λοιπές Υποχρεώσεις προς Πληρωμή 

Στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ, οι λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν οτιδήποτε απορρέει από 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεώσεις προς φορολογικές αρχές για φόρους ασφαλίσ-

τρων και φόρους εισοδήματος, καθώς και άλλες υποχρεώσεις προς προμηθευτές. Έτσι, οι λοιπές 

υποχρεώσεις αποτιμώνται κατά την ημερομηνία αναφοράς στην εύλογη αξία τους, χωρίς να λαμβά-

νονται υπόψη μεταβολές που οφείλονται στον πιστωτικό κίνδυνο της Εταιρείας. 

Υποχρεώσεις που απορρέουν από φόρους και άλλες κατηγορίες θα πρέπει να προεξοφλούνται, 

λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά επιτόκια μηδενικού κινδύνου καθώς και τις σχετικές μεταβολές 

(spreads) των επιτοκίων. Ωστόσο, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πιστωτικός κίνδυνος της επι-

χείρησης. 

Ωστόσο, για λόγους απλούστευσης, υποχρεώσεις που προκύπτουν από εισφορές κοινωνικής ασφά-

λισης, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις αποτιμώνται στη αξία τους όπως στις καταστάσεις των ΔΠΧΑ, 

δηλαδή στην ονομαστική τους αξία (καθώς η επίδραση της προεξόφλησης θεωρείται ασήμαντη, υ-

ποχρεώσεις με διάρκεια μικρότερες του ενός έτους κατά την αρχική αναγνώρισή τους δεν είναι επι-

δέχεται υποχρεωτικά  έκπτωση). 

Υποχρεώσεις που απορρέουν από φόρους και λοιπές υποχρεώσεις δεν προεξοφλούνται, λαμβάνον-

τας υπόψη ότι η διάρκειά τους δεν ξεπερνάει τον ένα χρόνο και αποτιμώνται όπως στις καταστάσεις 

των ΔΠΧΑ, στην ονομαστική τους αξία. 
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Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, η Εταιρεία αναγνωρίζει τις υποχρεώσε-

ις στην ονομαστική τους αξία. 

Οι υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές και πιστωτές ασφαλίστρων αναφέρονται ως ξεχωριστά στοιχε-

ία στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ καθώς και στον ισολογισμό στα ΔΠΧΑ. Επιπλέον, στο πλαίσιο 

της Φερεγγυότητας ΙΙ όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις ανατίθενται στις τεχνικές προβλέψεις, ανεξάρ-

τητα από το επίπεδο του ασφαλιστικού κινδύνου των ατομικών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, υποχρε-

ώσεις που απορρέουν από ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές συμβάσεις, χωρίς σημαντική μεταφορά 

κινδύνου, σε αντίθεση με τα ΔΠΧΑ, δεν αναφέρονται ως υποχρεώσεις, αλλά ως μέρος των τεχνικών 

προβλέψεων. 

 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν όλες εκείνες που δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω κατηγορίες. 

Ως βασική αρχή, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ όλες οι λοιπές υποχρεώσεις αποτιμώνται στις εύ-

λογες αξίες τους. Ωστόσο, για λόγους απλούστευσης, αποτιμώνται στην ίδια αξία όπως στις κατασ-

τάσεις των ΔΠΧΑ. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει όλες τις διαφορές που προκύπτουν από τις διαφορετικές μεθόδους 

αποτίμησης που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ αλλά και για τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με ΔΠΧΑ (τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ): 
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D.4. Εναλλακτικές μέθοδοι αποτίμησης 

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης εξαιρουμένων περιπτώσεων που ανα-

φέρθηκαν σε προηγούμενες ενότητες. 

 

D.5. Άλλες σημαντικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση της 

 προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας ή λόγω αντιστοίχισης, 

 ικανότητας απορρόφησης ζημιών από αναβαλλόμενους φόρους ή τεχνικές προβλέψεις, 

 της μεταβατικής διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων άνευ κινδύνου 

και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν το δείκτη φερεγγυότητάς της. 
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E. Διαχείριση Κεφαλαίων 

E.1. Ίδια Κεφάλαια 

E.1.1. Διαχείριση ιδίων κεφαλαίων 

Με την ενεργή διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η κεφαλαιακή επάρκεια είναι 

πάντα κατάλληλη. Με τον τρόπο αυτό, τα υπάρχοντα ιδία κεφάλαια καλύπτουν επαρκώς τις κεφαλαια-

κές απαιτήσεις στα πλαίσια της Φερεγγυότητας ΙΙ.  

