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Πλαίςιο Σφνταξθσ τθσ Αναφοράσ 
 
Σο περιεχόμενο τθσ Ζκκεςθσ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ προςδιορίηεται από το άρκρο 38 
του Ν38(1)/2016, τα άρκρα 52 ζωσ και 57 του Ν38(1)/2016  τα άρκρα 51 ωσ 56 τθσ Οδθγίασ 2009/138/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, και τα άρκρα 290 ωσ 298 του Κατ’ Εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2015/35.  
 

Θ δομι τθσ Ζκκεςθσ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ προςδιορίηεται από το Παράρτθμα ΧΧ του 

Κατ’ Εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/35. 
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Σφνοψθ 

 
Θ Εκνικι Γενικϊν Αςφαλειϊν (Κφπρου) ΛΣΔ (Θ Εταιρία) είναι Aνϊνυμοσ Εταιρία με ζδρα τθ Λευκωςία τθσ Κφπρου και 
εγγεγραμμζνο γραφείο ςτθ διεφκυνςθ Ιφιγενείασ 7, τρόβολοσ 2007, Λευκωςία.  Θ Εταιρία δραςτθριοποιείται ςτουσ  
κλάδουσ γενικϊν αςφαλίςεων, υγείασ, οχθμάτων και περιουςίασ μζςω του Δικτφου Γραφείων Πωλιςεων τθσ ςε 
Λευκωςία, Λεμεςό, Λάρνακα και Πάφο κακϊσ και μζςω του Πρακτοριακοφ Δικτφου. 

φμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) κατά τθν περίοδο αναφοράσ τα κζρδθ προ 

φόρων ανιλκαν ςε €19 χιλ. με εγγεγραμμζνα μικτά αςφάλιςτρα φψουσ €18.6 εκατ.  

Σα αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ επθρεάςτθκαν κυρίωσ από: 
 
 Αφξθςθ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά 2% 
 Διατιρθςθ του δείκτθ ηθμιϊν ςτα ίδια επίπεδα με το 2017 
 Μείωςθ του δείκτθ λειτουργικϊν εξόδων 
 
Θ Εταιρία διακζτει ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ το οποίο ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Κυπριακοφ και Ευρωπαϊκοφ 

Νομικοφ και Κανονιςτικοφ πλαιςίου και ςτισ βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ, ςτοχεφοντασ ςτθ μακροπρόκεςμθ ενίςχυςθ 

τθσ εταιρικισ τθσ αξίασ για τουσ μετόχουσ, τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των πελατϊν, των εργαηόμενων και 

γενικότερα όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν. 

Οι 4 κφριεσ λειτουργίεσ (Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ, Αναλογιςμόσ, Διαχείριςθ Κινδφνων και Κανονιςτικι υμμόρφωςθ) 

επιτελοφνται από ςτελζχθ τα οποία πλθροφν τισ υψθλζσ προδιαγραφζσ ικουσ, ικανότθτασ και καταλλθλότθτασ οι 

οποίεσ ζχουν τεκεί από το νομοκετικό πλαίςιο και τθν Εταιρία. 

Θ διαχείριςθ και ο ζλεγχοσ των κινδφνων αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ δζςμευςθσ τθσ Εταιρίασ για εξαςφάλιςθ 

των πελατϊν τθσ και για δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ πλαιςίου επίτευξθσ υψθλισ ποιότθτασ αποδόςεων. Οι 

δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ κινδφνων διεξάγονται ςτα παρακάτω επίπεδα: 

 Στρατθγικισ – Περιλαμβάνει τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ κινδφνων που εκτελοφνται ςε επίπεδο Δ 

 Τακτικισ – Περιλαμβάνει τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ κινδφνων που εκτελοφνται από ανϊτατα διοικθτικά ςτελζχθ 

 Λειτουργίασ – Αφορά τθ διαχείριςθ των κινδφνων ςτα ςθμεία που δθμιουργοφνται (εμπλεκόμενεσ υπθρεςιακζσ 

μονάδεσ).  

Κατά τθν περίοδο αναφοράσ, ο αςφαλιςτικόσ και ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ιταν οι πιο ςθμαντικοί από πλευράσ 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων ζνεκα τθσ φφςθσ του χαρτοφυλακίου και των κατακζςεων ςε τράπεηεσ χαμθλισ 

πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ. 

Πολιτικι τθσ Εταιρίασ είναι θ διατιρθςθ ενόσ ςυντθρθτικοφ επενδυτικοφ προφίλ, όπωσ αυτό εξειδικεφεται από τθν 

ςτρατθγικι επενδφςεων. Θ Εταιρία επενδφει μόνο ςε χρθματοοικονομικά μζςα για τα οποία ζχει τθν δυνατότθτα 

επαρκϊσ και ευχερϊσ να αναγνωρίςει, μετριςει, παρακολουκιςει και διαχειριςτεί τουσ κινδφνουσ τουσ οποίουσ αυτά 

φζρουν.  
 

Κατά τθν περίοδο αναφοράσ, ο δείκτθσ κάλυψθσ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων ανιλκε ςτο 140% (2017: 129%). Σα 

Κδια Κεφάλαια τθσ Εταιρίασ ανιλκαν ςε € 8.83 εκατ. ζναντι κεφαλαιακϊν απαιτιςεων € 6.3 εκατ. Σο ςφνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων (€ 8.83 εκατ.) διαχωριηόταν ςε κεφάλαια 1θσ κατθγορίασ - μθ περιοριςμζνα  (Tier 1 – unrestricted) (€ 8.77 

εκατ.) και Κατθγορίασ 3 (Tier 3) (€ 0,06 εκατ.), όπωσ παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ ςτθ ςελίδα 56. Σο τελικό 

αποτζλεςμα των υπολογιςμϊν κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ εξακολουκεί να υπόκειται ςε εποπτικι 

αξιολόγθςθ. 
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Α.  Δραςτθριότθτα και αποτελζςματα 

 

1. Δραςτθριότθτα 

 
(α) Θ Εκνικι Γενικϊν Αςφαλειϊν Κφπρου ΛΣΔ (Θ Εταιρία) είναι ανϊνυμοσ Εταιρία με ζδρα τθ Λευκωςία τθσ Κφπρου και 

εγγεγραμμζνο γραφείο ςτθ διεφκυνςθ Ιφιγενείασ 7, τρόβολοσ 2007, Λευκωςία.  

(β) Θ Εποπτικι αρχι θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθ χρθματοπιςτωτικι εποπτεία τθσ επιχείρθςθσ είναι θ Τπθρεςία 
Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιριϊν θ οποία υπάγεται  ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν με τα εξισ ςτοιχεία επικοινωνίασ: 

Τπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιριϊν 
Σαχ. Διεφκυνςθ: Σ.Θ. 23364, 1682 Λευκωςία 
Αρ. Σθλ.: 22602990 
Αρ. Φαξ: 22302938 
E-mail: insurance@mof.gov.cy  

 
(γ) Ο εξωτερικόσ ελεγκτισ τθσ Εταιρίασ είναι θ PricewaterhouseCoopers Limited Cyprus με τα εξισ ςτοιχεία 
επικοινωνίασ: 

Σαχ. Διεφκυνςθ: 43 Δθμοςκζνθ εβζρθ, 1080 Λευκωςία 
Αρ. Σθλ.: + 357 22 555000 
Αρ. Φαξ:  + 357 22 555001     

 

(δ) τισ 31 Δεκεμβρίου 2018 θ ςφνκεςθ  του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ ζχει ωσ εξισ:  

 Αρικμόσ Μετοχϊν % 

Εκνικι Αςφαλιςτικι (Κφπρου) Λτδ  6.441.472 100 
 

(ε) Σον Ιανουάριο  2018 πραγματοποιικθκε θ εξισ αλλαγι ςτθν μετοχικι δομι τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ (Κφπρου) 

Λτδ: Θ ΑΕΕΓΑ «Θ ΕΘΝΙΚΘ» (Εκνικι Αςφαλιςτικι Ελλάδοσ) απόκτθςε και το υπόλοιπο 10.9% του μετοχικοφ κεφαλαίου 

τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ (Κφπρου) ΛΣΔ από τθν Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (Κφπρου) ΛΣΔ. Θ παροφςα μετοχικι 

ςφνκεςθ ζχει ωσ εξισ: 

 

 

  

 

 

 

 

  

Εκνικι Αςφαλιςτικι (Κφπρου) 

ΛΣΔ 

Εκνικι Γενικϊν Αςφαλειϊν 

(Κφπρου) ΛΤΔ 

ΑΕΕΓΑ «Θ ΕΘΝΙΚΘ» 

100% 

100% 
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(ςτ) Θ Εταιρία δραςτθριοποιείται ςτουσ  κλάδουσ  γενικϊν αςφαλίςεων και κυρίωσ ςτουσ κλάδουσ υγείασ, οχθμάτων 

και περιουςίασ μζςω του Δικτφου Γραφείων Πωλιςεων τθσ ςε Λευκωςία, Λεμεςό, Λάρνακα και Πάφο κακϊσ και 

μζςω του Πρακτοριακοφ Δικτφου. 

2. Αποτελζςματα αςφαλιςτικισ δραςτθριότθτασ  

 
Παρατίκεται ςυνοπτικόσ πίνακασ με τα αποτελζςματα αςφαλιςτικισ δραςτθριότθτασ κατά τθν περίοδο αναφοράσ και 

τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο ςφμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Βάςει ΔΠΧΑ €000 2018 2017 

Εγγεγραμμζνα αςφάλιςτρα και δικαιϊματα ςυμβολαίων 19.602 19.237 

Ανταςφάλιςτρα (2.512) (2.685) 

φνολο Εςόδων  17.090 16.552 

    

Προμικειεσ 3.004 2.908 

Αφξθςθ Μακθματικϊν αποκεμάτων  430 326 

Αφξθςθ/ (Μείωςθ) εκκρεμϊν ηθμιϊν  996 (43) 

Πλθρωκείςεσ αποηθμιϊςεισ  9.705 10.413 

φνολο εξόδων  14.135 13.604 

    

Σεχνικό αποτζλεςμα 2.955 2.948 

Λειτουργικά Ζξοδα   2.910 3.061 

Αποτζλεςμα αςφαλιςτικισ δραςτθριότθτασ  45 (113) 

Ζςοδα από επενδφςεισ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ και 
άλλα ειςοδιματα 

(26) 977 

Κζρδθ προ φόρων 19 864 

 

Παράρτθμα - S. 05.01.02- Αςφάλιςτρα, αποηθμιϊςεισ και δαπάνεσ ανά κατθγορία δραςτθριοτιτων (Premiums, claims 

and expenses by line of business) 

Παράρτθμα- S.05.02.01 – Αςφάλιςτρα , αποηθμιϊςεισ και δαπάνεσ ανά χϊρα (Premiums, claims and expenses by 

country) 

Παράρτθμα– S19.01.21 –Αποηθμιϊςεισ Γενικϊν Κλάδων  (Non Life Insurance claims) 

 
Σα αποτελζςματα αςφαλιςτικισ δραςτθριότθτασ κατά τθν περίοδο αναφοράσ επθρεάςτθκαν κυρίωσ από: 
 

i. Αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν κατά 2% 

ii. Διατιρθςθ του δείκτθ ηθμιϊν ςτο 64%  
 
iii. Μείωςθ του δείκτθ λειτουργικϊν εξόδων από 18.8% ςε 17.5% 
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3. Αποτελζςματα επενδφςεων 

 
Παρατίκενται ςυνοπτικοί πίνακεσ με τθν κατανομι και τα αποτελζςματα επενδφςεων τθσ Εταιρίασ κατά τθν περίοδο 

αναφοράσ και τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο: 

Αποτελζςματα Επενδφςεων  

 €000 31/12/2017 31/12/2018 

Σραπεηικζσ κατακζςεισ 96 40 

Commodities 0 0 

Εταιρικά Ομόλογα 0 0 

Μετοχζσ 24 17 

Αμοιβαία Κεφάλαια 44 (87) 

υνάλλαγμα 0 0 

Κυβερνθτικά Ομόλογα 737 (108) 

Σφνολο 901 (138) 

 

Σα αποτελζςματα επενδφςεων τθσ Εταιρίασ εντόσ τθσ περιόδου αναφοράσ εμφανίηονται μειωμζνα ωσ αποτζλεςμα τθσ 
πτϊςθσ των αποτιμιςεων των κυβερνθτικϊν ομολόγων Ευρωηϊνθσ (Νότια Ευρϊπθ). 

 

4. Αποτελζςματα άλλων δραςτθριοτιτων 

  
Θ Εταιρία δεν εξαςκεί δραςτθριότθτεσ εκτόσ των προαναφερκζντων.  
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Β.    Σφςτθμα διακυβζρνθςθσ  
 

1.   Γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφςτθμα  διακυβζρνθςθσ 
  
 

Θ Εταιρία διακζτει ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ το οποίο ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Κυπριακοφ και Ευρωπαϊκοφ 

Νομικοφ και Κανονιςτικοφ πλαιςίου και ςτισ βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ, ςτοχεφοντασ ςτθ μακροπρόκεςμθ ενίςχυςθ 

τθσ εταιρικισ τθσ αξίασ για τουσ μετόχουσ, τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των πελατϊν, των εργαηόμενων και 

γενικότερα όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν. Οι βαςικζσ αρχζσ του ςυςτιματοσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 

κακορίηονται ςτον  Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ο οποίοσ εγκρίκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο το 2013. 

τον κϊδικα κακορίηονται α) τα βαςικά κακικοντα και αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, β) το μζγεκοσ και θ 

ςφνκεςθ του, γ) ο ρόλοσ και τα κακικοντα του Προζδρου και του Διευκφνοντοσ υμβοφλου, δ) τα δικαιϊματα και 

αρμοδιότθτεσ των μελϊν, ε) ο τρόποσ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και θ ςφςταςθ και λειτουργία τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου, και ςτ) τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ των μελϊν του κακϊσ και τισ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων και ςυναλλαγϊν με τρίτουσ.   

 

1.1    Διοικθτικό υμβοφλιο 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο (Δ) με τθ ςτιριξθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου και των αρμόδιων οργάνων τθσ Εταιρίασ, ζχει τα 

παρακάτω βαςικά κακικοντα και αρμοδιότθτεσ: 

 Εξετάηει και εγκρίνει τθ ςτρατθγικι κατεφκυνςθ τθσ  Εταιρίασ.  
 Εξετάηει και  διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων.  
 Τιοκετεί και εφαρμόηει πολιτικζσ για τθν προςζλκυςθ, διατιρθςθ, αξιοποίθςθ και εξζλιξθ ςτελεχϊν και υπαλλιλων 

υψθλοφ επιπζδου όςον αφορά τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθν ικανότθτα και το ικοσ τουσ.  
 Εγκρίνει και επανεξετάηει ςε ετιςια βάςθ, τθν ανάκεςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιϊν ςτθ Διοίκθςθ και ςτα τελζχθ 

τθσ Εταιρίασ.   
 Φροντίηει ϊςτε θ ςφνκεςθ, θ οργάνωςθ, οι πολιτικζσ και οι διαδικαςίεσ του Δ τθσ Εταιρίασ να βρίςκονται ςε 

πλιρθ ςυμμόρφωςθ με το νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν Εταιρία και τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ  
πρακτικζσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. 

 Διαςφαλίηει, με τθ ςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ, τθ ςυνεκτικότθτα και αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ εταιρικισ 
διακυβζρνθςθσ τθσ Εταιρίασ, με ςαφι κατανομι και κατάλλθλο διαχωριςμό κακθκόντων και αποτελεςματικό 
μθχανιςμό μετάδοςθσ πλθροφοριϊν. 

 Διαςφαλίηει, με τθ ςτιριξθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου (ΕΕ) του Δ, τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ 
εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του οικονομικοφ ελζγχου τθσ Εταιρίασ, τθν 
αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθ διαφφλαξθ τθσ ανεξαρτθςίασ και αποτελεςματικότθτασ 
των τεςςάρων βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ Εταιρίασ. 

 Εξετάηει, εγκρίνει, επικαιροποιεί και ελζγχει τθν εφαρμογι του Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και αποφαςίηει 
επί οποιουδιποτε άλλου κζματοσ το οποίο το Δ ι ο Πρόεδροσ του Δ κεωρεί ςθμαντικό για τθν Εταιρία.  

 

1.2    Αρμοδιότθτεσ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

 

 Σο Δ διοικεί τθν Εταιρία και εκπροςωπεί αυτιν ςε κάκε περίπτωςθ και ενϊπιον όλων και είναι αρμόδιο να 
αποφαςίηει για κάκε κζμα που αφορά τθ διοίκθςθ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που ςφμφωνα με το νόμο ι 
το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ, εμπίπτουν ςτθ δικαιοδοςία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων.  
 

 Χορθγεί μζροσ των εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων του επί ςυγκεκριμζνων κεμάτων ςε ζνα ι περιςςότερα μζλθ του, 

ςτθν Επιτροπι Ελζγχου ι ςε άλλεσ Επιτροπζσ οι οποίεσ δφναται να κακοριςτοφν (ad hoc), μθ αποποιοφμενο ςε 

κάκε περίπτωςθ τθν τελικι του ευκφνθ. τα πλαίςια τθσ δικαιοδοςίασ του το  Δ ζχει εκχωριςει με το ςχετικό 

πρακτικό του Δ  και  βάςει  του άρκρου 109 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ ςτο Διευκφνοντα φμβουλο το 
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ςφνολο των αρμοδιοτιτων τθσ διαχειριςτικισ και εκπροςωπευτικισ του εξουςίασ, πλθν των περιοριςμϊν που 

αναφζρονται ςτο εγχειρίδιο αρμοδιοτιτων του Διευκφνοντοσ υμβοφλου ο οποίοσ δεςμεφει τθν Εταιρία με τισ 

εξουςιοδοτθμζνεσ υπογραφζσ των αρμοδίων ςτελεχϊν όπωσ παρατίκενται ςτα ςχετικά πρακτικά. 

 

 Θ χοριγθςθ αρμοδιοτιτων και θ δομι τθσ ιεραρχίασ κακορίηονται ςτο Οργανόγραμμα τθσ Εταιρίασ και ςτο 

Διάγραμμα Εξουςιϊν τθσ Διοίκθςθσ, που τθρεί θ Διεφκυνςθ τθσ Εταιρίασ. 

1.3   Δομι και φνκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου  

Σο Δ αποτελείται από τουλάχιςτον δφο μζλθ , με τον ακριβι αρικμό των μελϊν του να κακορίηεται από τθν Γενικι 
υνζλευςθ των Μετόχων, με δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ ςφνκεςθσ του με νζα μζλθ ανεξάρτθτα ι μθ.  
 
Θ ςφνκεςθ του Δ ςτισ 31/12/2018 είναι θ εξισ:  
  

 ταφροσ Κωνςταντάσ (Πρόεδροσ-Μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 
 Ελευκζριοσ Βαςιλείου (Διευκφνων φμβουλοσ-Εκτελεςτικό μζλοσ) 
 ταφροσ Καραγρθγορίου (Μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 
 Αγγελικι κανδαλιάρθ (Μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 
 Γιϊργοσ Ηαφείρθσ (Μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 
 Απόςτολοσ Λαφογιάννθσ (Μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 
 Ανδρζασ Θεοφάνουσ (Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 
 Χρίςτοσ Χριςτοδοφλου (Μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

 

1.4    Επιτροπζσ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

Σο Δ ςυςτινει και  επικουρείται ςτθν λειτουργία του από τισ πιο κάτω Επιτροπζσ: 

1. Επιτροπι Ελζγχου 

Θ Επιτροπι Ελζγχου λειτουργεί βάςει κανονιςμοφ που εγκρίνεται από το Δ ςτον οποίο ορίηονται ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι 

και οι αρμοδιότθτεσ των μελϊν, οι διαδικαςίεσ λειτουργίασ και ςυνεδριάςεων, κακϊσ και θ υποβολι τακτικϊν 

αναφορϊν ςτο Δ.  

φμφωνα με τον κανονιςμό λειτουργίασ θ Επιτροπι Ελζγχου ζχει ωσ ςκοπό τα εξισ: 

 Αναςκόπθςθ τθσ επιμελοφσ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρίασ και άλλων ςθμαντικϊν 
ςτοιχείων και πλθροφοριϊν που προορίηονται για γνωςτοποίθςθ, 

 Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ τθσ ανεξαρτθςίασ, τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
λειτουργίασ του εξωτερικοφ ελεγκτι,  

 Παρακολοφκθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ και αντικειμενικότθτασ του εξωτερικοφ ελεγκτι ςχετικά με τθν παροχι μθ 
ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν,  

 Αναςκόπθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, και κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ 
τθσ Εταιρίασ και τθ ςχετικι ενθμζρωςθ του Δ,  

 Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ τθσ ανεξαρτθςίασ, επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ 
Τπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Εταιρίασ. 
 

Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ ορίηονται από το Δ κατόπιν προτάςεωσ του Προζδρου του. Θ Επιτροπι απαρτίηεται από δφο 

τουλάχιςτον μθ εκτελεςτικά μζλθ και ζνα ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ,,εκ των οποίων το ζνα τουλάχιςτον 

διακζτει επαρκείσ γνϊςεισ και εμπειρία ςε χρθματοοικονομικά και ελεγκτικά κζματα. Αποτελεί άμεςθ προτεραιότθτα 

του Δ θ τροποποίθςθ τθσ παροφςασ ςφνκεςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου περιλαμβάνοντασ το διοριςμό νζου 

ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ εκ τθσ νομοκεςίασ απαιτοφμενθ πλειοψθφία των 

ανεξάρτθτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν. Ο Πρόεδροσ του Δ δεν δφναται να μετζχει ςτθν Επιτροπι Ελζγχου. Θ Επιτροπι 

ςυνεδριάηει τακτικά τουλάχιςτον τζςςερισ φορζσ ετθςίωσ ι και ζκτακτα, όποτε παρίςταται ανάγκθ, τθρεί πρακτικά των 
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ςυνεδριάςεϊν τθσ και υποβάλλει αναφορζσ ςτο Δ ανά τρίμθνο ι και με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα, εφ’ όςον κρίνεται 

αναγκαίο. 

2. Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων 

Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων λειτουργεί βάςει κανονιςμοφ που εγκρίνεται από το Δ ςτον οποίο ορίηονται ο 
ςκοπόσ, θ ςφνκεςθ, τα κακικοντα και οι εξουςίεσ των μελϊν, οι διαδικαςίεσ λειτουργίασ και ςυνεδριάςεων, κακϊσ και 
υποβολι αναφορϊν τακτικϊν ι μθ ςτο Δ.  

φμφωνα με τον κανονιςμό λειτουργίασ θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων ζχει ωσ ςκοπό τα εξισ: 

 Διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ κινδφνων και πολιτικισ διαχείριςθσ κεφαλαίων, παρακολοφκθςι τθσ 
και ειςιγθςθ τροποποιιςεων προσ το Δ, 

 Παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και ζγκριςθ του προφίλ κινδφνων τθσ Εταιρίασ με βάςθ τθ διάκεςθ ανάλθψθσ 
κινδφνων όπωσ ορίηεται από το Δ, 

 Αξιολόγθςθ των τριμθνιαίων αναφορϊν/ετιςιων αναφορϊν και αναφορϊν εκτίμθςθσ ιδίου κινδφνου και 
φερεγγυότθτασ (ORSA) και ςχετικι ενθμζρωςθ του Δ, 

 Διενζργεια ςε ετιςια τουλάχιςτον βάςθ αςκιςεων προςομοίωςθσ ςεναρίων κρίςθσ (stress tests) για τουσ 
αςφαλιςτικοφσ κινδφνουσ αλλά και για τουσ κινδφνουσ αγοράσ, ακζτθςθσ αντιςυμβαλλομζνου, ρευςτότθτασ 
και λειτουργικοφ κινδφνου, 

 Διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ, επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Κινδφνων τθσ 
Εταιρίασ κακϊσ και τθσ καταλλθλότθτασ των επικεφαλισ και των ςτελεχϊν τθσ Τπθρεςίασ, 

 φνταξθ και υποβολι προτάςεων για διορκωτικζσ ενζργειεσ ςτο Δ ςτθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ αδυναμιϊν 
κατά τθν εφαρμογι του πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ ι αποκλίςεων από τθν εφαρμογι του. 

Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ είναι μζλθ του Δ οριηόμενα από το Δ και διακζτουν επαρκι γνϊςθ και εμπειρία ςε κζματα 
διαχείριςθσ κινδφνων. Θ Επιτροπι αποτελείται κατ’ ελάχιςτο από 3 μζλθ εκ των οποίων το ζνα τουλάχιςτον είναι μθ 
εκτελεςτικό μζλοσ του Δ και ζνα είναι εκτελεςτικό μζλοσ. Σα μζλθ του Δ εκλζγουν τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ και θ 
προεδρία εναλλάςςεται μεταξφ των μελϊν τθσ ανά διετία.  Θ Επιτροπι ςυνεδριάηει τουλάχιςτον τριμθνιαία ι και 
ζκτακτα, όποτε παρίςταται ανάγκθ, τθρεί πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ και υποβάλλει ςτο Δ τριμθνιαίεσ εκκζςεισ 
δραςτθριοτιτων και ετιςιο απολογιςμό του ζργου τθσ και αξιολόγθςθ τθσ απόδοςισ τθσ. 

 

1.5     Πλαίςιο Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 

το πλαίςιο Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ εντάςςονται οι πιο κάτω κϊδικεσ/πολιτικζσ που είναι εναρμονιςμζνεσ με τισ 
αντίςτοιχεσ τθσ μθτρικισ Εταιρίασ (Εκνικι Αςφαλιςτικι Κφπρου Λτδ).  

 Πολιτικι Αποτροπισ φγκρουςθσ υμφερόντων για τα ανϊτατα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ 
 Κϊδικασ Θκικισ υμπεριφοράσ και Δεοντολογίασ 
 Πολιτικι Καταλλθλότθτασ και Αξιοπιςτίασ (Fit & Proper) 
 Πολιτικι Εξωτερικισ Ανάκεςθσ (Outsourcing) 
 Πολιτικι Αποδοχϊν  
 Κϊδικασ Δεοντολογίασ τθσ Διοίκθςθσ των Οικονομικϊν και Αναλογιςτικϊν Τπθρεςιϊν 
 Πολιτικι Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ 
 Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Διεφκυνςθσ Αναλογιςτικισ 
 Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
 Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
 Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων  
 Πολιτικι Παροχϊν τελεχϊν 
 Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 
 Πολιτικι Ποιότθτασ Δεδομζνων 
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 Πολιτικι Εποπτείασ και Διακυβζρνθςθσ Προϊόντων 
 Πολιτικι φγκρουςθσ υμφερόντων κατά τθ διανομι αςφαλιςτικϊν προϊόντων 
 τρατθγικι & Πολιτικζσ Διαχείριςθσ Κινδφνων 

Επιπλζον θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ςε εφαρμογι του νζου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου προχϊρθςε εντόσ του 2018 ςτθν 
ζγκριςθ: 

 Πολιτικισ Εποπτείασ και Διακυβζρνθςθσ Προϊόντων & Πολιτικισ φγκρουςθσ υμφερόντων κατά τθν διανομι 
αςφαλιςτικϊν προϊόντων.  

 τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ τθσ Εποπτικισ Αρχισ αναφορικά με τθν απόδοςθ αςφαλίςτρων από 1.1.2018 εντοσ 
7 θμερϊν από τθν είςπραξθ τουσ και ςτθν ανάλογθ τροποποίθςθ ςυμβολαίων τθσ εταιρείασ και ςυμβάςεων 
του δικτφου. 

 τθν  εφαρμογι  του Κανονιςμοφ 1286/2014  από 1/1/2018, ςχετικά με τα ζγγραφα βαςικϊν πλθροφοριϊν 
αναφορικά με επενδυτικά προϊόντα βαςιηόμενα ςε αςφάλιςθ (PRIIPS). 

 τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 
γνωςτοποιϊντασ ςτθν Επίτροπο Προςταςίασ Δεδομζνων τον διοριςμό του Τπεφκυνου Προςταςίασ Δεδομζνων, 
υιοκετϊντασ και εφαρμόηοντασ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ κακϊσ επίςθσ διενεργϊντασ μελζτθ αποκλίςεων και 
διορκωτικϊν ενεργειϊν ςε ςχζςθ με το νζο νομοκετικό πλαίςιο. 

 

1.6    Βαςικζσ Λειτουργίεσ 

Θ Εταιρία διακζτει Τπθρεςίεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, Αναλογιςτικι, Διαχείριςθσ Κινδφνων και Κανονιςτικισ 

υμμόρφωςθσ, οι αρμοδιότθτεσ των οποίων κακορίηονται ςτουσ επιμζρουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ και Πολιτικζσ. 

Οι πολιτικζσ των Μονάδων κακορίηουν, εκτόσ των αρμοδιοτιτων τουσ, κζματα όπωσ θ ανεξαρτθςία τουσ, θ κατάρτιςθ 

ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ εγκεκριμζνου από το Δ ι τθν Επιτροπι Ελζγχου και οι αναφορζσ τουσ προσ τθν 

Διοίκθςθ και το Δ τθσ Εταιρίασ και τθν μθτρικι.   

Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης: Θ Λειτουργία Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ είναι διοικθτικά ανεξάρτθτθ και 

ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα ζγγραφα και αρχεία τθσ Εταιρίασ.  Θ Τπθρεςία Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ τθσ Εταιρίασ είναι 

αρμόδια για τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό τθσ δραςτθριότθτασ Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ ςτθν Εταιρία, υπάγεται 

ςτο Διευκφνοντα φμβουλο και εποπτεφεται από τθν Τπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου.  

Προτεραιότθτα τθσ Τπθρεςίασ Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ είναι θ ζγκαιρθ πρόλθψθ και αποτροπι κινδφνων που 

ςχετίηονται με ενδεχόμενθ παραβίαςθ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου, του πλαιςίου 

Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ για τθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τθσ, και των Πολιτικϊν/διαδικαςιϊν που άπτονται των 

ανωτζρω, προσ το ςκοπό διαςφάλιςθσ τθσ καλισ φιμθσ και τθσ αξιοπιςτίασ τθσ Εταιρίασ απζναντι ςτουσ 

πελάτεσ/ςυναλλαςςόμενουσ τθσ, τισ Εποπτικζσ και άλλεσ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. 

Θ Τπθρεςία Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ υποβάλλει Ετιςια Ζκκεςθ προσ το Δ, όπου περιλαμβάνονται απολογιςμόσ  

πεπραγμζνων του προθγοφμενου ζτουσ και πρόγραμμα δραςτθριοτιτων τρζχοντοσ ζτουσ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ  

κακϊσ και ενζργειεσ και διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξι τουσ, τριμθνιαίεσ αναφορζσ προσ τθν Επιτροπι 

Ελζγχου και τθ Διεφκυνςθ Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ τθσ ΑΕΕΓΑ «Θ ΕΘΝΙΚΘ» και ζκτακτεσ αναφορζσ όποτε 

προκφπτουν ςθμαντικά ηθτιματα. 

Λειτουργία Διαχείρισης Κινδφνων: κοπόσ τθσ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Κινδφνων (YΔΚ) είναι θ υποςτιριξθ τθσ 

Διοίκθςθσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και τθσ ανάπτυξθσ μίασ 

επαρκοφσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ διαχείριςθσ κινδφνων, τθσ Εταιρίασ. Θ ΤΔΚ είναι διοικθτικά ανεξάρτθτθ 

από μονάδεσ με εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ και από τισ υπθρεςίεσ που είναι αρμόδιεσ ι ςχετίηονται με:  

 τθν προϊκθςθ και διάκεςθ προϊόντων,  
 τθν εκτίμθςθ ι τον ςχθματιςμό τεχνικϊν προβλζψεων για τθν κάλυψθ των αςφαλιςτικϊν κινδφνων,  
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 τθν πραγματοποίθςθ ι λογιςτικοποίθςθ ςυναλλαγϊν,  
 τθ διαχείριςθ Ενεργθτικοφ – Πακθτικοφ και εν γζνει τισ μονάδεσ που αξιοποιοφν τθν ανάλυςθ των κινδφνων 

που διενεργεί. 
 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΤΔΚ εςτιάηουν ςτθν υποςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ, τουλάχιςτον ωσ προσ τθν λιψθ ςτρατθγικϊν 

αποφάςεων και τθν εφαρμογι πολιτικϊν ςχετικά με τθ διαχείριςθ των κινδφνων, τον κακοριςμό τθσ διάκεςθσ 

ανάλθψθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ και των αντίςτοιχων ορίων ανοχισ κινδφνων, κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ, μζτρθςθ, 

διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και αναφορά των κινδφνων. 

Λειτουργία Εσωτερικοφ Ελζγχου: Θ Λειτουργία Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι μία ανεξάρτθτθ και αντικειμενικι 

δραςτθριότθτα ελζγχου. Θ αρμόδια υπθρεςία για τθν λειτουργία εςωτερικοφ ελζγχου εξετάηει και αξιολογεί τθν 

επάρκεια και αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, του πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων και 

του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου. Θ Τπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου (ΤΕΕ) υπάγεται λειτουργικά ςτθν Επιτροπι 

Ελζγχου του Δ τθσ Εταιρίασ (ΕΕ) και διοικθτικά ςτο Διευκφνοντα φμβουλο. Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ εφαρμόηει τα 

Διεκνι Πρότυπα Εςωτερικοφ Ελζγχου (IIA Standards) κακϊσ και τθ μεκοδολογία ελζγχου του Ομίλου, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των αντίςτοιχων κατευκυντιριων οδθγιϊν, πολιτικϊν και διαδικαςιϊν. Θ ΤΕΕ καταρτίηει Ετιςιο 

Ελεγκτικό Πλάνο, το οποίο βαςίηεται ςτθν αξιολόγθςθ του κινδφνου (Risk Based Approach) και εγκρίνεται από τθν 

Επιτροπι Ελζγχου του Δ. Τποβάλλει ετιςια ζκκεςθ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο, μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, ςχετικά 

με τθν επάρκεια και αποτελεςματικότθτα του υςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Εταιρίασ. Επιπρόςκετα, θ ΤΕΕ 

παρακολουκεί αν οι διορκωτικζσ ενζργειεσ που ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο των διενεργθκζντων ελζγχων 

υλοποιοφνται ζγκαιρα από τα εκτελεςτικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ και παρζχει ςχετικι ενθμζρωςθ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου 

ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Αναλογιστική Λειτουργία: Θ Αναλογιςτικι λειτουργία ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που κζτει θ Εταιρία για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ φερεγγυότθτάσ τθσ κακϊσ και τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, 

κατ’ εφαρμογι των εκάςτοτε νομοκετικϊν διατάξεων. Θ Αναλογιςτικι Τπθρεςία είναι διοικθτικά ανεξάρτθτθ από τισ 

υπόλοιπεσ διοικθτικζσ μονάδεσ τθσ Εταιρίασ και διατθρεί πλιρθ ανεξαρτθςία αναφορικά με τθ διεκπεραίωςθ των 

αρμοδιοτιτων τθσ και τθσ ςφνταξθσ των ςχετικϊν αναφορϊν που υποβάλει προσ τα διοικθτικά όργανα τθσ Εταιρίασ και 

τθν Εποπτικι Αρχι. τελεχϊνεται από πρόςωπα που διακζτουν γνϊςθ αναλογιςτικϊν και οικονομικϊν μακθματικϊν 

ανάλογθ προσ τθ φφςθ, τθν κλίμακα και τθν πολυπλοκότθτα των κινδφνων που είναι εγγενείσ τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρίασ και τα οποία αποδεικνφουν τθν εμπειρία τουσ ςχετικά με τα ιςχφοντα  επαγγελματικά και 

λοιπά πρότυπα κατ’ εφαρμογι των εκάςτοτε νομοκετικϊν διατάξεων. 

1.7    Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πολιτικι και πρακτικι αποδοχϊν 

Θ Εταιρία ζχει εγκρίνει πολιτικι αποδοχϊν ςτο πεδίο τθσ οποίασ περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, τα Ανϊτατα 
Διοικθτικά τελζχθ τθσ Εταιρίασ και τα Πρόςωπα των οποίων οι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν ουςιϊδεσ 
αντίκτυπο ςτο προφίλ κινδφνου που αναλαμβάνει θ Εταιρία και καλφπτει το ςφνολο των αποδοχϊν που παρζχονται 
μζςω εξαρτθμζνθσ ι ανεξάρτθτθσ ςχζςθσ εργαςίασ και ςτθν οποία κακορίηονται οι Γενικζσ Αρχζσ και ςτόχοι τθσ οποίασ 
είναι μεταξφ άλλων ότι:  
 
 Οι αποδοχζσ του Προςωπικοφ διαμορφϊνονται, κατά κφριο λόγο, από ςτακερζσ ςυνιςτϊςεσ, οι οποίεσ 

αντιπροςωπεφουν υψθλό μερίδιο των ςυνολικϊν αποδοχϊν ςε ςχζςθ με τισ μεταβλθτζσ. Οι αποδοχζσ 
διαμορφϊνονται με εξιςορροπθμζνο τρόπο ωσ προσ τθ δζουςα αναλογία μεταξφ ςτακερϊν και μεταβλθτϊν 
αποδοχϊν. 