Προκειμένου να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι, το εποπτικό κεφάλαιο και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου προγραμματισμού της Εταιρείας. Σύμφωνα με το επιχει-

ρησιακό πλάνο, η Εταιρεία εκτιμά το διαθέσιμο κεφάλαιο και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει ενός 

χρονικού ορίζοντα τεσσάρων ετών. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε όλους τους καθοριστικούς παράγοντες.  

 Δομή, ύψος και ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων 

Τα ίδια κεφάλαια αποτελούνται από στοιχεία του ισολογισμού (βασικά ίδια κεφάλαια) και στοιχεία εκτός 

ισολογισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών (συμπληρωματικά ίδια 

κεφάλαια). 

Για τον υπολογισμό του ύψους των ιδίων κεφαλαίων ικανών να καλύψουν το απαιτούμενο κεφάλαιο 

Φερεγγυότητας ΙΙ και το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο Φερεγγυότητας ΙΙ, τα ίδια κεφάλαια πρέπει να 

ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας σε τρεις διαφορετικές διαβαθμίσεις. 

Η αιτία για την ύπαρξη διαβάθμισης είναι ότι τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ποικίλουν ως προς την 

ικανότητά τους να απορροφούν ζημίες, τόσο κατά την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας όσο και σε τυχόν 

έκτακτες συνθήκες αγοράς. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποτυπώνεται η παραπάνω δυνατότητα, τα 

στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ταξινομούνται σε βαθμίδες, με τη Κατηγορία 1 να είναι η υψηλότερη ποιό-

τητα και η Κατηγορία 3 η χαμηλότερη. 

Συνοψίζοντας, τα Ιδία κεφάλαια διαχωρίζονται σε «βασικά ίδια κεφάλαια» και «συμπληρωματικά ίδια 

κεφάλαια» και σε επίπεδα 1, 2 και 3 (ωστόσο, δεν υφίστανται συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια επιπέδου 

1). 

Η ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδα εξαρτάται αν το στοιχείο αφορά βασικά ή συμπληρωμα-

τικά ίδια κεφάλαια και ο βαθμός στον οποίο κατέχουν ειδικά χαρακτηριστικά. 

Κατηγορία 1: Θα πρέπει να αποτελείται από στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων τα οποία είναι υψηλής ποι-

ότητας και ικανά να απορροφούν εξολοκλήρου τις ζημίες, ούτως ώστε να καθιστούν μια οικονομική ον-

τότητα να τηρεί την αρχή της συνέχειας (going concern). Ως εκ τούτου, η Κατηγορία 1 περιλαμβάνει 

μόνο βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία διαθέτουν ουσιώδη  χαρακτηριστικά μόνιμης διαθεσιμότητας και 

υπόστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα χαρακτηριστικά, της επαρκούς διάρκειας, της απουσία 

κινήτρων εξαγοράς, της απουσίας των υποχρεωτικών χρηματοοικονομικών εξόδων και επιβαρύνσε-

ων. Τα στοιχεία της Κατηγορίας 1 διακρίνονται σε «απεριόριστα» και «περιορισμένα». 

Κατηγορία 2: Περιλαμβάνει στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων που διαθέτουν ουσιώδη χαρακτηριστικά 

υπόστασης λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα χαρακτηριστικά της επαρκούς διάρκειας, της απουσία κι-

νήτρων εξαγοράς, της απουσίας υποχρεωτικών χρηματοοικονομικών εξόδων και επιβαρύνσεων. 
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Εγκεκριμένα στοιχεία συμπληρωματικά ιδίων κεφαλαίων ταξινομούνται στην Κατηγορία 2 όπου εμφανί-

ζουν τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου βασικών ιδίων κεφαλαίων της Κατηγορίας 1, όταν το στοιχείο 

αυτό είναι επιστρεπτέο ή εξοφλητέο. 