 Οι μεταβλθτζσ αποδοχζσ καταβάλλονται μόνον εφόςον είναι αποδεκτζσ βάςει τθσ ςυνολικισ χρθματοοικονομικισ 
κατάςταςθσ τθσ Εταιρίασ ι/και δικαιολογοφνται βάςει των επιδόςεϊν τουσ, των επιδόςεων τθσ εμπλεκόμενθσ 
επιχειρθςιακισ μονάδασ και του μζλουσ του Προςωπικοφ που αφοροφν.  
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 Σο ςφνολο των μεταβλθτϊν αποδοχϊν δεν πρζπει να περιορίηει τθ δυνατότθτα τθσ  Εταιρίασ να ενιςχφει τθν 
κεφαλαιακι τθσ βάςθ. 

 
 Οι αποδοχζσ δεν κακορίηονται βάςει αυτόματθσ διαδικαςίασ αλλά υπόκεινται ςε αξιολόγθςθ κατά τθν οποία 

ςυνεκτιμϊνται: 
 

 χρθματοοικονομικά και μθ κριτιρια κακϊσ και 

 μθ οικονομικά μετριςιμοι παράμετροι, όπωσ  θ πρόοδοσ και θ εν γζνει εξζλιξθ, ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ του 
αμειβόμενου προςϊπου ςτθν πολιτικι τθσ Εταιρίασ κακϊσ και θ ςυνειςφορά του ςτο ζργο τθσ Μονάδασ 
όπου απαςχολείται. 

  τθν περίπτωςθ καταβολισ μεταβλθτϊν αποδοχϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ αξιολόγθςθσ τθσ 
επίδοςθσ το ςυνολικό ποςό των παροχϊν βαςίηεται ςε ςυνδυαςμό αξιολόγθςθσ των επιδόςεων του 
εργαηόμενου, τθσ εμπλεκόμενθσ Μονάδασ και των ςυνολικϊν αποτελεςμάτων τθσ Εταιρίασ. 

 
 

2. Απαιτιςεισ ικανότθτασ και ικουσ  
 

Ωσ μζροσ του υςτιματοσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ το Δ τθσ Εταιρίασ, ενζκρινε και υιοκζτθςε τθν Πολιτικι 

‘Καταλλθλότθτασ και Αξιοπιςτίασ’, θ οποία αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ και διατιρθςθ ικανϊν προςϊπων που κα 

διαςφαλίηουν τθν άςκθςθ χρθςτισ και αποτελεςματικισ διοίκθςθσ προσ όφελοσ τθσ Εταιρίασ και όλων των 

ενδιαφερομζνων μερϊν. το πεδίο τθσ πολιτικισ εμπίπτουν τα μζλθ του Δ, οι επικεφαλισ των τεςςάρων λειτουργιϊν 

και τα ςτελζχθ των οποίων οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από το νομικό πλαίςιο. 

τθν Πολιτικι αυτι, μεταξφ άλλων,  κακορίηονται: 

 τα κριτιρια καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ των ωσ άνω  Προςϊπων και τα δικαιολογθτικά για τθν τεκμθρίωςθ 
τουσ,  

 τα κφρια ςθμεία τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ των Προςϊπων αυτϊν, 
ςφμφωνα με τα εςωτερικά πρότυπα,  τόςο πριν αναλάβουν τα κακικοντά τουσ όςο και ςε περιοδικι βάςθ, 

 περιγραφι των ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ κρίνεται ςκόπιμθ θ επανεξζταςθ τθσ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ 
των ωσ άνω, 

 τα όργανα τθσ Εταιρίασ που είναι αρμόδια για τθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν. 
 
Oςον αφορά τα επιμζρουσ κριτιρια καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ αυτά αφοροφν ςτθν: 
 
 επάρκεια γνϊςεων, επαγγελματικι κατάρτιςθ και επάρκεια, εμπειρία, δεξιότθτεσ και ό,τι άλλο κρίνεται 

απαραίτθτο για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ (ικανότθτασ).  Σα μζλθ του  Δ ειδικότερα, πρζπει να 
διακζτουν ςε ςυλλογικό επίπεδο τα κατάλλθλα επαγγελματικά προςόντα, πείρα και γνϊςεισ ςε κζματα 
αςφαλιςτικϊν και χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν, επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ, ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ, 
χρθματοοικονομικισ και αναλογιςτικισ ανάλυςθσ και ρυκμιςτικϊν απαιτιςεων προκειμζνου να υφίςταται 
δυνατότθτα άςκθςθσ εποπτείασ του ςυνόλου των λειτουργιϊν τθσ Εταιρίασ. 
 

 εντιμότθτα, ακεραιότθτα, οικονομικι ευρωςτία, ςφμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα από το πλαίςιο 
Solvency II και ότι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ (ικουσ) όπωσ μθ φπαρξθ 
περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, εκκρεμοδικιϊν για ποινικά αδικιματα, ιςτορικοφ απομάκρυνςθσ των 
υποψιφιων τελεχϊν από προθγοφμενθ κζςθ τουσ, κ.ά. 
 

Οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ περιλαμβάνουν τθ(ν): (α) ςυλλογι των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν, (β) ςφνταξθ 
Εκκζςεων Αξιολόγθςθσ, (γ) ειςιγθςθ για τθν καταλλθλότθτα και αξιοπιςτία των υποψθφίων Προςϊπων, βάςει των 
κριτθρίων που ορίηονται ςτθν ωσ άνω Πολιτικι και τισ λοιπζσ ςχετικζσ Πολιτικζσ τθσ Εταιρίασ  (ενδ. Πολιτικι Αποτροπισ 
φγκρουςθσ υμφερόντων) και (δ) τθν τελικι απόφαςθ για τθν επιλογι και τοποκζτθςθ του Προςϊπου που 
προκρίνεται από τισ ωσ άνω διαδικαςίεσ. Οι ίδιεσ διαδικαςίεσ ακολουκοφνται για τθν επανεξζταςθ τθσ καταλλθλότθτασ 
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και αξιοπιςτίασ των υφιςτάμενων μελϊν Δ/τελεχϊν που εμπίπτουν ςτθν Πολιτικι, τόςο ςε τακτικι όςο και ςε 
ζκτακτθ βάςθ.   

3.  φςτθμα διαχείριςθσ κινδφνων και Αξιολόγθςθ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ    

3.1     φςτθμα Διαχείριςθσ κινδφνων  

Θ διαχείριςθ και ο ζλεγχοσ των κινδφνων αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ δζςμευςθσ τθσ Εταιρίασ για εξαςφάλιςθ 

των πελατϊν τθσ και για δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ πλαιςίου επίτευξθσ υψθλισ ποιότθτασ αποδόςεων για τουσ 

μετόχουσ τθσ και τα λοιπά  ενδιαφερόμενα μζρθ. Θ επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου εξαρτάται από τθν κατάλλθλθ 

ιςορροπία μεταξφ κινδφνων και αποδόςεων, τόςο ςτισ κακθμερινζσ εργαςίεσ, όςο και ςτθ ςτρατθγικι διαχείριςθ των 

ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ και του κεφαλαίου τθσ. Για το ςκοπό αυτό, θ Εταιρία χάραξε τισ γενικζσ ςτρατθγικζσ 

κατευκφνςεισ για τα κεμελιϊδθ ηθτιματα που αφοροφν ςτθν ανάλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων, με γνϊμονα τουσ 

επιχειρθματικοφσ τθσ ςτόχουσ και τθ δθμιουργία πρόςκετθσ αξίασ για τουσ μετόχουσ τθσ.  

Σο ςφςτθμα διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ,  το οποίο είναι εναρμονιςμζνο με τισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ και 

λαμβάνει υπόψθ τισ ςχετικζσ κατευκφνςεισ τθσ Μθτρικισ, υποςτθρίηεται από κατάλλθλο πλαίςιο οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ. Σο πλαίςιο περιλαμβάνει τισ εγκεκριμζνεσ από το Δ τρατθγικι και Πολιτικζσ Διαχείριςθσ Κινδφνων, τισ 

Μονάδεσ υπεφκυνεσ για τθν εκτζλεςθ των λειτουργιϊν, ςχετικϊν με τθν διαχείριςθ κινδφνων,  κακϊσ και τθν φπαρξθ 

κατάλλθλθσ ‘Νοοτροπίασ Κινδφνου’.  

Νοοτροπία Κινδφνου  

Θ ‘Νοοτροπία Κινδφνου ‘ ςυνίςταται ςτισ ςυμπεριφορζσ των μεμονωμζνων ατόμων και των Μονάδων τθσ Εταιρίασ και 

κακορίηουν τθν ςυλλογικι τθσ ικανότθτα να εντοπίηει να κατανοεί και να ενεργεί για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ 

των υφιςταμζνων και αναδυομζνων κινδφνων. 

Στρατθγικι και Πολιτικζσ Διαχείριςθσ Κινδφνων 

Θ τρατθγικι Διαχείριςθσ Κινδφνων θ οποία εκφράηει τθ κζςθ τθσ Εταιρίασ, όςον αφορά τουσ κινδφνουσ που 
αντιμετωπίηει ι ενδζχεται να αντιμετωπίςει, περιγράφει τθν διάκεςθ τθσ για ανάλθψθ κινδφνων και το πλαίςιο 
ανάλθψθσ και αποτελεςματικισ διαχείριςθσ τουσ. 
 
Θ κζςθ τθσ τρατθγικισ Διαχείριςθσ Κινδφνων ςτο ςφςτθμα τθσ λειτουργίασ διαχείριςθσ κινδφνων απεικονίηεται ωσ 
ακολοφκωσ: 

ηπαηηγική

Οπγανυηική δομή

Πολιηικέρ και διαδικαζίερ

Τποδομή

Νοοηποπία / Επίγνυζη Κινδύνυν

Διάθεζη & Πεπίγπαμμα (πποθίλ) ανάλητηρ κινδύνυν

Απσέρ και ζηόσοι

Εηαιπική διακςβέπνηζη

Μονάδερ / Επιηποπέρ

Γπαμμέρ αναθοπάρ

Ρόλοι / Εςθύνερ

Δεξιόηηηερ / Πόποι

 Αναγνώπιζη, μέηπηζη, 

παπακολούθηζη & έλεγσορ

 Διασείπιζη οπίυν

 Μέηπηζη Πποζαπμοζμένηρ υρ ππορ 

ηον Κίνδςνο Αποδοηικόηηηαρ

 Σιμολόγηζη και κεπδοθοπία πελάηη

Μεθοδολογίερ

ςζηήμαηα Πληποθοπικήρ

ύζηημα Διοικηηικήρ 

Πληποθόπηζηρ Διασείπιζηρ 

Κινδύνυν 

Δομή οπίυν

ηπαηηγική

Οπγανυηική δομή

Πολιηικέρ και διαδικαζίερ

Τποδομή

Νοοηποπία / Επίγνυζη Κινδύνυν

Διάθεζη & Πεπίγπαμμα (πποθίλ) ανάλητηρ κινδύνυν

Απσέρ και ζηόσοι

Εηαιπική διακςβέπνηζη

Μονάδερ / Επιηποπέρ

Γπαμμέρ αναθοπάρ

Ρόλοι / Εςθύνερ

Δεξιόηηηερ / Πόποι

 Αναγνώπιζη, μέηπηζη, 

παπακολούθηζη & έλεγσορ

 Διασείπιζη οπίυν

 Μέηπηζη Πποζαπμοζμένηρ υρ ππορ 

ηον Κίνδςνο Αποδοηικόηηηαρ

 Σιμολόγηζη και κεπδοθοπία πελάηη

Μεθοδολογίερ

ςζηήμαηα Πληποθοπικήρ

ύζηημα Διοικηηικήρ 

Πληποθόπηζηρ Διασείπιζηρ 

Κινδύνυν 

Δομή οπίυν
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Οι αρχζσ τθσ τρατθγικισ Διαχείριςθσ Κινδφνων εξειδικεφονται διά μζςου των Πολιτικϊν Διαχείριςθσ των επιμζρουσ 

κινδφνων όπου εξειδικεφονται τα όρια διάκεςθσ ανάλθψθσ κινδφνων, προδιαγράφονται οι ρόλοι των εμπλεκομζνων 

ςτθν διαχείριςθ των επιμζρουσ κινδφνων και οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ αυτϊν. 

3.1.1 Διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνων  

Θ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνων, όπωσ αποτυπϊνεται ςτθ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων, προςδιορίηει το επικυμθτό 

περίγραμμα (προφίλ) αναλαμβανόμενων κινδφνων που θ Εταιρία είναι διατεκειμζνθ να αναλάβει προκειμζνου να 

υλοποιιςει τον ςτρατθγικό τθσ ςχεδιαςμό . Θ Εταιρία εξειδικεφει τθν διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνων κεςπίηοντασ όρια 

κεφαλαιακισ επάρκειασ  ςε επίπεδο Εταιρίασ και βαςικϊν κατθγοριϊν κινδφνου. 

Θ ςυνολικι διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ αποτυπϊνεται μζςα από μια ςειρά ποιοτικϊν και ποςοτικϊν 
μεγεκϊν όπωσ: 

 Ικανοποιθτικι κεφαλαιακι επάρκεια 
 

 Ποιοτικά κεφάλαια  
 

 Διαφφλαξθ τθσ ικανότθτασ τθσ Εταιρίασ να επιτυγχάνει τουσ ςτρατθγικοφσ τθσ ςτόχουσ 
 

 Προςταςία τθσ φιμθσ  και τθσ  επωνυμίασ τθσ Εταιρίασ 
 

 Θ ςυμμόρφωςθ τθσ Εταιρίασ ςε ςυνεχι βάςθ με το ρυκμιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ  
 

Θ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνων και τα εξειδικευμζνα όρια ανοχισ ενςωματϊνονται ςε όλεσ τισ επιχειρθματικζσ 

λειτουργίεσ και αποφάςεισ τθσ Εταιρίασ. 

3.1.2 Γενικζσ αρχζσ διαχείριςθσ κινδφνων  

Σο ςφςτθμα διαχείριςθσ κινδφνων αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν και οι βαςικζσ 
γενικζσ αρχζσ/ςτοιχεία τα οποία ςυνειςφζρουν ςτθν αποτελεςματικότθτα του είναι τα ακόλουκα: 
 
 H αναγνϊριςθ του προφίλ κινδφνων θ οποία υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ κινδφνων. 
 Θ ανάπτυξθ και ανακεϊρθςθ των εξειδικευμζνων πολιτικϊν διαχείριςθσ κατθγοριϊν κινδφνου. 
 Ο οριςμόσ τθσ διάκεςθσ ανάλθψθσ κινδφνων από το Δ και θ τακτικι αναφορά για τα εκάςτοτε επίπεδα ανάλθψθσ 

κινδφνων ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι το περίγραμμα (προφίλ) αναλαμβανόμενων κινδφνων τθσ Εταιρίασ παραμζνει 
εντόσ των εγκεκριμζνων ορίων. 

 Θ ανάκεςθ ευκφνθσ ςτα ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ για τθν υλοποίθςθ τθσ τρατθγικισ Διαχείριςθσ Κινδφνων και 
ανάπτυξθ μεκοδολογιϊν και διαδικαςιϊν για τον εντοπιςμό, τθ μζτρθςθ, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο κάκε 
μορφισ κινδφνου.  

 Σεκμθριωμζνο πλαίςιο ευκυνϊν και αρμοδιοτιτων, τεκμθριωμζνεσ επιχειρθματικζσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ για 
τισ μονάδεσ ανάλθψθσ κινδφνων κακϊσ και θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ/εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςχετικά με τουσ 
κινδφνουσ που ελοχεφουν  κατά τθν διεξαγωγι εργαςιϊν  τουσ. 

 Θ δομι των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου ϊςτε να διαςφαλίηεται ο  επαρκισ διαχωριςμόσ κακθκόντων και θ 
αποφυγι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. 

 Θ προλθπτικι διαχείριςθ των κινδφνων οι οποίοι είναι εγγενείσ ςτισ αςφαλιςτικζσ λειτουργίεσ, νζα προϊόντα και 
δραςτθριότθτεσ και θ διαςφάλιςθ επάρκειασ μθχανιςμϊν ελζγχου των εν λόγω κινδφνων πριν από τθν ανάλθψθ 
τουσ. 
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3.1.3 Ειδικζσ Αρχζσ Διαχείριςθσ Κινδφνων  

Οι ειδικζσ αρχζσ διαχείριςθσ υποςτθρίηουν τθν εξειδικευμζνθ διαχείριςθ των βαςικϊν κατθγοριϊν κινδφνου μζςω των 

ςχετικϊν πολιτικϊν οι οποίεσ εξειδικεφουν τα αποδεκτά όρια αναλαμβανόμενων κινδφνων και περιλαμβάνουν τισ 

μεκοδολογίεσ διαχείριςθσ τουσ, τισ μονάδεσ και τισ αρμοδιότθτεσ αυτϊν, τα ςυςτιματα και διαδικαςίεσ εντοπιςμοφ 

κάκε ουςιϊδουσ πθγισ κινδφνου, τθν παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ (μζτρθςθ) και αναφορά των αναλαμβανόμενων 

κινδφνων και τθ λιψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. 

Οι εγκεκριμζνεσ πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνων είναι οι ακόλουκεσ: 

 Πολιτικι διαχείριςθσ αςφαλιςτικοφ κινδφνου 
 Πολιτικι διαχείριςθσ επενδυτικοφ κινδφνου 
 Πολιτικι διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου 
 Πολιτικι διαχείριςθσ κινδφνου ρευςτότθτασ 
 Πολιτικι διαχείριςθσ κινδφνου αναντιςτοιχίασ ενεργθτικοφ- πακθτικοφ  

 Πολιτικι διαχείριςθσ λειτουργικοφ κινδφνου 

 Πολιτικι διαχείριςθσ κεφαλαίων 

 

Επιπλζον θ διαχείριςθ των βαςικϊν κατθγοριϊν, θ οποία περιγράφεται ςτισ επιμζρουσ πολιτικζσ, εξειδικεφει  τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ ανάπτυξθσ επιμζρουσ επιχειρθματικϊν πολιτικϊν και πολιτικϊν, εξειδίκευςθσ ορίων ανοχισ, 

ανάπτυξθσ τεχνικϊν/μεκοδολογιϊν αξιολόγθςθσ, παρακολοφκθςθσ και μετριαςμοφ των επιμζρουσ κινδφνων . 

3.2    Εφαρμογι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ  κινδφνων 

Οργανωτικά θ διακυβζρνθςθ τθσ διαχείριςθσ κινδφνων βαςίηεται ςτο υιοκετθμζνο πρότυπο διακυβζρνθςθσ των                                    

«3 γραμμϊν άμυνασ», το οποίο αναπτφςςεται κατωτζρω. 

 1θ γραμμι άμυνασ - οι μονάδεσ ανάλθψθσ κινδφνων (επιχειρθςιακζσ μονάδεσ), οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν 

αξιολόγθςθ και ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων για δεδομζνο επίπεδο προςδοκϊμενθσ απόδοςθσ. 

 2θ γραμμι άμυνασ – οι μονάδεσ που υποςτθρίηουν τθ Διοίκθςθ ςτθ διαχείριςθ των κινδφνων. Ειδικϊσ, θ Τπθρεςία 

Διαχείριςθσ Κινδφνων εντοπίηει, παρακολουκεί, ελζγχει και ποςοτικοποιεί τουσ κινδφνουσ, ςυντονίηει και  

ςυνδράμει τισ μονάδεσ ανάλθψθσ κινδφνων και μεριμνά για τθν παροχι κατάλλθλων μεκοδολογιϊν και εργαλείων 

διαχείριςθσ κινδφνων. Επιπλζον, αναφζρεται ςτα αρμόδια όργανα και προτείνει μζτρα άμβλυνςθσ των κινδφνων με 

τθν υποςτιριξθ των  εξειδικευμζνων μονάδων του πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων. 

 3θ γραμμι άμυνασ – θ λειτουργία Εςωτερικοφ Ελζγχου  θ οποία είναι επιφορτιςμζνθ με τθν ανεξάρτθτθ εκτίμθςθ 

του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ με το εκάςτοτε ιςχφον πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων όςο και τθν αποτελεςματικότθτα 

αυτοφ. 

 

Οι αρμοδιότθτεσ των κφριων Μονάδων διαχείριςθσ κινδφνων ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

Διοικθτικό Συμβοφλιο 

Σο Δ ςυνιςτά το ςυλλογικό όργανο το οποίο ζχει τθν τελικι ευκφνθ για τθν κζςπιςθ και αποτελεςματικι λειτουργία 

του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων. Σο Δ είναι υπεφκυνο μεταξφ άλλων για τθ(ν): 

 Χάραξθ ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ τθσ Εταιρίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθν χάραξθ και εποπτεία τθσ ςτρατθγικισ 

διαχείριςθσ κινδφνων. 

 Δθμιουργία και υποςτιριξθ τθσ κατάλλθλθσ ‘νοοτροπίασ κινδφνου’. 

 Αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ. 
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 Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιϊν ςτα μζλθ τθσ Εταιρίασ για τθν ανάλθψθ λελογιςμζνων κινδφνων εντόσ των 

αποδεκτϊν ορίων. 

Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων 

Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων, υποςτθρίηοντασ το ζργο του Δ, αποςκοπεί ςτθν κακιζρωςθ, διατιρθςθ, περιοδικι 

αξιολόγθςθ και βελτίωςθ του πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων το οποίο κα καλφπτει το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ 

Εταιρίασ. Ειδικότερα, οι ςτόχοι τθσ Επιτροπισ είναι: 

 θ ανάπτυξθ ενόσ κατάλλθλου πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων το οποίο διαςφαλίηει τθν φπαρξθ αποδοτικϊν 
μθχανιςμϊν εντοπιςμοφ, αξιολόγθςθσ, μετριαςμοφ όλων των κατθγοριϊν κινδφνων.  

 ο ςυντονιςμόσ των απαραιτιτων δράςεων για τθν αποδοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων. 

 θ επιτιρθςθ με το πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων. 

 θ ανάπτυξθ ‘νοοτροπίασ διαχείριςθσ’ κινδφνων. 

 
Επιτροπι Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ – Πακθτικοφ (ALCO) 

κοπόσ τθσ Επιτροπισ είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ και τθσ ςχετικισ πολιτικισ διάρκρωςθσ και 

διαχείριςθσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. Θ Επιτροπι εξουςιοδοτείται από τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ 

Κινδφνων και αποτελεί μζροσ τθσ διακυβζρνθςθσ διαχείριςθσ κινδφνων με εξειδίκευςθ ςτα κζματα διαχείριςθσ 

ενεργθτικοφ-πακθτικοφ και κεφαλαιακϊν απαιτιςεων.  

Λειτουργία Διαχείριςθσ Κινδφνων 

Θ λειτουργία διαχείριςθσ κινδφνων, θ οποία παρακολουκεί τθν τιρθςθ του πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων 
αποτελείται από τισ μονάδεσ τθσ 1θσ Γραμμισ Άμυνασ και τθν Τπθρεςία Διαχείριςθσ Κινδφνων, θ οποία ζχει και τθν 
ευκφνθ τθσ λειτουργίασ. 

Θ Τπθρεςία Διαχείριςθσ κινδφνων είναι διοικθτικά ανεξάρτθτθ από Μονάδεσ με εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ. Ο  

Τπεφκυνοσ τθσ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Κινδφνων ο οποίοσ ορίηεται   από το Δ αναφζρεται λειτουργικά ςτο Δ μζςω 

τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων και διοικθτικά ςτον Διευκφνοντα φμβουλο. 

 
Υπθρεςία Διαχείριςθσ Κινδφνων 

H Τπθρεςία Διαχείριςθσ Κινδφνων (ΤΔΚ), ωσ μζροσ τθσ 2θσ Γραμμισ ‘Άμυνασ, υποςτθρίηει τθ Διοίκθςθ ςτθ λιψθ 

ςτρατθγικϊν αποφάςεων και τθν εφαρμογι πολιτικϊν ςχετικά με τθν διαχείριςθ κινδφνων.  

Προκειμζνου να υποςτθρίηεται ο ςχεδιαςμόσ, θ εξειδίκευςθ τθσ ςτρατθγικισ και θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ ςε κζματα 

διαχείριςθσ κινδφνων και κεφαλαιακισ επάρκειασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του κακοριςμοφ τθσ διάκεςθσ για 

ανάλθψθ κινδφνων και των ςυνολικϊν ορίων ανοχισ κινδφνου, κακϊσ και τθσ αναγνϊριςθσ, μζτρθςθσ, διαχείριςθσ και 

παρακολοφκθςθσ και αναφοράσ των κινδφνων οι αρμοδιότθτεσ τθσ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Κινδφνων ςυνοψίηονται ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Χρθςιμοποιεί κατάλλθλεσ μεκόδουσ για τθν πρόβλεψθ, αναγνϊριςθ, μζτρθςθ, παρακολοφκθςθ, αντιςτάκμιςθ, 
μείωςθ και αναφορά των κινδφνων αυτϊν. 

 Εξειδικεφει, με τθ ςυνεργαςία των αρμόδιων εκτελεςτικϊν μονάδων, τα όρια ανάλθψθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ. 
 

 Παρακολουκεί το προφίλ αναλαμβανομζνων κινδφνων και των επιπζδων ζκκεςθσ, ςε ςχζςθ με τα τικζμενα όρια 
και αναφζρει τυχόν αποκλίςεισ ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων. 

 Ειςθγείται ςτο Δ, μζςω τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων, τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ προςαρμογισ των κινδφνων 
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ςτα αποδεκτά επίπεδα. 

 υντονίηει τθν τακτικι και ζκτακτθ άςκθςθ Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ (ORSA). 
 

 Τποςτθρίηει τθ διαδικαςία υπολογιςμοφ κεφαλαιακϊν απαιτιςεων. 
 

 υμμετζχει ςτθν ανάπτυξθ ι/και ςτθν αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν για τθν διαχείριςθ και ζλεγχο 
των κινδφνων. 

Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ ενθμερϊνεται τακτικά για το είδοσ και το επίπεδο των αναλαμβανόμενων κινδφνων κακϊσ και 

όποτε αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Παρακολουκείται το επίπεδο αναλαμβανόμενων κινδφνων, ςε ςχζςθ με τα 

κεςπιςμζνα όρια και οι ςχετικζσ αναφορζσ υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων. 

Θ τακτικι αναφορά προσ τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων διενεργείται κάκε τρίμθνο. Παράλλθλα, το Δ 
ενθμερϊνεται και επιλαμβάνεται, όπου κρικεί απαραίτθτο, ηθτθμάτων διαχείριςθσ κινδφνου, όπωσ και για τα 
αποτελζςματα τθσ άςκθςθσ Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ. 
 
ε ετιςια βάςθ, μζςω ςχετικισ αναφοράσ, ενθμερϊνεται το Δ δια μζςω τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων, επί του 
ςυνολικοφ προφίλ κινδφνων τθσ Εταιρίασ, επί των εξελίξεων του πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων και των 
δραςτθριοτιτων τθσ ΤΔΚ. 
 

3.3 Αξιολόγθςθ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ 
 
3.3.1 Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ 
 
Θ διαδικαςία ‘Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ’, θ οποία τεκμθριϊνεται ςτθν ςχετικι πολιτικι, 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων και ςυνδζεται άμεςα με τθν Εταιρικι ςτρατθγικι, 

τον επιχειρθματικό ςχεδιαςμό και ωσ εκ τοφτου με τθν διαδικαςία διαχείριςθσ κεφαλαίων.   

Παρζχει ςτο Δ τθσ Εταιρίασ  μια ςαφι εικόνα των ςθμαντικϊν κινδφνων, υφιςτάμενων ι αναδυόμενων, που 

προκφπτουν από τισ εργαςίεσ και τα επιχειρθματικά ςχζδια τθσ Εταιρίασ και των αντίςτοιχων κεφαλαιακϊν αναγκϊν.  

Ωσ αποτζλεςμα των ανωτζρω, το Δ υποβοθκείται ςτθ λιψθ αποφάςεων, κατανοϊντασ ταυτόχρονα το προφίλ 
κινδφνου και τθ φφςθ των ιδίων κεφαλαίων τθσ Εταιρίασ και τισ ευαιςκθςίεσ αυτισ ςε διάφορεσ πικανζσ μελλοντικζσ 
επιχειρθματικζσ ςυνκικεσ - ςυμπεριλαμβανομζνων των ςεναρίων ακραίων ςυνκθκϊν. 
 
Θ διενζργεια τθσ άςκθςθσ επιβλζπεται από το Δ, το οποίο εγκρίνει και το αποτζλεςμα τθσ άςκθςθσ και ςυντονίηεται 
από τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων. θ οποία κακοδθγεί τισ εμπλεκόμενεσ ςτθν άςκθςθ Μονάδεσ, υποςτθριηόμενθ 
κυρίωσ από τθν ΤΔΚ. 
 
Θ διαδικαςία  περιλαμβάνει ςυνοπτικά τα ακόλουκα ςτάδια υλοποίθςθσ: 

 Κατάρτιςθ επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν παροχι ςχετικϊν εκτιμϊμενων οικονομικϊν καταςτάςεων 
επερχόμενων χριςεων. 

 Εντοπιςμόσ και αξιολόγθςθ των κινδφνων, υφιςταμζνων και αναδυομζνων μζςα από διάφορεσ προςεγγίςεισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αςκιςεων προςομοίωςθσ ακραίων ςυνκθκϊν. 

 Σθν αξιολόγθςθ του υφιςταμζνου και εκτιμϊμενου προφίλ κινδφνων βάςει του επιχειρθματικοφ πλαιςίου και ςε 
ςχζςθ με τθν διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνων.  

 Σον προςδιοριςμό διοικθτικϊν ενεργειϊν, εφόςον κρίνεται απαραίτθτο για ςυνεχι ςυμμόρφωςθ με τισ 
κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ και τθν διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνων.   

 Σον προγραμματιςμό κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ βάςει εκτίμθςθσ των απαιτοφμενων οικονομικϊν κεφαλαίων τθσ 
Εταιρίασ ςε βάκοσ πενταετίασ. Διαμόρφωςθ ςχεδίου επάρκειασ και κατανομισ οικονομικϊν κεφαλαίων για τθν ίδια 
περίοδο. 
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 Σθν καταγραφι των αποτελεςμάτων και επικοινωνία τουσ ςτο Δ προσ ζγκριςθ. Σα αποτελζςματα τθσ άςκθςθσ 
Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ 
επιχειρθςιακισ πρακτικισ και λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν διενζργεια των κεφαλαιακϊν και γενικϊσ 
χρθματοοικονομικϊν προβλζψεων ςτο πλαίςιο ςφνταξθσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου τθσ Εταιρίασ. 

 

3.3.2 υχνότθτα  Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ  

Θ διαδικαςία Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ διενεργείται ςε τακτικι βάςθ ετθςίωσ και αναμζνεται 

να ολοκλθρϊνεται μετά τθν ζγκριςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου.  

ε περίπτωςθ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτο προφίλ κινδφνου, που εντοπίςτθκαν ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο, ι 

προζκυψαν ωσ αποτζλεςμα τθσ μεταβολισ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων, το Δ μπορεί να αποφαςίςει τθν εκτζλεςθ 

μιασ ζκτακτθσ άςκθςθσ Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ. Αυτζσ οι πικανζσ ςθμαντικζσ αλλαγζσ 

ενδζχεται να εντοπιςτοφν από τισ μετριςεισ κινδφνου και από τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αναφορϊν.  

Μια ζκτακτθ άςκθςθ ‘Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ’ μπορεί να αφορά μια ςυνολικι αξιολόγθςθ του 

προφίλ κινδφνων τθσ Εταιρίασ ι να επικεντρϊνεται ςε ςυγκεκριμζνουσ κινδφνουσ ανάλογα με το εφροσ που 

κακορίηεται από το Δ. 

3.3.3 Κακοριςμόσ Αναγκϊν Φερεγγυότθτασ  

Κατά τον κακοριςμό των υφιςτάμενων και μελλοντικϊν κζςεων κινδφνου και φερεγγυότθτασ, λαμβάνονται υπόψθ και 
εκτιμϊνται τα ακόλουκα: 

 Ο βακμόσ ςτον οποίο θ υλοποίθςθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων είναι ςφμφωνθ με τθ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνου 
και τα αποδεκτά επίπεδα κινδφνου. 

 Θ επάρκεια κεφαλαίων για τθν ανάλθψθ κινδφνων κατά τθν εκτζλεςθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων. 

 Οι κίνδυνοι που δεν καλφπτονται από τισ εποπτικζσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ, αλλά ενδεχομζνωσ ζχουν ςθμαντικό 
αντίκτυπο ςτο προφίλ κινδφνου. 

 Οι βαςικζσ παράμετροι που διαμορφϊνουν τον Ιςολογιςμό και τα αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ και οι ευαιςκθςίεσ 
αυτϊν. 

 Σο πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων και κεφαλαίου.  

 Θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάκεςθσ ανάλθψθσ 
κινδφνου και του επιπζδου αποδεκτϊν κινδφνων. 

 Θ καταλλθλότθτα του μοντζλου που χρθςιμοποιικθκε για τον υπολογιςμό των εποπτικϊν κεφαλαιακϊν 
απαιτιςεων (Συποποιθμζνθ μζκοδοσ υπολογιςμοφ) ςε ςφγκριςθ με το προφίλ κινδφνου τθσ Εταιρίασ. 

 Θ αποτελεςματικότθτα του πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων και κεφαλαίων. 

 Ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρίασ με τισ ςχετικζσ εποπτικζσ απαιτιςεισ. 
 

Θ διαδικαςία Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ αποτελείται από μία ςειρά πρακτικϊν που αξιολογοφν 

τα αποτελζςματα των ανωτζρω λειτουργιϊν και κατ’ αυτόν τον τρόπο, υποβοθκοφν τθν εκτίμθςθ των κινδφνων, τθσ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ και τθσ επιχειρθματικισ βιωςιμότθτασ από το Δ τθσ Εταιρίασ. 
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4. φςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου  

 
Θ Εταιρία ζχει δομιςει και λειτουργεί ζνα φςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου (.Ε.Ε.), που αποτελείται από ςφνολο 

πολιτικϊν, διαδικαςιϊν και ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν με ςκοπό να καλφπτει ςε ςυνεχι βάςθ τθν παρακολοφκθςθ κάκε 

δραςτθριότθτάσ τθσ.  

Tο .Ε.Ε. είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνο προσ το εφροσ, τον όγκο, τουσ κινδφνουσ και τθν πολυπλοκότθτα των 

εργαςιϊν που αναλαμβάνονται και καλφπτει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρίασ.  Σα όργανα τθσ 

διοικθτικισ Διαχείριςθσ (.Ε.Ε) είναι το Δ, θ Επιτροπι Ελζγχου και ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Εταιρίασ.  

4.1   Διαδικαςίεσ υςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
 

Εκ των βαςικϊν διαδικαςιϊν του ΕΕ, αναφζρουμε τισ εξισ: 

 τθ διαμόρφωςθ και ζγκριςθ από το Δ Επιχειρθματικοφ Πλάνου τουλάχιςτον 5ετίασ, όπου περιλαμβάνονται 
ςτοιχεία τθσ αγοράσ, τθσ Εταιρίασ, των προϊόντων τθσ, τιμολογιακι, πιςτωτικι και εκπτωτικι πολιτικι κακϊσ και 
χρθματοοικονομικι ανάλυςθ (όπωσ κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν, ιςολογιςμόσ, οικονομικά αποτελζςματα και 
ανάλυςθ κινδφνων), 

 τθν κατάρτιςθ από τθν αρμόδια υπθρεςιακι μονάδα τθσ Εταιρίασ προςχεδίου του Προχπολογιςμοφ το οποίο 
υποβάλλεται ςτθ Διοίκθςθ και αφοφ εγκρικεί παρουςιάηεται ςτο Δ για τελικι ζγκριςθ και οριςτικοποίθςθ. Θ   
πορεία των πραγματικϊν αποτελεςμάτων ζναντι του Προχπολογιςμοφ παρακολουκείται ςε μθνιαία βάςθ κι 
ενθμερϊνεται ςχετικά θ  Διοίκθςθ και μζςω αυτισ το Δ. 

 τθν κατανομι αρμοδιοτιτων ςτα τελζχθ και το Προςωπικό,  
 τθν αναλυτικι καταγραφι των Περιγραφϊν Θζςεων Εργαςίασ (ΠΘΕ) τθσ Εταιρίασ,  
 τθν καταγραφι και ανάρτθςθ ςτον θλεκτρονικό δικτυακό τόπο τθσ Εταιρίασ των διαδικαςιϊν διεξαγωγισ των 

εργαςιϊν που πραγματοποιεί θ κάκε υπθρεςιακι μονάδα, 
 τθν κακιζρωςθ και καταγραφι δικλείδων αςφαλείασ, θ εκτζλεςθ των οποίων διαςφαλίηει, ςτο μζτρο του δυνατοφ, 

τθν τιρθςθ των καταγεγραμμζνων διαδικαςιϊν. Σζτοιεσ δικλείδεσ είναι: θ διαςφάλιςθ εμπλοκισ δφο τουλάχιςτον 
προςϊπων ςε κάκε δραςτθριότθτα (four eyes principle), ο αποτελεςματικόσ διαχωριςμόσ κακθκόντων ϊςτε να 
αποφεφγονται περιπτϊςεισ αςυμβίβαςτων ρόλων, ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, κλπ.,  

 τθ ςυμβουλευτικι ςυμμετοχι των βαςικϊν λειτουργιϊν ςε κρίςιμεσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να 
ενςωματωκοφν οι κατάλλθλεσ δικλείδεσ αςφαλείασ και να διαςφαλιςκεί θ ςυμβατότθτα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ,  

  τθν πραγματοποίθςθ ελζγχων για τθν επιβεβαίωςθ τθσ εκχϊρθςθσ προςβάςεων μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα άτομα, 
 τθ διεξαγωγι τακτικϊν κι ζκτακτων ελζγχων από τισ μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ 

για τθ διαπίςτωςθ του βακμοφ εφαρμογισ των κανόνων και διαδικαςιϊν. 
 