Κατηγορία 3: Περιλαμβάνει οποιαδήποτε στοιχεία βασικών ή συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων τα 

οποία δεν πληρούν τα κριτήρια των Βαθμίδων 1 ή 2 που περιγράφονται παραπάνω, επομένως ταξινο-

μούνται στη Κατηγορία 3. 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων σύμ-

φωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ΔΠΧΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016: 

 

 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, τα βασικά ιδία κεφάλαια της Εταιρείας, σύμφωνα με την οδηγία 

της Φερεγγυότητας ΙΙ, ταξινομούνται στη Κατηγορία 1 και στην Κατηγορία 3 όπως απεικονίζεται παρα-

κάτω: 

 

Το εξισωτικό αποθεματικό αποτελεί στοιχείο των βασικών ιδίων κεφαλαίων που ταξινομείται πάντα στη 

Κατηγορία 1. Αντιπροσωπεύει το σύνολο του πλεονάσματος των στοιχείων ενεργητικού έναντι του πα-

θητικού (excess of assets over liabilities) στον οικονομικό ισολογισμό της Φερεγγυότητας ΙΙ μετά από 

προσαρμογές (ανακατατάξεις / αφαιρέσεις). 

Το άθροισμα των κεφαλαίων της Κατηγορίας 1 και 3  ύψους 86,5 εκ. Ευρώ ήταν πλήρως επαρκή για 

την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Φερεγγυότητας της Εταιρείας και ο δείκτης Φερεγγυότη-

τας ΙΙ διαμορφώθηκε για το 2016 στο 126,3% από 118,6% το 2015. 

Για το οικονομικό έτος 2016, η Εταιρεία δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, προκει-

μένου να ενισχύσει περαιτέρω τα ίδια κεφάλαιά της. 

 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο κ'  Ίδια Κεφάλαια

(σε εκ. Ευρώ)
2016 2015

Μετοχικό Κεφάλαιο 42,0 41,7

Κεφάλαια Υπέρ το Άρτιο 52,0 172,0

Λοιπά Αποθεμάτικά -0,7 -138,4

Αποθεματικό από μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημιές 

Επενδύσεων -0,3 19,0

Κέρδος Χρήσης 15,4 18,5

Σύνολο 108,4 112,7

Βασικά Ίδια Κεφάλαια

(σε εκ. Ευρώ)

Σύνολο Κατηγορία 1-Απεριόριστα Κατηγορία 3 Σύνολο Κατηγορία 1-Απεριόριστα Κατηγορία 3

Μετοχικό Κεφάλαιο 42,0 42,0 41,7 41,7

Κεφάλαια Υπέρ το Άρτιο 52,0 52,0 172,0 172,0

Εξισωτικό Απόθεμα -17,7 -17,7 -126,5 -126,5

Ποσό ίσο με την αξία των καθαρών αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων 82,2 82,2 56,5 56,5

Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 158,5 76,3 82,2 143,6 87,1 56,5

Σύνολο Επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων 86,5 76,3 10,3 99,7 87,1 12,6

2016 2015
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E.1.2. Διαφορές μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων (ΔΠΧΑ) και πλεονάσματος στοιχείων 

ενεργητικού σε σχέση με το παθητικό (Φερεγγυότητας ΙΙ) 

Η καθαρή θέση που περιέχεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και το σύ-

νολο του πλεονάσματος των στοιχείων ενεργητικού έναντι του παθητικού όπως προκύπτει από τον 

ισολογισμό της Φερεγγυότητα ΙΙ διαφέρουν λόγω των διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης που χρησι-

μοποιούνται τόσο για τα στοιχεία ενεργητικού όσο και για τα στοιχεία παθητικού μεταξύ του οικονομικού 

ισολογισμού της Φερεγγυότητα ΙΙ και του ισολογισμού κατά τα ΔΠΧΑ. 