Αναφορικά με το ςφςτθμα λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν τθσ, θ Εταιρία υλοποιεί δζςμθ ενεργειϊν 

προκειμζνου να διαςφαλίηει ςτο μζτρο του δυνατοφ ότι, μζςω των ςχετικϊν διαδικαςιϊν τθσ, διαςφαλίηεται θ 

κατάρτιςθ αξιόπιςτων ετιςιων ι περιοδικϊν χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων και παρζχονται οι απαραίτθτεσ για τθ 

λιψθ αποφάςεων πλθροφορίεσ. Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι θ Εταιρία λαμβάνει μζριμνα προκειμζνου να: α) 

τθροφνται  τα ιςχφοντα λογιςτικά πρότυπα, β) ελζγχεται από τα αρμόδια όργανα θ εγκυρότθτα και ςυμφωνία 

λογιςτικϊν πράξεων και γεγονότων πριν τθν λογιςτικοποίθςθ τουσ και ςτθ ςυνζχεια θ καταχϊρθςθ ςτο λογιςτικό 

ςφςτθμα να πραγματοποιείται ζγκαιρα, με ακρίβεια και με όλεσ τισ απαραίτθτεσ λεπτομζρειεσ, γ) ενςωματϊνονται 

κατάλλθλα audit trails προκειμζνου να κακίςταται δυνατι θ πραγματοποίθςθ ελζγχων ςε μεταγενζςτερο επίπεδο και 

δ) διαςφαλίηεται ότι οι οικονομικζσ πλθροφορίεσ που υποβάλλονται ςε εποπτικζσ και άλλεσ αρχζσ είναι πλιρεισ, 

ζγκυρεσ και κατατίκενται εντόσ των προβλεπόμενων χρονικϊν ορίων. 

H ανεξάρτθτθ και αντικειμενικι αξιολόγθςθ του υςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου διενεργείται από τθν Τπθρεςία  

Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ  Εταιρίασ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί κατά πόςον το πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων και οι 

μθχανιςμοί εςωτερικοφ ελζγχου (controls) και διακυβζρνθςισ τθσ, όπωσ ζχουν ςχεδιαςτεί και εφαρμόηονται, είναι 

επαρκι και λειτουργοφν κατά τρόπο που να διαςφαλίηουν, μεταξφ άλλων, τθ ςυνεπι υλοποίθςθ τθσ επιχειρθματικισ 
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ςτρατθγικισ, τθ ςυμμόρφωςθ των ενεργειϊν του προςωπικοφ με τισ πολιτικζσ/πρότυπα/διαδικαςίεσ και τουσ εν ιςχφει 

νόμουσ και κανονιςμοφσ, τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και αποτελεςματικι διαχείριςθ των αναλαμβανόμενων κινδφνων, 

τθν παροχι αξιόπιςτθσ χρθματοοικονομικισ - διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ και τθν ζγκαιρθ κοινοποίθςι τθσ αρμοδίωσ, 

τθν κτιςθ των μζςων και των πόρων ςτο βζλτιςτο κόςτοσ, τθν αποτελεςματικι τουσ χριςθ και τθν επαρκι προςταςία 

των πόρων τθσ Εταιρίασ. 

4.2 Λειτουργία Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ 

Θ Λειτουργία Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ είναι διοικθτικά ανεξάρτθτθ και ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα ζγγραφα και 

αρχεία τθσ Εταιρίασ.  Θ Τπθρεςία Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ τθσ Εταιρίασ είναι αρμόδια για τθν εποπτεία και το 

ςυντονιςμό τθσ δραςτθριότθτασ Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ ςτθν Εταιρία, υπάγεται ςτο Διευκφνοντα φμβουλο και 

εποπτεφεται από τθν Τπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου.  

Προτεραιότθτα τθσ Μονάδασ Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ είναι θ ζγκαιρθ πρόλθψθ και αποτροπι κινδφνων που 

ςχετίηονται με ενδεχόμενθ παραβίαςθ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου, του πλαιςίου 

Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τθσ, και των Πολιτικϊν / διαδικαςιϊν που  άπτονται των ανωτζρω, 

προσ το ςκοπό διαςφάλιςθσ τθσ καλισ φιμθσ και τθσ αξιοπιςτίασ τθσ Εταιρίασ απζναντι ςτουσ πελάτεσ / 

ςυναλλαςςόμενουσ τθσ, τισ Εποπτικζσ και άλλεσ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, μζςω τθσ:  

i. ζγκαιρθσ προςαρμογισ τθσ Εταιρίασ ςτισ νζεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ,     

ii. πρόλθψθσ και αποτροπισ κινδφνων που ςχετίηονται με ενδεχόμενθ παραβίαςθ των υφιςτάμενων νομοκετικϊν και 
κανονιςτικϊν διατάξεων και, 

iii. εδραίωςθσ ενόσ επαρκοφσ και αποτελεςματικοφ περιβάλλοντοσ ελζγχου κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ. 

 

τισ αρμοδιότθτεσ τθσ λειτουργίασ Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ περιλαμβάνονται: 

 Θ αναγνϊριςθ και θ εκτίμθςθ του κινδφνου κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ, 
 Θ κζςπιςθ και εφαρμογι κατάλλθλων διαδικαςιϊν ϊςτε να επιτυγχάνεται ζγκαιρα θ πλιρθσ και διαρκισ 

ςυμμόρφωςθ τθσ Εταιρίασ ςτο ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο,  
 Θ αντιμετϊπιςθ των πάςθσ φφςεωσ επιπτϊςεων από αδυναμία ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρίασ προσ το ιςχφον 

κανονιςτικό πλαίςιο και τουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ και θ ειςιγθςθ για τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων, 
 H αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ των μζτρων που λαμβάνει θ Εταιρία για να αποτρζψει τθ μθ ςυμμόρφωςθ, 
 Θ ςυμβουλευτικι ςυμμετοχι τθσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ςυμβατότθτα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ ςχετικά 

με (α) το ςχεδιαςμό νζων προϊόντων και τθν τροποποίθςθ των ιδθ υφιςταμζνων, (β) τθ ςφνταξθ των 
προςυμβατικϊν εντφπων  ενθμζρωςθσ, των αιτιςεων αςφάλιςθσ, των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων και εν γζνει των 
ενθμερωτικϊν εντφπων που παραδίδονται προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ, 

 Θ διενζργεια δειγματολθπτικϊν ελζγχων για τθ πρόλθψθ τυχόν παραβιάςεων του εκάςτοτε κεςμικοφ πλαιςίου,   
 Θ επικοινωνία και θ εκπροςϊπθςθ ςτισ Εποπτικζσ και λοιπζσ Αρχζσ,  
 Θ διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ και τθσ τιρθςθσ των προκεςμιϊν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων υποβολισ 

αναφορϊν προσ Εποπτικζσ και λοιπζσ Αρχζσ, 
 O ζλεγχοσ για τθν αποτροπι καταςτάςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων με τον εντοπιςμό των πθγϊν τουσ και τθν 

εφαρμογι αποτελεςματικϊν μεκόδων και διαδικαςιϊν για τθν πρόλθψθ τουσ και θ υποβολι ςχετικϊν προτάςεων 
ςτθ Διοίκθςθ. 

Θ Μονάδα Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ υποβάλλει: 

 Ετιςια ζκκεςθ προσ το Δ, όπου περιλαμβάνονται  απολογιςμόσ  πεπραγμζνων του προθγοφμενου ζτουσ και  
πρόγραμμα δραςτθριοτιτων  τρζχοντοσ ζτουσ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ  κακϊσ και ενζργειεσ και διαδικαςίεσ 
που απαιτοφνται για τθν επίτευξι τουσ. 

 Σριμθνιαίεσ αναφορζσ προσ τθν Επιτροπι Ελζγχου και τθ Διεφκυνςθ Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ και Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ τθσ ΑΕΕΓΑ Θ ΕΘΝΙΚΘ. 

 Ζκτακτεσ αναφορζσ, όποτε προκφπτουν ςθμαντικά ηθτιματα. 
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5.    Λειτουργία εςωτερικοφ ελζγχου  

 

5.1 Αρμοδιότθτεσ λειτουργίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
 

Θ λειτουργία του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν Εταιρία είναι μία ανεξάρτθτθ και αντικειμενικι δραςτθριότθτα ελζγχου, 
παροχισ διαςφάλιςθσ και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, ςχεδιαςμζνθ να προςκζτει αξία και να βελτιϊνει τισ 
λειτουργίεσ τθσ Εταιρίασ.  
 
Σθν ευκφνθ για τθ λειτουργία του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν Εταιρία ζχει θ Τπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου («ΤΕΕ»). 

κοπόσ τθσ ΤΕΕ είναι να βοθκιςει τθν Εταιρία να επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ τθσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν τακτικι και 

ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, του 

πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων και των διαδικαςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου (controls).  
 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΤΕΕ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 
 

 ςφνταξθ του Ετιςιου Ελεγκτικοφ Πλάνου, βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των κινδφνων, το οποίο υποβάλει για ζγκριςθ ςτθν 
Επιτροπι Ελζγχου. 

 εξζταςθ και ετοιμαςία ετιςιασ ζκκεςθσ ςχετικά με τθν επάρκεια και αποτελεςματικότθτα των υςτθμάτων 
Εςωτερικοφ Ελζγχου και θ διαρκισ, ςυςτθματικι αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων κατά τθν διάρκεια του ζτουσ. Σθν 
οποία υποβάλει ςτο Δ τθσ Εταιρίασ  μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου.  

 παρζχει πλθροφόρθςθ ςτο Δ μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ςε τριμθνιαία βάςθ ι όποτε ηθτθκεί από τθν Επιτροπι 
Ελζγχου, ςχετικά με: α) τθν υλοποίθςθ του ετιςιου προγράμματοσ ελζγχου, β) τισ κυριότερεσ διαπιςτϊςεισ και 
ςυςτάςεισ που προκφπτουν από τουσ τακτικοφσ και ειδικοφσ ελζγχουσ - ζρευνεσ και γ) τα ςθμαντικά ευριματα 
ελζγχων που δεν ζχουν τακτοποιθκεί.  

 υποβάλλει περιοδικζσ αναφορζσ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου, ςτο Δ τθσ Εταιρίασ, ςτισ εκνικζσ, ευρωπαϊκζσ ι άλλεσ 
εποπτικζσ αρχζσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του εκάςτοτε κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

 παρακολουκεί αν οι διορκωτικζσ ενζργειεσ που ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο των διενεργθκζντων ελζγχων 
υλοποιοφνται ζγκαιρα από τα εκτελεςτικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ και παρζχει ςχετικι ενθμζρωςθ ςτθν Επιτροπι 
Ελζγχου ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

 αξιολογεί με αντικειμενικότθτα τθν τεκμθρίωςθ των ευρθμάτων κακϊσ και τθν κατάρτιςθ Εκκζςεων Ελζγχου.  
 ειςθγείται, με βάςθ τα πορίςματα, τθν ανάπτυξθ εςωτερικϊν μθχανιςμϊν ελζγχου προκειμζνου να διαςφαλίηεται, 

θ ποιότθτα του παραγόμενου ζργου, θ ςυμμόρφωςθ με το εςωτερικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ, κακϊσ 
και τθν λιψθ, όπου απαιτείται, κατάλλθλων διορκωτικϊν μζτρων. 

 ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ των προβλεπόμενων από όλεσ τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που ζχουν εφαρμογι ςτθ 
λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

 εκτελεί οποιεςδιποτε άλλεσ εργαςίεσ ανατεκοφν από τθν Επιτροπι Εςωτερικοφ Ελζγχου ι/και το Δ με βάςθ τισ 
εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ Εταιρίασ που αφοροφν τον τομζα ευκφνθσ τθσ. 

 

5.2 Ανεξαρτθςία και Αντικειμενικότθτα 
 

Θ Τπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου, ωσ διοικθτικι Μονάδα είναι ανεξάρτθτθ από τισ υπό ζλεγχο δραςτθριότθτεσ και δεν 
εμπλζκεται ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν επιλογι, ςτθν υλοποίθςθ ι/και ςτθν εφαρμογι-εκτζλεςθ διαδικαςιϊν/μθχανιςμϊν 
ελζγχου. Θ ΤΕΕ διεκπεραιϊνει τισ εργαςίεσ τθσ με ίδια πρωτοβουλία, ςε όλουσ τουσ τομείσ και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
Εταιρίασ. Θ ανεξαρτθςία τθσ δεν επθρεάηεται όταν, φςτερα από αίτθμα τθσ Διοίκθςθσ, παρζχει ςυμβουλευτικό ζργο ςε 
κζματα διαχείριςθσ κινδφνων ι/και διαδικαςιϊν ελζγχου, εφόςον δεν αναλαμβάνει διοικθτικά κακικοντα. Θ ΤΕΕ 
ςτελεχϊνεται από προςωπικό, το οποίο: α) είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ χωρίσ να ζχει εκτελεςτικζσ 
ι λειτουργικζσ αρμοδιότθτεσ ςε οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρίασ, β) τοποκετείται ι απαλλάςςεται των 
κακθκόντων του με αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ, κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. 

Θ ΤΕΕ ζχει απρόςκοπτθ πρόςβαςθ: α) ςτα ςυςτιματα, αρχεία, δεδομζνα, φυςικά περιουςιακά ςτοιχεία και ςε όλεσ τισ 
οργανωτικζσ Μονάδεσ τθσ Εταιρίασ, και β) ςτισ πολιτικζσ, διαδικαςίεσ, ςυςτιματα, αρχεία, δεδομζνα και προςωπικό, 
που χρθςιμοποιοφν εξωτερικοί πάροχοι – τρίτεσ εταιρίεσ (outsourcers) ςτο πλαίςιο των ςυμβάςεων εξωτερικισ 
ανάκεςθσ δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρίασ. 
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Θ Προϊςτάμενθ τθσ ΤΕΕ: 

i. είναι ςτζλεχοσ τθσ Εταιρίασ, πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, 
ii. διακζτει υψθλοφ επιπζδου γνϊςεισ και επαρκι εμπειρία επί ελεγκτικϊν μεκόδων και των βζλτιςτων διεκνϊν 

πρακτικϊν, 
iii. τοποκετείται ι απαλλάςςεται των κακθκόντων τθσ μόνο από το Δ τθσ Εταιρίασ κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου και ςχετικισ πρόταςθσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου, 
iv. αναφζρεται λειτουργικά ςτο Δ τθσ Εταιρίασ μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου και διοικθτικά απευκείασ ςτο 

Διευκφνοντα φμβουλο, 
v. δεν είναι εξουςιοδοτθμζνθ να: α) αναλαμβάνει κακικοντα που ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ Εταιρίασ, β) 

διενεργεί ι να εγκρίνει λογιςτικζσ εγγραφζσ και γ) εποπτεφει τθ δραςτθριότθτα υπαλλιλων τθσ Εταιρίασ. 
 

Θ Προϊςτάμενθ τθσ ΤΕΕ οφείλει να επιδεικνφει άψογθ επαγγελματικι ςυμπεριφορά και αντικειμενικότθτα κατά τθ 
ςυλλογι, αξιολόγθςθ και ανταλλαγι πλθροφόρθςθσ τθν οποία χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ 
του ζργου τθσ ΤΕΕ. Θ Προϊςτάμενθ τθσ ΤΕΕ, εφόςον λάβει υπόψθ τθσ όλα τα δεδομζνα, πρζπει να καταλιγει ςε 
αντικειμενικζσ εκτιμιςεισ και να λαμβάνει αποφάςεισ χωρίσ να επθρεάηεται από προςωπικά ςυμφζροντα ι 
ςυμφζροντα τρίτων. 
 

 Θ ΤΕΕ εφαρμόηει τα Διεκνι Πρότυπα Εςωτερικοφ Ελζγχου (IIA Standards) και τον Κϊδικα Δεοντολογίασ  ςε επίπεδο 
Εταιρίασ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 
Έκκεςθ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ 2018 

 

 

 

6.    Αναλογιςτικι λειτουργία   

 

Θ Αναλογιςτικι λειτουργία ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που κζτει θ Εταιρία, τθσ διαςφάλιςθσ τθσ 

φερεγγυότθτάσ τθσ κακϊσ και τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, κατ’ εφαρμογι 

των εκάςτοτε νομοκετικϊν διατάξεων. τελεχϊνεται από πρόςωπα που διακζτουν γνϊςθ αναλογιςτικϊν και 

οικονομικϊν μακθματικϊν ανάλογθ προσ τθ φφςθ, τθν κλίμακα και τθν πολυπλοκότθτα των κινδφνων που είναι 

εγγενείσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρίασ και τα οποία αποδεικνφουν τθν εμπειρία τουσ ςχετικά με τα 

ιςχφοντα  επαγγελματικά και λοιπά πρότυπα κατ’ εφαρμογι των εκάςτοτε νομοκετικϊν διατάξεων. 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Αναλογιςτικισ λειτουργίασ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 
 

 υντονίηει τον υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων. 
 Αξιολογεί τθν καταλλθλότθτα των μεκόδων και των παραδοχϊν που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό των 

τεχνικϊν προβλζψεων. 
 Αξιολογεί τθν επάρκεια των ςυςτθμάτων τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό 

των τεχνικϊν προβλζψεων. 
 Αξιολογεί τθν επάρκεια, τθν ποιότθτα και τθ ςυνζπεια των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν δεδομζνων που 

χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων και διατυπϊνει ςυςτάςεισ για τθ βελτίωςθ των 
ςχετικϊν εςωτερικϊν διαδικαςιϊν τθσ Εταιρίασ. 

 υγκρίνει τισ εκτιμοφμενεσ βζλτιςτεσ τεχνικζσ προβλζψεισ ςε ςχζςθ με τισ εμπειρικζσ παρατθριςεισ, 
επανεξετάηοντασ τθν ποιότθτα των προθγοφμενων βζλτιςτων εκτιμιςεων και χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ που 
αποκτοφνται από τθν αξιολόγθςθ αυτι για να βελτιωκεί θ ποιότθτα των τρεχόντων υπολογιςμϊν. 

 Ενθμερϊνει το Δ τθσ Εταιρίασ τθν Διεφκυνςθ Αναλογιςτικισ τθσ ΑΕΕΓΑ Θ ΕΘΝΙΚΘ και τθν Εποπτικι Αρχι για τθν 
αξιοπιςτία και επάρκεια του υπολογιςμοφ των τεχνικϊν προβλζψεων. 

 Διατυπϊνει γνϊμθ για τθ γενικι πολιτικι ανάλθψθσ αςφαλιςτικϊν ι ανταςφαλιςτικϊν κινδφνων αναφορικά με 
τθν επάρκεια των ειςπραχκζντων αςφαλίςτρων, των επιπτϊςεων του πλθκωριςμοφ, τον νομικό κίνδυνο, τθ 
ςφνκεςθ του χαρτοφυλακίου και τθν αντεπιλογι. 

 Διατυπϊνει γνϊμθ ςχετικά με τθν καταλλθλότθτα των ςυμφωνιϊν ανταςφάλιςθσ ι επανεκχϊρθςθσ τθσ 
επιχείρθςθσ. 

 υμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ ειδικισ μθχανογραφικισ εφαρμογισ για τον υπολογιςμό των ςυνολικϊν 
κεφαλαιακϊν απαιτιςεων και τθν παραγωγι τθσ απαιτοφμενθσ πλθροφορίασ για τθ δθμόςια πλθροφόρθςθ και 
τθν ζκκεςθ ςχετικά με τθ φερεγγυότθτα και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ. 
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7. Εξωτερικι ανάκεςθ  

 

Σο Δ τθσ Εταιρίασ ςτθν βάςθ τθσ εγκεκριμζνθσ πολιτικισ τθσ Εξωτερικισ ανάκεςθσ θ οποία καταρτίςτθκε  ςφμφωνα με 

το ιςχφον νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο, κζςπιςε: α) τθν ζννοια τθσ κρίςιμθσ ι ςθμαντικισ λειτουργίασ ι 

δραςτθριότθτασ β) τισ γενικζσ αρχζσ και τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν ανάκεςθ εργαςιϊν ςε τρίτουσ  γ) τισ 

προχποκζςεισ ςυνεργαςίασ με τουσ παρόχουσ δ) τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ των δραςτθριοτιτων που ζχουν 

ανατεκεί  και ε) τισ αρμοδιότθτεσ των οργάνων που είναι υπεφκυνα για τθν εφαρμογι τθσ Πολιτικισ. 

ε αυτιν ζχουν κεςπιςτεί διαδικαςίεσ ϊςτε, πριν  τθ λιψθ των ςχετικϊν αποφάςεων ανάκεςθσ αλλά και κατά τθ 

διάρκεια των επιχειρθματικϊν ςχζςεων,  να εξετάηονται οι παράγοντεσ που κα μποροφςαν να προκαλζςουν ουςιϊδθ 

μείωςθ τθσ ποιότθτασ του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ ι αδικαιολόγθτθ αφξθςθ του λειτουργικοφ κινδφνου τθσ 

Εταιρίασ ι να εμποδίςουν τθν απρόςκοπτθ παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ τθσ. Κατά τθν ανάκεςθ των, 

ςφμφωνα με τθν ζννοια του Solvency II, κρίςιμων ι ςθμαντικϊν λειτουργιϊν τθσ Εταιρίασ ςε τρίτουσ, πρωταρχικι 

προτεραιότθτα τθσ Εταιρίασ αποτελεί θ εφαρμογι βαςικϊν αρχϊν για τθν επιλογι  των παρόχων και θ δθμιουργία 

ενόσ αςφαλοφσ κανονιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο κα ενταχκοφν οι ςχετικζσ επιχειρθματικζσ ςχζςεισ.  

Οι τζςςερισ κφριεσ λειτουργίεσ τθσ Εταιρίασ (Κανονιςτικι ςυμμόρφωςθ, Διαχείριςθ κινδφνων, Αναλογιςμόσ, 

Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ) επιτελοφνται από εςωτερικζσ Μονάδεσ με τισ αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ.  
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Γ. Προφίλ κινδφνου   
 
Θ διαχείριςθ κινδφνων αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν τθσ Εταιρίασ και ωσ εκ τοφτου 

αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν εξαςφάλιςθ των πελατϊν τθσ και για τθν δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ πλαιςίου 

επίτευξθσ υψθλισ ποιότθτασ αποδόςεων για τουσ μετόχουσ. Θ επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ είναι αποτζλεςμα τθσ 

κατάλλθλθσ ιςορροπίασ αναλαμβανομζνων κινδφνων και αναμενομζνων αποδόςεων. 

ε αυτι τθν κατεφκυνςθ θ Εταιρία ζχει αναγνωρίςει ςτισ παρακάτω βαςικζσ κατθγορίεσ κινδφνων θ διαχείριςθ των 

οποίων βαςίηεται ςε εξειδικευμζνο πλαίςιο διαχείριςθσ όπωσ αυτό τεκμθριϊνεται ςτισ ςχετικζσ πολιτικζσ και 

διαδικαςίεσ: 

• Αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ 

• Κίνδυνοσ Αγοράσ 

• Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

• Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ 

• Κίνδυνοσ Αναντιςτοιχίασ Ενεργθτικοφ-Πακθτικοφ 

1.  Αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ 

  
Aςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ (insurance risk) ορίηεται ο υφιςτάμενοσ ι μελλοντικόσ κίνδυνοσ για τα κζρδθ και το κεφάλαιο ο 

οποίοσ προζρχεται από ηθμίεσ ι δυςμενείσ μεταβολζσ ςτθν αξία των αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων, λόγω μεταβολισ 

των παραδοχϊν που ιςχφουν κατά τθν τιμολόγθςθ και τον ςχθματιςμό προβλζψεων.  

Οι βαςικζσ υποκατθγορίεσ αςφαλιςτικοφ κινδφνου οι οποίεσ χαρακτθρίηουν το αςφαλιςτικό χαρτοφυλάκιο τθσ  

Εταιρίασ ζχουν ωσ εξισ: 

 Κίνδυνοσ αςφαλίςτρου και τεχνικϊν προβλζψεων 

 Καταςτροφικόσ κίνδυνοσ  

 Κίνδυνοσ ακφρωςθσ 

Ο αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ εντοπίηεται και αξιολογείται βάςει προκακοριςμζνων κριτθρίων και ορίων αποδοχισ 

κινδφνων κατά τθν ανάλθψθ αςφαλιςτικοφ κινδφνου (underwriting risk) κακϊσ και κατά τθν αξιολόγθςθ των 

παρακάτω: 

 Απόκλιςθ από το αναμενόμενο επίπεδο αποηθμιϊςεων. 

 Απόκλιςθ από το αναμενόμενο επίπεδο εξόδων. 

 Απόκλιςθ από τισ αναμενόμενεσ αποδόςεισ των επενδφςεων. 

 Απόκλιςθ από τα αναμενόμενα επίπεδα ςυγκζντρωςθσ (γεωγραφικισ, κινδφνου, προϊόντοσ, κ.α.). 

 Παραδοχζσ τιμολόγθςθσ. 

 Μθ αναμενόμενθ μεταβολι ςε μακροοικονομικά μεγζκθ όπωσ, επιτόκια, πλθκωριςμόσ, κ.α.  

 Μθ αναμενόμενθ μεταβολι παραμζτρων όπωσ νοςθρότθτα, κτλ. 

 Μεταβολζσ του εποπτικοφ πλαιςίου και επιπτϊςεισ αυτϊν των μεταβολϊν. 
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 Επιπτϊςεισ από μεταβολζσ του νομοκετικοφ/εποπτικοφ πλαιςίου. 

 
 Θ Εταιρία για τθν μείωςθ και τθν  εν γζνει διαχείριςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου χρθςιμοποιεί κυρίωσ τα εξισ μζτρα: 

 Ανάπτυξθ κατάλλθλων πολιτικϊν και διαδικαςιϊν διαχείριςθσ  οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν τιμολόγθςθ, αξιολόγθςθ 

και ανάλθψθ του κινδφνου, τθν ανταςφάλιςθ και τθν διαχείριςθ αποηθμιϊςεων.  

 Αρχζσ και κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ ςχθματιςμοφ τεχνικϊν προβλζψεων. 

 φναψθ κατάλλθλων ανταςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων με ανταςφαλιςτζσ υψθλισ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ 

 Αρχζσ και ςαφϊσ κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ και ειςαγωγισ νζων προϊόντων. 

 Προςφορά διαφορετικϊν αςφαλιςτικϊν προϊόντων υγείασ και γενικϊν αςφαλίςεων για τον περιοριςμό 

ουςιαςτικισ επίδραςθσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ ςτθν περίπτωςθ μεμονωμζνου ςυμβάντοσ 

κινδφνου.  

 Ενίςχυςθ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ εταιρικοφ χαρτοφυλακίου. 

 Παρακολοφκθςθ δεικτϊν φερεγγυότθτασ και διαμόρφωςθ/εκτζλεςθ διορκωτικϊν ενεργειϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνεχοφσ διατιρθςθσ τουσ πάνω από τα ελάχιςτα κεςπιςκζντα όρια. 

 Εκτίμθςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου υπό ακραίεσ ςυνκικεσ. 

Σο χαρτοφυλάκιο τθσ Εταιρίασ αποτελείται από το χαρτοφυλάκιο του κλάδου Τγείασ (ατομικϊν και ομαδικϊν 

ςυμβολαίων), το χαρτοφυλάκιο κλάδου περιουςίασ και το χαρτοφυλάκιο κλάδου οχθμάτων. Σο χαρτοφυλάκιο κλάδου 

Τγείασ αποτελεί το 55% του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου ακολουκοφμενο από το χαρτοφυλάκιο του κλάδου Οχθμάτων 

(28%) και το χαρτοφυλάκιο του κλάδου αςφάλιςθσ περιουςίασ και λοιπϊν γενικϊν κλάδων (17%). Ο κίνδυνοσ 

αςφαλίςτρων και τεχνικϊν προβλζψεων, ο οποίοσ αντανακλά το μζγεκοσ του χαρτοφυλακίου και τθν φφςθ των 

εργαςιϊν,  αποτελεί τθν μεγαλφτερθ ζκκεςθ ςτον αςφαλιςτικό κίνδυνο.  

Οι τεχνικζσ προβλζψεισ ανά κλάδο αςφάλιςθσ παρουςιάηονται ςτο Προςάρτθμα S17.01.02-Τεχνικζσ προβλζψεισ 

γενικϊν κλάδων 

Σο μζγεκοσ τθσ ζκκεςθσ αςφαλιςτικοφ κινδφνου όπωσ προςδιορίηεται από τισ Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ 
ςφμφωνα με τθν τυποποιθμζνθ μζκοδο υπολογιςμοφ1  ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ 
31/12/2018 

000€ 
31/12/2017 

000€ 

Αςφαλιςτικόσ  κίνδυνοσ Γενικϊν κλάδων (Ηθμιϊν)   3.112 2.994 

Αςφαλιςτικόσ  κίνδυνοσ Γενικϊν κλάδων (Τγείασ)  2.245 2.066 

φνολο Αςφαλιςτικοφ κινδφνου  μετά τθν  διαςπορά  εντόσ των κατθγοριϊν 
του κινδφνου 

5.357 5.060 

Διαςπορά (787) (755) 

Σφνολο Αςφαλιςτικοφ κινδφνου (Γενικϊν κλάδων & Υγείασ) μετά το όφελοσ 
διαςποράσ κινδφνων   

4.570 4 .305 

1 
Χριςθ καμπφλθσ επιτοκίων άνευ κινδφνου  
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2.  Κίνδυνοσ αγοράσ  

 
Κίνδυνοσ αγοράσ ορίηεται  ο υφιςτάμενοσ ι μελλοντικόσ κίνδυνοσ για τα κζρδθ και το κεφάλαιο που απορρζει, άμεςα ι 

ζμμεςα, από διακυμάνςεισ ςτο επίπεδο και ςτθ μεταβλθτότθτα των αγοραίων τιμϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων. 

Οι βαςικζσ υποκατθγορίεσ κινδφνου αγοράσ οι οποίεσ χαρακτθρίηουν τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ (επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο) και τισ  υποχρεϊςεισ (Σεχνικζσ προβλζψεισ) τθσ Εταιρίασ είναι οι εξισ: 

 Κίνδυνοσ μετοχϊν  
 Κίνδυνοσ ςυναλλάγματοσ  
 Κίνδυνοσ επιτοκίου 
 Κίνδυνοσ πιςτωτικϊν περικωρίων 
 Κίνδυνοσ τιμϊν ακινιτων  
 Κίνδυνοσ ςυγκζντρωςθσ αγοράσ 
 
Θ αξιολόγθςθ του κινδφνου αγοράσ για τον ζγκαιρο εντοπιςμό και ανάδειξθ περιοχϊν οι οποίεσ χριηουν άμεςθσ 

βελτίωςθσ βαςίηεται ςτθν παρακολοφκθςθ ςτοιχείων όπωσ: 

 Θ μεταβολι επιτοκίων. 
 Θ μεταβολι πιςτωτικϊν περικωρίων. 
 Οι τιμζσ χρθματιςτθριακϊν δεικτϊν. 
 Οι ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. 
 Θ πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων.  
 
Βαςικι προχπόκεςθ για τον εντοπιςμό και τθν αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν κινδφνων αποτελεί θ αποτίμθςθ του 

χαρτοφυλακίου επενδφςεων, βάςει κακοριςμζνων και ςαφϊν μεκόδων και διαδικαςιϊν όπωσ θ παρακολοφκθςθ 

χαρτοφυλακίου επενδφςεων ςε θμεριςια βάςθ και θ αποτίμθςθ του χαρτοφυλακίου για ςκοποφσ ελζγχου 

ςυμμόρφωςθσ με τα είδθ και όρια επενδφςεων. 

Θ Εταιρία για τθν μείωςθ και τθν εν γζνει διαχείριςθ του κινδφνου αγοράσ χρθςιμοποιεί κυρίωσ τα εξισ μζτρα:  

 Θζςπιςθ πολιτικισ επενδφςεων ςφμφωνα με τθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι και τα αποδεκτά όρια ανάλθψθσ 

επενδυτικοφ κινδφνου.  

 Θζςπιςθ λειτουργικϊν ορίων και άλλων πρακτικϊν για τθν διατιρθςθ τθσ ζκκεςθσ των κινδφνων εντόσ των 

εγκεκριμζνων επιπζδων.  

 Διατιρθςθ ςυντθρθτικοφ προφίλ επενδυτι, επαρκϊσ διαφοροποιθμζνου χαρτοφυλακίου επενδφςεων ςε επίπεδο 

ειδϊν χρθματοοικονομικϊν μζςων, όςο και ςτουσ επιμζρουσ τίτλουσ ανά είδοσ χρθματοοικονομικϊν μζςων. 

 Διαδικαςίεσ αντιςτάκμιςθσ αναλαμβανόμενων κινδφνων.  

 Διαδικαςία περιοριςμοφ ηθμίασ. 

 Επζνδυςθ μόνο ςε χρθματοοικονομικά μζςα για τα οποία θ Εταιρία ζχει τθν δυνατότθτα επαρκϊσ και ευχερϊσ να 

αναγνωρίςει, μετριςει, παρακολουκιςει και διαχειριςτεί τουσ κινδφνουσ τουσ οποίουσ αυτά φζρουν.  

 Θζςπιςθ και τιρθςθ ορίων επενδφςεων ανά είδοσ χρθματοοικονομικϊν μζςων τα οποία κατόπιν εξειδικεφονται ςε 

επιμζρουσ όρια. Όρια τίτλων πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ λαμβάνοντασ ταυτοχρόνωσ υπόψθ το χρθματοπιςτωτικό 

περιβάλλον και τισ αξιολογιςεισ των Οίκων Αξιολόγθςθσ.  

 Υπαρξθ επαρκϊν ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν για τον εντοπιςμό κάκε ουςιϊδουσ πθγισ επενδυτικοφ κινδφνου 

 Εκτίμθςθ του κινδφνου αγοράσ υπό ακραίεσ ςυνκικεσ. 
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Κφριεσ εςτίεσ ςυγκζντρωςθσ κινδφνου αγοράσ αποτελοφν:  

 Οι επενδφςεισ ςε Κρατικά Ομόλογα Ευρωηϊνθσ (Νότια Ευρϊπθ) 

 Οι προκεςμιακζσ κατακζςεισ ςε τράπεηεσ με χαμθλι πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ. 

 Θ πτωτικι τάςθ των επιτοκίων. 

Ο κίνδυνοσ ςυγκζντρωςθσ  επενδυτικϊν ςτοιχείων, εξαιτίασ των προκεςμιακϊν κατακζςεων και του ακινιτου, ιδίασ 

χριςθσ, αποτελοφν τθν κφρια εςτία του κινδφνου αγοράσ. 

Θ βαςικι ςφνκεςθ του χαρτοφυλακίου ςτισ 31/12/2018 και 31/12/2017 και κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, 

είχε ωσ ακολοφκωσ:  

 31/12/2018 (%) 31/12/2017 (%) 

Κραηικά Ομόλογα  37% 33% 

Αμοιβαία κεθάλαια 11% 12% 

Καηαθέζεις   42% 45% 

Ακίνηηα (Ιδίας Χρήζης) 10% 10% 

 

Σο μζγεκοσ τθσ ζκκεςθσ κινδφνου αγοράσ όπωσ προςδιορίηεται από τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ φερεγγυότθτασ 

ςφμφωνα με τθν τυποποιθμζνθ μζκοδο υπολογιςμοφ1 ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Χριςθ καμπφλθσ επιτοκίων άνευ κινδφνου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ 
31/12/2018 

000€ 
31/12/2017 

000€ 

Επιτοκίου   326 57 

Μετοχϊν    147 213 

Ακινιτων    371 356 

Επιτοκιακοφ περικωρίου 550 592 

υναλλάγματοσ    22 25 

υγκζντρωςθσ    1.742 1.929 

φνολο κινδφνου Αγοράσ  (πριν τθν διαςπορά) 3.158 3.172 

Διαςπορά    (1.152) (987) 

Σφνολο κινδφνου Αγοράσ μετά το όφελοσ διαςποράσ κινδφνων   2.006 2.185 
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3. Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 
 

Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ορίηεται  ο υφιςτάμενοσ ι μελλοντικόσ κίνδυνοσ για τα κζρδθ και το κεφάλαιο, που προζρχεται 

από διακυμάνςεισ ςτθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των αντιςυμβαλλομζνων (ικανότθτα των αντιςυμβαλλομζνων να 

ανταποκρικοφν ςτα πιςτωτικά ανοίγματα ζναντι τθσ Εταιρίασ, και τθν τυχόν αδυναμία των αντιςυμβαλλομζνων να 

τθριςουν, κατά οποιονδιποτε τρόπο, τα ςυμφωνθκζντα. 

Θ ζκκεςθ τθσ Εταιρίασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο ςυνοψίηεται ωσ εξισ:  

 Αςφαλιςτικζσ και ανταςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ – Λιπτεσ αςφάλιςθσ και ανταςφαλιςτζσ  

 Λοιπζσ απαιτιςεισ ζναντι τρίτων 

 Λογαριαςμοί όψεωσ ςε πιςτωτικά ιδρφματα  

 

Θ Εταιρία αναγνωρίηει και αξιολογεί τον πιςτωτικό κίνδυνο, τόςο ςε μεμονωμζνο επίπεδο (αντιςυμβαλλόμενοσ), όςο 

και ςε επίπεδο ομάδασ ςυνδεδεμζνων αντιςυμβαλλομζνων.  