Ο ακόλουθος πίνακας (σύμφωνα με το ετήσιο πρότυπο ποσοτικής αναφοράς SE.02.01.16) παρουσιάζει 

τις διαφορές μεταξύ ισολογισμού της Φερεγγυότητα ΙΙ και ισολογισμού  με βάση τα ΔΠΧΑ κατά την 

31.12.2016 και συμπεριλαμβάνει επεξηγήσεις για ορισμένες βασικές διαφορές: 

 

 

 

 

 

Ίδια Κεφάλαια (ΔΠΧΑ) 108,3

Βασικά Ίδια Κεφάλαια (ΦΙΙ) 158,5

Πλεόνασμα 50,2

εκ των οποίων

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -0,3

Τα άυλα περιουσιακά στοιχείια που αφορoύν λογισμικό (σε αξίες ΔΛΠ) δεν αναγνωρίζονται 

στο SII

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις -2,9

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (εκτός φορολογικών απαιτήσεων προερχόμενες 

από αχρησιμοποίητα φορολογικά έσοδα και από μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών 

ζημιών) υπολογίζονται με βάσει τη διαφορά μεταξύ της αξίας που αποδίδεται σε απαιτήσεις 

ή υποχρεώσεις  που αναγνωρίζονται στη ΦΙΙ, και της αξίας που αποδίδεται σε απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς

Ακίνητα 

(Ιδιοχρησιμοποιούμενα) 0,4

Λόγω διαφορετικής μεθόδου αποτίμησης: στα ΔΛΠ, τα ακίνητα εκτιμώνται στο ιστορικό 

κόστος κτήσης, ενώ στη ΦΙΙ στην αξία αγοράς

Απόθεμα αντασφαλιστών 1,3

Λόγω διαφορετικής μεθόδου αποτίμησης: 

ΦΙΙ: παρούσα αξία χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη καμπύλη επιτοκίων + προσαρμογές

ΔΛΠ: Μη προεξοφλημένες και αμετάβλητες αξίες

Επίσης στα ΔΛΠ, το 100% των ΑΜΔΑ αντασφαλιστών περιλαμβάνεται στα αποθέματα 

αντασφαλιστών , ενώ στη ΦΙΙ μόνο μέρος αυτών περιλαμβάνεται στα αποθέματα 

αντασφαλιστών (βάσει του Δείκτη Ζημιών, των ULAE και άλλων εξόδων)

Τεχνικό απόθεμα (συμπ. 

DAF) 56,0

Λόγω διαφορετικής μεθόδου αποτίμησης: 

ΦΙΙ: Βέλτιστη εκτίμηση

ΦΙΙ: Προεξόφληση - ΔΛΠ: Μη προεξοφλημένες αξίες

ΦΙΙ: το περιθώριο κινδύνου δεν αναγνωρίζεται στα ΔΛΠ

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις -3,6

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για σκοπούς ΦΙΙ σε αντίθεση με τα ΔΠΧΑ που 

δεν περιέχονται στον ισολογισμού της Εταιρείας (στοιχεία εκτός ισολογισμού)

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις -0,7

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (εκτός φορολογικών απαιτήσεων προερχόμενες 

από αχρησιμοποίητα φορολογικά έσοδα και από μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών 

ζημιών) υπολογίζονται με βάσει τη διαφορά μεταξύ της αξίας που αποδίδεται σε απαιτήσεις 

ή υποχρεώσεις  που αναγνωρίζονται στη ΦΙΙ, και της αξίας που αποδίδεται σε απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς

Λοιπά -0,1 Λόγω διαφορετικής μεθόδου αποτίμησης

Ανάλυση αποκλίσεων μεταξύ 

ισολογισμών ΦΙΙ και ΔΠΧΑ

(σε εκ. Ευρώ)

Σχόλια
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E.2. Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και ελάχιστες κεφαλα-
ιακές απαιτήσεις 

α) Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσά των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας 

και των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων στο τέλος του 2016, αναλυμένα στις δύο βασικές 

δραστηριότητες της Εταιρείας: 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR) 68.502.900 

SCR για δραστηριότητες Ασφάλισης Ζωής 13.132.594 

SCR για δραστηριότητες Ασφάλισης κατά Ζημιών 55.370.306 

Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΜCR) 28.780.945 

MCR για δραστηριότητες Ασφάλισης Ζωής 5.517.554 

MCR για δραστηριότητες Ασφάλισης κατά Ζημιών 23.263.391 

 

β) Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Μέθοδο. Τα ποσά των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

φερεγγυότητας της Εταιρείας κατανεμημένο ανά ενότητα κινδύνου είναι τα εξής: 

 

Καθαρές κεφαλαιακές απαιτήσεις Φερεγγυότητας 

Κίνδυνος Αγοράς 16.922.512 

Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου 9.110.521 

Ασφαλιστικός κίνδυνος κλάδου Ζωής 5.858.241 

Ασφαλιστικός κίνδυνος κλάδου Υγείας 5.146.510 

Ασφαλιστικός κίνδυνος κλάδου Ζημιών 46.788.344 

Όφελος Διαφοροποίησης -23.188.790 

Κίνδυνος άυλων στοιχείων ενεργητικού 0 

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση Φερεγγυότητας (ΒSCR) 60.637.338 

Λειτουργικός κίνδυνος 7.865.562 

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων 0 

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων 0 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR) 68.502.900 

 

γ) Απλοποιήσεις που εφαρμόζονται 

1. Απλοποίηση για τα έμμεσα έξοδα διακανονισμού απαιτήσεων  σύμφωνα με την ΠΕΕ 

81/12.2.2016 της ΤΤΕ 

2. Απλοποίηση για τις προβλέψεις ασφαλίστρων  σύμφωνα με την ΠΕΕ 81/12.2.2016 της 

ΤΤΕ 

3. Απλοποιημένος υπολογισμός των ανακτήσιμων ποσών από συμβάσεις αντασφάλισης 

και φορείς ειδικού σκοπού  σύμφωνα με την ΠΕΕ 81/12.2.2016 της ΤΤΕ 

4. Απλοποίηση 3 για τον υπολογισμό του περιθωρίου κινδύνου (risk margin), σύμφωνα με 

το Άρθρο 5.32 των Τεχνικών Προδιαγραφών 
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E.3. Χρησιμοποίηση της υποενότητας μετοχικού κινδύνου βάσει 
της διάρκειας κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσε-
ων φερεγγυότητας 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί την υποενότητα μετοχικού κινδύνου βασιζόμενη σε διάρκεια που προβλέ-

πεται στο άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ. 

 

E.4. Διαφορές μεταξύ του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου και 
του χρησιμοποιούμενου εσωτερικού υποδείγματος 

Η Εταιρεία δεν έχει κάνει χρήση εσωτερικού υποδείγματος (πλήρους ή μερικού) για τον υπολογισμό της 

κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας. 

  

E.5. Μη συμμόρφωση με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και 
μη συμμόρφωση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας 

Κατά το 2016, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και με 

τις αντίστοιχες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.  

 

E.6. Άλλες πληροφορίες 

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

ποποίηση ή αναμόρφωση δημοσιευμένων εποπτικών εκθέσεων της Εταιρείας ή τη δημοσίευση πρόσ-

θετων πληροφοριών, καθώς και τη λήψη άλλων ενεργειών από τη διοίκησή της. Κατά την κατάρτιση των 

Εποπτικών Καταστάσεων και της «Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης», δεν 

υφίστανται πρόσθετες απαιτήσεις από την Εποπτική Αρχή. 

 

 

 

Αθήνα , 19.05.2017 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Κοκκάλας  Δήμος Πολυμενίδης   Δημήτριος Χρηστάκος 

CEO    CFO     CRO 
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F. Παραρτήματα 

Η Εταιρεία υποβάλλει συνοδευτικά με την παρούσα έκθεση τα παρακάτω πρότυπα ποσοτικών πληρο-

φοριών: 

 S.02.01.02 

 S.05.01.02 

 S.05.02.01 

 S.12.01.02 

 S.17.01.02 

 S.19.01.21 

 S.22.01.21 (Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία) 

 S.23.01.01 

 S.25.01.21 

 S.25.02.21 (Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία) 

 S.25.03.21 (Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία) 

 S.28.01.01 (Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία) 

 S.28.02.01 
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G. Έκθεση Ελέγχου 
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