Θ Εταιρία για τθν μείωςθ και τθν εν γζνει διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου χρθςιμοποιεί κυρίωσ τα εξισ μζτρα:  

 Θζςπιςθ χρονικϊν και χρθματικϊν ορίων για τθν εξόφλθςθ των αςφαλίςτρων. 

 Ελάχιςτα όρια πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των ανταςφαλιςτϊν και άλλων αντιςυμβαλλομζνων με πιςτολθπτικι 

διαβάκμιςθ. 

 Παρακολοφκθςθ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ αντιςυμβαλλομζνων ςυμπεριλαμβανομζνων τραπεηικϊν οργανιςμϊν. 

 Εκτίμθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου υπό ακραίεσ ςυνκικεσ. 
 

Κφρια εςτία πιςτωτικοφ κινδφνου αποτελεί θ διατιρθςθ λογαριαςμϊν όψεωσ ςθμαντικοφ μεγζκουσ ςε ςυνδυαςμό με 
τθ χαμθλι πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ ςχεδόν όλων των τραπεηϊν ςτθν Κφπρο. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ δεν παρατθροφνται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ του πιςτωτικοφ 
κινδφνου με κφριεσ εςτίεσ τθν ζκκεςθ λόγω λογαριαςμϊν όψεωσ, τισ ανταςφαλιςτικζσ ανακτιςεισ και των επιπτϊςεων 
μετριαςμοφ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου (risk mitigation) των οποίων θ ζκκεςθ ζχει μειωκεί κατά τθν διάρκεια του 
ζτουσ με τισ ςχετικζσ επιπτϊςεισ ςτισ Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ. 

Οι ανταςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ παραμζνουν ςτα ίδια επίπεδα ιδίασ κράτθςθσ και θ επιλογι των ανταςφαλιςτϊν 
εςτιάηει ςτθν υψθλι διαβάκμιςθ. 

Θ ζκκεςθ ςε αντιςυμβαλλομζνουσ με μεγάλθ διαςπορά (τφποσ 2) (απαιτιςεισ από διαμεςολαβοφντεσ ι πελάτεσ) 
παρζμεινε ςτα ίδια επίπεδα ςυγκριτικά με το 2017. 

Σο μζγεκοσ τθσ ζκκεςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου  όπωσ προςδιορίηεται από τισ Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ 
ςφμφωνα με τθν τυποποιθμζνθ μζκοδο υπολογιςμοφ1 ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

1
Χριςθ καμπφλθσ επιτοκίων άνευ κινδφνου  

 

Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ φερεγγυότθτασ 
31/12/2018 

000€ 
31/12/2017 

000€ 

Κίνδυνοσ Αντιςυμβαλλομζνων – Σφπου 1 1.087 1.897 

Κίνδυνοσ Αντιςυμβαλλομζνων – Σφπου 2 1.246 1.147 

φνολο κινδφνου αντιςυμβαλλομζνων πριν τθ διαςπορά  2.333 3.044 

Διαςπορά (150) (184) 

Σφνολο κινδφνου αντιςυμβαλλομζνων   μετά το όφελοσ διαςποράσ 
κινδφνων   

2.183 2.860 
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4. Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ  

 
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ ορίηεται ο υφιςτάμενοσ ι μελλοντικόσ κίνδυνοσ για τα κζρδθ και το κεφάλαιο που απορρζει από 
αδυναμία του οργανιςμοφ να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, όταν αυτζσ καταςτοφν απαιτθτζσ, χωρίσ να υποςτεί 
ςθμαντικζσ ηθμιζσ. 
 
τον κίνδυνο ρευςτότθτασ περιλαμβάνονται οι εξισ κίνδυνοι: 
 
 Διαρκρωτικόσ κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

 Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ αγοράσ 

 Κίνδυνοσ χρθματοδότθςθσ ανοιγμάτων ρευςτότθτασ 

 
Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ εντοπίηεται και αξιολογείται βάςει των παρακάτω: 

 Πικανι αναντιςτοιχία μεταξφ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. Θ αναντιςτοιχία αυτι μπορεί να αφορά το 

φψοσ των ςτοιχείων, τθ διάρκεια και τθν απόδοςι τουσ.   

 Μθ αναμενόμενεσ διακυμάνςεισ ςε χρθματοροζσ.  

 Εξελίξεισ ςτθν αγορά με αρνθτικι ςυνζπεια ςτθ δυνατότθτα (ταχφτθτα, κόςτοσ) ρευςτοποίθςθσ ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ τθσ Εταιρίασ. 

 Αδυναμία εξεφρεςθσ πθγϊν επαρκοφσ χρθματοδότθςθσ των αναγκϊν, ι εξεφρεςθ πθγϊν χρθματοδότθςθσ με μθ 

εφλογο, αναμενόμενο κόςτοσ.  

 
Θ Εταιρία για τθν μείωςθ και εν γζνει διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ χρθςιμοποιεί κυρίωσ τα εξισ μζτρα:  

 Θζςπιςθ ελάχιςτων ορίων διακεςίμων 

 Ανάλυςθ ςε ςυνεχι βάςθ των βραχυπροκζςμων ταμιακϊν αναγκϊν και των δυνατοτιτων κάλυψθσ τουσ 

 Παρακολοφκθςθ τθσ χρονικισ διάρκωςθσ των ταμιακϊν ροϊν από αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ και από περιουςιακά 

ςτοιχεία που προορίηονται για τθν κάλυψθ τουσ. 

 Σοποκετιςεισ ςε χρθματοπιςτωτικά μζςα ευχερϊσ ρευςτοποιιςιμα και με χαμθλό κόςτοσ. 

 Πρόβλεψθ για τισ κυκλικζσ διακυμάνςεισ τθσ οικονομίασ που επθρεάηουν τθ διακεςιμότθτα ι/και τθ ηιτθςθ 

ρευςτότθτασ. 

 Ελαχιςτοποίθςθ των δυςμενϊν επιπτϊςεων ενδεχόμενων μελλοντικϊν μεταβολϊν των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ που 

επθρεάηουν τθν ικανότθτα αυτοχρθματοδότθςθσ.  

 Πρότυπα λειτουργίασ, περιλαμβανομζνων των κατάλλθλων πολιτικϊν, διαδικαςιϊν και πόρων, για τον ζλεγχο και 

τον περιοριςμό του κινδφνου ρευςτότθτασ. 

 Δθμιουργία ςχεδίων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν ρευςτότθτασ. 

 
Κατά τθν περίοδο αναφοράσ ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ κρίνεται ωσ διαχειρίςιμοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υψθλι 
ευκολία ρευςτοποίθςθσ τθσ πλειοψθφίασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ τθσ Εταιρίασ. 
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5.     Κίνδυνοσ Αναντιςτοιχίασ Ενεργθτικοφ - Πακθτικοφ  
 
Ωσ κίνδυνοσ αναντιςτοιχίασ ενεργθτικοφ – πακθτικοφ ορίηεται ο κίνδυνοσ για τα κζρδθ και το κεφάλαιο που απορρζει 

από τθ δομι των ςτοιχείων ενεργθτικοφ, πακθτικοφ (υποχρεϊςεισ), κακϊσ και των εκτόσ ιςολογιςμοφ ςτοιχείων. Θ 

αναντιςτοιχία μπορεί να αφορά τθ λθκτότθτα των ςτοιχείων, τα επιτόκια, τθ ςυχνότθτα ανατιμολόγθςθσ, τα 

νομίςματα, τα επίπεδα και τθ χρονικι αναντιςτοιχία των χρθματοροϊν. 

Θ Εταιρία για τθν μείωςθ και εν γζνει διαχείριςθ του κινδφνου αναντιςτοιχίασ χρθςιμοποιεί κυρίωσ τα εξισ μζτρα:  

 Θζςπιςθ ορίων για τθ διατιρθςθ τθσ ζκκεςθσ ςε κινδφνουσ αναντιςτοιχίασ εντόσ των εγκεκριμζνων επιπζδων,  

 Αρχζσ και διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ του ενεργθτικοφ, πακθτικοφ και των εκτόσ ιςολογιςμοφ ςτοιχείων, με 

ςκοπό τθν αποφυγι μθ επικυμθτϊν αναντιςτοιχιϊν, ςφμφωνα με τθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι και τα αποδεκτά 

όρια ανάλθψθσ κινδφνου αναντιςτοιχίασ ενεργθτικοφ – πακθτικοφ,  

 Υπαρξθ επαρκϊν ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν για τον εντοπιςμό κάκε ουςιϊδουσ πθγισ κινδφνου αναντιςτοιχίασ, 

παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ (μζτρθςθ) και αναφορά των αναλαμβανόμενων κινδφνων και λιψθ διορκωτικϊν 

ενεργειϊν, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο,  

 Εκτίμθςθ τθσ ςχζςθσ ενεργθτικοφ – πακθτικοφ υπό ακραίεσ ςυνκικεσ. 
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6.     Λειτουργικόσ κίνδυνοσ  
 
Ο λειτουργικόσ κίνδυνοσ ορίηεται ωσ ο κίνδυνοσ ηθμιάσ ο οποίοσ απορρζει είτε από ανεπάρκειεσ ι ελλείψεισ ςτισ 

εςωτερικζσ διαδικαςίεσ, ςτα μθχανογραφικά και λοιπά λειτουργικά ςυςτιματα ι ςτο ανκρϊπινο δυναμικό, είτε λόγω 

δυςμενϊν εξωτερικϊν παραγόντων. 

Θ κατθγοριοποίθςθ του λειτουργικοφ κινδφνου, βάςει τθσ παρακάτω υιοκετθμζνθσ τυποποίθςθσ, προςδιορίηει και 

αποςαφθνίηει το εφροσ του κινδφνου. 

Κατθγορίεσ Λειτουργικοφ Κινδφνου  Περιγραφι Κατθγορίασ  

Εςωτερικι Απάτθ  

Ηθμιζσ εξαιτίασ πράξεων με πρόκεςθ τθν 
καταδολίευςθ, υπεξαίρεςθ περιουςιακϊν 
ςτοιχείων ι καταςτρατιγθςθ 
κανονιςτικϊν ι νομοκετικϊν διατάξεων ι 
εςωτερικϊν πολιτικϊν, και ςτισ οποίεσ 
εμπλζκεται τουλάχιςτον ζνα μζλοσ του 
προςωπικοφ  

Εξωτερικι Απάτθ  

Ηθμιζσ εξαιτίασ πράξεων τρίτων με 
πρόκεςθ τθν καταδολίευςθ, υπεξαίρεςθ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων ι 
καταςτρατιγθςθ τθσ νομοκεςίασ  

Κακόβουλεσ Ενζργειεσ  

Ηθμιζσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία και 
ςυςτιματα εξαιτίασ κακόβουλων πράξεων 
τρίτων ι μελϊν του προςωπικοφ (όπωσ 
εςκεμμζνθ καταςτροφι περιουςίασ, 
κακόβουλθ παρζμβαςθ ςτα ςυςτιματα 
και τρομοκρατικζσ ενζργειεσ)  

Εργαςιακζσ Πρακτικζσ & Αςφάλεια 
Περιβάλλοντοσ  

Ηθμίεσ εξαιτίασ πράξεων αντίκετων με τθν 
εργατικι νομοκεςία και τισ διατάξεισ για 
τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια ι που 
αφοροφν ςε πλθρωμζσ αποηθμιϊςεων για 
ςωματικι βλάβθ ι για πρακτικζσ 
αντίκετεσ με τουσ κανόνεσ περί 
πολιτιςτικισ πολυμορφίασ /διακριτικισ 
μεταχείριςθσ  

Πελάτεσ, Προϊόντα & Επιχειρθματικζσ 
Πρακτικζσ  

Ηθμιζσ από ακοφςια ι εξ αμελείασ 
παράλειψθ εκπλιρωςθσ επαγγελματικισ 
υποχρζωςθσ ζναντι πελάτθ ι από τθ 
φφςθ ι τα χαρακτθριςτικά ενόσ προϊόντοσ  

Φυςικζσ Καταςτροφζσ & άλλα Γεγονότα  
Ηθμιζσ που οφείλονται ςε απϊλεια ι 
βλάβθ ενςϊματων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων λόγω φυςικϊν καταςτροφϊν  

Δυςλειτουργίεσ Συςτθμάτων & 
Υποδομϊν  

Ηθμιζσ εξαιτίασ διακοπισ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ ι δυςλειτουργίασ 
ςυςτθμάτων  

Εκτζλεςθ, Παράδοςθ & Διαχείριςθ των 
Διαδικαςιϊν  

Ηθμιζσ από ανεπάρκειεσ κατά τθ 
διεκπεραίωςθ ι επεξεργαςία των 
ςυναλλαγϊν ι διαδικαςιϊν κακϊσ και 
από τισ ςχζςεισ με αντιςυμβαλλόμενουσ, 
πωλθτζσ και προμθκευτζσ  
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Θ Εταιρία για τθν εν γζνει διαχείριςθ του λειτουργικοφ κινδφνου χρθςιμοποιεί κυρίωσ τα εξισ μζτρα:  

 Λόγω του εφρουσ και τθσ περιπλοκότθτασ του κινδφνου θ διαχείριςθ του (αναγνϊριςθ, μζτρθςθ, παρακολοφκθςθ) 

γίνεται  βάςει των ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν λειτουργικοφ κινδφνου  

 Αναλαμβάνει λειτουργικοφσ κινδφνουσ με ςφνεςθ και μόνον για αιτιολογθμζνουσ επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ  

 Επιδιϊκει να διατθρεί το λειτουργικό τθσ κίνδυνο ςε αποδεκτά επίπεδα  

 Επιδιϊκει τθν αποτροπι απροςδόκθτων, καταςτροφικϊν, ι επαναλαμβανόμενων ηθμιϊν που κα μποροφςαν 

εφκολα να αποφευχκοφν βάςει κατάλλθλα ςχεδιαςμζνων διαδικαςιϊν και ελζγχων 

 Εφαρμόηει διαδικαςίεσ και μεκοδολογίεσ που ςτόχο ζχουν τον εντοπιςμό, τθν αξιολόγθςθ, τθν μζτρθςθ, διαχείριςθ 

και καταγραφι του, ςφμφωνα με τα κεςπιςμζνα όρια διάκεςθσ ανάλθψθσ κινδφνων.  

 
Ειδικότερα  θ Εταιρία: 
 
 Διεξάγει αςκιςεισ αναγνϊριςθσ κινδφνων ςε επίπεδο Εταιρίασ και ςε επίπεδο επιχειρθςιακισ μονάδασ για τον 

εντοπιςμό των κφριων κινδφνων οι οποίοι μπορεί να δυςχεράνουν τθν λειτουργία τθσ Εταιρίασ και κατά ςυνζπεια 

να εμποδίςουν τθν επίτευξθ των επιχειρθματικϊν ςτόχων. Μετά τθν αξιολόγθςθ του περιβάλλοντοσ ελζγχου και 

επάρκεια των μθχανιςμϊν ελζγχου καταρτίηονται ςχζδια δράςθσ για τθν άμβλυνςθ των κινδφνων. 

 Αςκεί προλθπτικι διαχείριςθ του κινδφνου μζςω τθσ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων και εκτζλεςθσ ζργων.  

 ε διαρκι βάςθ ςυλλζγονται τα γεγονότα επζλευςθσ λειτουργικοφ κινδφνου ϊςτε θ Εταιρία να ςυγκεντρϊςει  τθν 

μεγαλφτερθ δυνατι εμπειρία αλλά κυρίωσ και να διαςφαλίςει τθν λιψθ ενεργειϊν αντιμετϊπιςθσ του περιςτατικοφ 

κακϊσ και να αποτρζψει τθν επανεμφάνιςθ του. 

 Οι ςυμφωνθκείςεσ ενζργειεσ/ςχζδια δράςθσ μετριαςμοφ των κινδφνων παρακολουκοφνται για τθν ζγκαιρθ 

εφαρμογι και επίλυςθ των ανεπαρκειϊν. 

Σο μζγεκοσ τθσ ζκκεςθσ λειτουργικοφ κινδφνου όπωσ προςδιορίηεται από τισ Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ 

ςφμφωνα με τθν τυποποιθμζνθ μζκοδο υπολογιςμοφ1 ζχει ωσ ακολοφκωσ : 

 

Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ 
31/12/2018 

000€ 
31/12/2017 

000€ 

Λειτουργικόσ κίνδυνοσ   576 567 
1
Χριςθ καμπφλθσ επιτοκίων άνευ κινδφνου  
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7. Αποτελζςματα ςεναρίων αντοχισ  

 

Θ Εταιρία εκτίμθςε τισ επιπτϊςεισ λόγω μεταβολισ παραγόντων των βαςικϊν  κατθγοριϊν κινδφνου μζςω τθσ  

διενζργειασ αςκιςεων αντοχισ ςτισ 30/9/2018 και κατά τθν διάρκεια του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Κατά τισ αςκιςεισ 

εκτιμικθκε θ επίδραςθ ςτα Κδια Κεφάλαια τθσ Εταιρίασ. 

 

Σα βαςικά ςενάρια αςκιςεων αντοχισ τα οποία διενεργικθκαν κατά τθν περίοδο αναφοράσ, ςτα πλαίςια τθσ άςκθςθσ  
Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ είχαν ωσ ακολοφκωσ: 

Αρ. Σεναρίου Κίνδυνοσ  Σενάριο  

1 
Κίνδυνοσ πιςτωτικϊν περικωρίων 
κρατικϊν ομολόγων ευρωηϊνθσ 

Αφξθςθ των πιςτωτικϊν περικωρίων των κρατικϊν 
ομολόγων ευρωηϊνθσ (εκτόσ Κυπριακϊν και Ελλθνικϊν 
ομολόγων) και των Κυπριακϊν και Ελλθνικϊν ομολόγων 
κατά 200bps και 150 bps αντιςτοίχωσ. 

2 Κίνδυνοσ επιτοκίων 

Παράλλθλθ μείωςθ 1 ποςοςτιαίασ μονάδασ τθσ καμπφλθσ 
άνευ κινδφνου με βάςθ 30/9/2018 
Αφξθςθ 150bps των πιςτωτικϊν περικωρίων των 
Κυπριακϊν και Ελλθνικϊν ομολόγων. 

3 Κίνδυνοσ ακινιτων Μείωςθ τθσ αξίασ των ακινιτων κατά 25%. 

4 
Κίνδυνοσ υποχρεϊςεων 
Αντιςυμβαλλομζνων   

Μείωςθ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ του κφριου 
ανταςφαλιςτι κατά 2 βακμίδεσ (credit quality steps). 

5 Αφξθςθ του δείκτθ ηθμιϊν κλάδου Τγείασ 
τακερι αφξθςθ του δείκτθ ηθμιϊν κλάδου Τγείασ κατά 
20%.  

6 
Αφξθςθ του δείκτθ ηθμιϊν ςτο ςφνολο του 
(Κλάδοσ Ηθμιϊν και Κλάδοσ Τγείασ) 

τακερι αφξθςθ του δείκτθ ηθμιϊν ςτο ςφνολο τθσ 
Εταιρίασ κατά 20%. 

7 Αφξθςθ διαχειριςτικϊν εξόδων 

τακερι αφξθςθ 15% ςτο ςφνολο των ςχετικϊν με τισ 
αςφαλίςεισ Κλάδου Ηθμιϊν και Κλάδου Τγείασ 
διαχειριςτικϊν εξόδων κατά τθν περίοδο του 
επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 

8 
Μείωςθ χαρτοφυλακίου λόγω ειςαγωγισ 
Γ.Ε..Τ 

Μείωςθ του χαρτοφυλακίου ομαδικϊν υγείασ κατά 30% 
από το 2019. 

9 υνδυαςτικό ςενάριο 
υνδυςμόσ του 1ου ςεναρίου με αφξθςθ του δείκτθ 
ηθμιϊν κατά 20% και αφξθςθ εξόδων κατά 15%.   

 
Σα αποτελζςματα των παραπάνω ςεναρίων ανζδειξαν τθν επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων ςε ςχζςθ με τισ 

Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ και ελάχιςτων εποπτικϊν κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ κακϊσ 

και με τθν επικυμθτι κεφαλαιακι κζςθ τθσ Εταιρίασ. Βάςει των αποτελεςμάτων, ςυμπεραίνεται ότι ο Δείκτθσ  κινείται 

ςε χαμθλότερα επίπεδα, μόνο υπό ιδιαίτερα ακραίεσ ςυνκικεσ ταυτόχρονθσ επζλευςθσ του κινδφνου αγοράσ και του 

αςφαλιςτικοφ κινδφνου (ςυνδυαςτικό ςενάριο).  Παράλλθλα, κακορίςκθκαν ςυγκεκριμζνα διοικθτικά μζτρα 

διαςφάλιςθσ και ενίςχυςθσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Εταιρίασ ςτθν περίπτωςθ επζλευςθσ των 

προαναφερκζντων ςεναρίων. 
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8. Αρχή του ςυνετοφ επενδυτή  

Πολιτικι τθσ Εταιρίασ είναι θ διατιρθςθ ενόσ ςυντθρθτικοφ επενδυτικοφ προφίλ, όπωσ αυτό  εξειδικεφεται από τθν 

ςτρατθγικι επενδφςεων. Θ Εταιρία  επενδφει μόνο ςε χρθματοοικονομικά μζςα για τα οποία ζχει τθν δυνατότθτα 

επαρκϊσ και ευχερϊσ να αναγνωρίςει, μετριςει, παρακολουκιςει και διαχειριςτεί τουσ κινδφνουσ τουσ οποίουσ αυτά 

φζρουν. Προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ, θ Εταιρία δεν  εμπλζκεται ςε ςφνκετεσ και υψθλοφ κινδφνου ςυναλλαγζσ και δεν  

επενδφει ςε χρθματοοικονομικά μζςα τα οποία δεν διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ αγορζσ, πλθν των 

περιπτϊςεων που κεωρείται απαραίτθτο για αντιςτάκμιςθ του κινδφνου και αποτελεςματικι διαχείριςθ.  

Επιτρεπόμενεσ επενδφςεισ για το χαρτοφυλάκιο τθσ Εταιρίασ είναι: 

 Προϊόντα χρθματαγοράσ,  όπωσ κατακζςεισ, πωλιςεισ με ςυμφωνία επαναγοράσ (Repos). 

 Κρατικά και εταιρικά ομόλογα, ζντοκα γραμμάτια. 

 Μετοχζσ. 

 Μετρθτά ςε ευρϊ ι ςυνάλλαγμα. 

 Σοποκετιςεισ ςε ςυλλογικζσ μορφζσ επενδφςεων, όπωσ αμοιβαία κεφάλαια. 
 

Σα παραπάνω προϊόντα μποροφν να διαπραγματεφονται είτε ςε οργανωμζνεσ αγορζσ (Χρθματιςτιρια, Θ.Δ.Α.Σ. κ.α.), 

είτε εξωχρθματιςτθριακά (OTC).  

Θ επζνδυςθ ςε παράγωγα επιτρζπεται αποκλειςτικά για ςκοποφσ μείωςθσ των αναλαμβανόμενων κινδφνων 
(αντιςτάκμιςθ) και αποτελεςματικισ διαχείριςθσ, αποκλείοντασ τισ περιπτϊςεισ χριςθσ τουσ για ςκοποφσ 
κερδοςκοπίασ.  

Σα είδθ των επιτρεπόμενων επενδφςεων εξειδικεφονται περαιτζρω, ςτο πλαίςιο χάραξθσ τθσ ςτρατθγικισ επενδφςεων 

και διαμόρφωςθσ τθσ ςχετικισ πολιτικισ. Σα ςχετικά με τθν απόδοςθ του χαρτοφυλακίου επενδφςεων ςτοιχεία, 

αποτελοφν μζροσ των αναφορϊν προσ το Δ. 

Για τθν ζναρξθ επζνδυςθσ ςε χρθματοοικονομικό μζςο τθρείται προκακοριςμζνθ διαδικαςία που αποςκοπεί ςτθν 

ανάλθψθ επενδυτικοφ κινδφνου εντόσ των επικυμθτϊν ορίων και ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ επιχειρθςιακοφσ 

ςτόχουσ. Θ διαδικαςία ρυκμίηει τισ επενδφςεισ ςε μζςα το οποία βρίςκονται εκτόσ τθσ κατθγορίασ επιτρεπόμενων 

επενδφςεων, κακϊσ και μζςα το οποία δεν ζχουν αξιολογθκεί ςτο παρελκόν και ωσ εκ τοφτου δεν υπάρχει ςχετικι 

οδθγία για αυτά. Σα κφρια ςτάδια τθσ διαδικαςίασ είναι τα ακόλουκα: 

 Προετοιμαςία πρόταςθσ από τον Τπεφκυνο Διαχείριςθσ Επενδφςεων. 
 Κοινοποίθςθ τθσ πρόταςθσ και των ςχολίων εμπλεκόμενων Μονάδων, για αξιολόγθςθ των κινδφνων ςε ςχζςθ με 

τθ διάκεςθ ανάλθψθσ επενδυτικοφ κινδφνου, κακϊσ και τθσ ικανότθτασ υποςτιριξθσ του μζςου, με ζμφαςθ ςτο 
μοντζλο αποτίμθςθσ τθσ αξίασ του. 

 Τποβολι τθσ τελικισ πρόταςθσ για ζγκριςθ από το Δ. 
 
Οι περιοριςμοί μζςω ορίων επενδφςεων αποςκοποφν τόςο ςτθ δθμιουργία ενόσ επαρκϊσ διαφοροποιθμζνου 

χαρτοφυλακίου επενδφςεων, όςο και ςτθν αποτφπωςθ διαβλεπόμενων εξελίξεων ςτισ αγορζσ, ϊςτε να μειϊνεται ο 

επενδυτικόσ κίνδυνοσ. Σα ςτοιχεία του χαρτοφυλακίου επενδφςεων διαφοροποιοφνται με τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται 

υπερβολικι εξάρτθςθ από ςυγκεκριμζνο χρθματοοικονομικό ςτοιχείο, εκδότθ ι ομάδα ςυνδεδεμζνων εκδοτϊν, 

γεωγραφικι περιοχι ι κλάδο δραςτθριότθτασ. Θ διαφοροποίθςθ επιτυγχάνεται τόςο ςε επίπεδο ειδϊν 

χρθματοοικονομικϊν μζςων, όςο και ςτουσ επιμζρουσ τίτλουσ ανά είδοσ χρθματοοικονομικϊν μζςων. Επιπλζον, 

ςθμαντικοί παράγοντεσ κατά τθ κζςπιςθ των ορίων αποτελοφν οι απαιτιςεισ ποιότθτασ, ρευςτότθτασ και κερδοφορίασ 

που προκφπτουν από τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει θ Εταιρία και οι οποίεσ λαμβάνονται υπόψθ ςε 

κάκε περίπτωςθ. ε αυτι τθ κατεφκυνςθ, θ Εταιρία ςτοχεφει ςε περιοριςμζνθ ζκκεςθ ςε τίτλουσ χαμθλισ 

πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ, λαμβάνοντασ ταυτοχρόνωσ υπόψθ το χρθματοπιςτωτικό περιβάλλον λειτουργίασ τθσ. 
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Θεςπίηονται και τθροφνται όρια επενδφςεων ανά είδοσ χρθματοοικονομικϊν μζςων τα οποία κατόπιν εξειδικεφονται 

ςε επιμζρουσ όρια. Σα ανϊτατα όρια επενδφςεων κακορίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο. Θ χριςθ των ςχετικϊν 

ορίων παρακολουκείται ςε τακτικι βάςθ και αποτελεί μζροσ αναφορϊν τθσ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Κινδφνων προσ το 

Διοικθτικό υμβοφλιο. 

Σζλοσ, και με ςκοπό τθν περαιτζρω μείωςθ του κινδφνου ςυγκεντρϊςεων αγοράσ, τίκενται όρια επενδφςεων για 

επιμζρουσ κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν μζςων.  
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Δ. Αποτίμθςθ για ςκοποφσ φερεγγυότθτασ  

Θ μεκοδολογία και θ περιγραφι τθσ αποτίμθςθσ για ςκοποφσ Φερεγγυότθτασ  για τα ςτοιχεία Ενεργθτικοφ και 

Πακθτικοφ  παρουςιάηεται πιο κάτω. το τζλοσ τθσ ανάλυςθσ παρουςιάηεται ςυνοπτικόσ πίνακασ με όλεσ τισ διαφορζσ 

που προκφπτουν ςε ςφγκριςθ με τα Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα που χρθςιμοποιεί θ Εταιρία για ςκοποφσ ετοιμαςίασ 

των Ελεγμζνων Λογαριαςμϊν.   

1. Περιουςιακά ςτοιχεία  

Θ ακίνθτθ ιδιοκτθςία τθσ Εταιρίασ αποτιμάται ςε δίκαιθ αξία. Θ Εταιρία ςυμβάλλεται με ανεξάρτθτο επαγγελματία 

εκτιμθτι, ο οποίοσ παρζχει τθν αποτίμθςθ τθσ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ ςε δίκαιθ αξία ετθςίωσ. 

Σα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποτιμοφνται ςε δίκαιθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων. Για επενδφςεισ 

για τισ οποίεσ υπάρχει ενεργόσ αγορά, ωσ δίκαιθ αξία ορίηεται θ εκάςτοτε τιμι κλειςίματοσ. Για επενδφςεισ για τισ 

οποίεσ δεν υπάρχει ενεργόσ αγορά, ωσ δίκαιθ αξία ορίηεται θ αξία που προκφπτει από τεχνικζσ αποτίμθςθσ (π.χ. 

τεχνικι προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν) χρθςιμοποιϊντασ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό παρατθριςιμεσ ςχετικζσ 

παραμζτρουσ ενεργϊν αγορϊν (π.χ. καμπφλεσ αποδόςεων). 

Οι κατακζςεισ προκεςμίασ αποτιμοφνται, αρχικά, ςτθ δίκαιθ αξία και μεταγενζςτερα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ 

χριςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου (μείον ςυςςωρευμζνεσ απομειϊςεισ). Γενικά θ μζκοδοσ αυτι 

ιςοδυναμεί με αποτίμθςθ ςε κεφάλαιο πλζον ςυςςωρευμζνουσ τόκουσ. 

Σα εμπράγματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρίασ αποτιμοφνται ςε δίκαιθ αξία. Για ςκοποφσ αποτίμθςθσ, θ 

Εταιρία κεωρεί ότι  θ μζκοδοσ του ιςτορικοφ κόςτουσ προςεγγίηει ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τθ δίκαιθ αξία. 

Σα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρίασ αποτιμοφνται ςε δίκαιθ αξία. Για ςκοποφσ αποτίμθςθσ, θ Εταιρία κεωρεί 

ότι  θ δίκαιθ αξία, των υφιςτάμενων άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, είναι μθδενικι λόγω του ότι δεν υπάρχει 

οποιαδιποτε εμπορικι αξία εκτόσ τθσ λειτουργίασ τουσ ςτθν Εταιρία.  

Οι απαιτιςεισ από εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ αποτιμοφνται, αρχικά, ςτθ δίκαιθ αξία και μεταγενζςτερα ςτο 

αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ χριςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. Κατάλλθλεσ προβλζψεισ για εκτιμϊμενα 

μθ ανακτιςιμα ποςά αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ζτουσ όταν υπάρχει αντικειμενικι απόδειξθ ότι το 

περιουςιακό ςτοιχείο ζχει απομειωκεί.  Θ αναγνωριηόμενθ πρόβλεψθ επιμετρείται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ 

λογιςτικισ αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν 

προεξοφλθμζνων με το πραγματικό επιτόκιο που ίςχυε κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ. 

Χρεϊςτεσ ανεπίδεκτοι ειςπράξεωσ διαγράφονται και επιπλζον γίνεται ειδικι πρόβλεψθ για ςυγκεκριμζνουσ 

επιςφαλείσ χρεϊςτεσ, όπου κεωρείται αναγκαίο. Δε γίνεται οποιαδιποτε γενικι πρόβλεψθ για επιςφαλείσ χρεϊςτεσ. 

Οι εμπορικοί χρεϊςτεσ αναφζρονται μετά από ςυμψθφιςμό με τθν αντίςτοιχθ ειδικι πρόνοια για επιςφαλείσ 

χρεϊςτεσ ςτισ περιπτϊςεισ που υφίςταται. 

Σα αναβαλλόμενα ζξοδα κτιςθσ διαγράφονται.  

Ανακτιςιμα ποςά βάςθ των ςυμβάςεων ανταςφάλιςθσ 

Σα ανακτιςιμα ποςά υπολογίηονται ωσ θ διαφορά τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ πριν και μετά τθν εφαρμογι τθσ 
ανταςφάλιςθσ. 

Θ αξία των ανακτιςιμων ποςϊν  κατά τθν 31/12/2018 κακϊσ και οι προςαρμογζσ που πραγματοποιοφνται κάτω από 
το πλαίςιο τθσ φερεγγυότθτασ ΙΙ ςε ςχζςθ με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ  παρουςιάηονται  παρακάτω.  
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Ανακτιςιμα ποςά βάςθ των ςυμβάςεων ανταςφάλιςθσ 

Ποςά ςε € χιλ.  

Οικονομικζσ 
καταςτάςεισ 

Προςαρμογζσ Φερεγγυότθτα ΙΙ 

Ανακτιςιμα ποςά 1.594 (576) 1.018 

Αςφαλίςεων ηθμιϊν  
(εκτόσ αςκενείασ) 1.368 (500) 868 

Αςφαλίςεων αςκενείασ 226 (76) 150 

 

Οι προςαρμογζσ που γίνονται ςτο πλαίςιο τθσ φερεγγυότθτασ ΙΙ ςε ςχζςθ με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ  
παρατίκενται παρακάτω: 

 Αναγνϊριςθ μελλοντικϊν κερδϊν  κατά τον υπολογιςμό τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ  
φερεγγυότθτασ ΙΙ, ενϊ δεν υπάρχει τζτοιου είδουσ αναγνϊριςθ κατά τον υπολογιςμό των τεχνικϊν 
προβλζψεων για τισ  οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 Ο υπολογιςμόσ των ανακτιςιμων ποςϊν βάςθ των ςυμβάςεων ανταςφάλιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ  φερεγγυότθτασ 

ΙΙ πραγματοποιείται με προβολι ταμειακϊν ροϊν που αφοροφν πλθρωμζσ απαιτιςεων και ζξοδα μζχρι του 

ορίου των ςυμβάςεων ανταςφάλιςθσ και προεξόφλθςθ αυτϊν με καμπφλθ επιτοκίων μθδενικοφ κινδφνου. τισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν πραγματοποιείται προεξόφλθςθ  κακϊσ επίςθσ οφτε προβολι ταμειακϊν ροϊν. 

 Κατά τον υπολογιςμό των ποςϊν ανάκτθςθσ με βάςθ τισ ςυμβάςεισ ανταςφάλιςθσ λαμβάνεται υπόψθ ο 

κίνδυνοσ ακζτθςθσ αντιςυμβαλλόμενου. 

Οι τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ και περιουςιακά ςτοιχεία για το τρζχον και τα προθγοφμενα ζτθ 

υπολογίηονται με βάςθ το ποςό που αναμζνεται ότι κα καταβλθκεί ι κα ανακτθκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ 

χρθςιμοποιϊντασ τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ και νομοκεςίεσ. 

Γίνεται πλιρθσ πρόβλεψθ για αναβαλλόμενθ φορολογία, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο υποχρζωςθσ, πάνω ςε όλεσ τισ 

προςωρινζσ διαφορζσ που προκφπτουν μεταξφ τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων 

και των αντίςτοιχων ποςϊν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι εκάςτοτε ιςχφοντεσ φορολογικοί ςυντελεςτζσ 

χρθςιμοποιοφνται για τον κακοριςμό τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ. 

Χρεωςτικά υπόλοιπα αναβαλλόμενθσ φορολογίασ αναγνωρίηονται ςτθν ζκταςθ των πικανϊν μελλοντικϊν 

φορολογθτζων κερδϊν ζναντι των οποίων κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν οι προςωρινζσ διαφορζσ. 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται όταν υπάρχει νομικά ιςχυρό δικαίωμα 

ςυμψθφιςμοφ τρεχόντων περιουςιακϊν φορολογικϊν ςτοιχείων με τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι ςχετίηονται με τθν ίδια φορολογικι αρχι. 

Για τον προςδιοριςμό τθσ πρόβλεψθσ για εταιρικό φόρο απαιτοφνται ςθμαντικζσ εκτιμιςεισ. Για ςυγκεκριμζνεσ 

ςυναλλαγζσ και υπολογιςμοφσ, ο προςδιοριςμόσ τθσ τελικισ φορολογίασ είναι αβζβαιοσ κατά τθ ςυνικθ πορεία των 

εργαςιϊν. Θ Εταιρία αναγνωρίηει υποχρεϊςεισ για προβλεπόμενα φορολογικά ηθτιματα με βάςθ υπολογιςμοφσ για το 

κατά πόςο κα προκφψει επιπρόςκετθ φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτζλεςμα αυτϊν των ηθτθμάτων 

διαφζρει από το αρχικϊσ αναγνωριςκζν ποςό, οι διαφορζσ επθρεάηουν τθν πρόβλεψθ για εταιρικό φόρο και 

αναβαλλόμενθ φορολογία ςτθ χριςθ ςχετικά με τθν οποία γίνεται ο προςδιοριςμόσ τθσ τελικισ φορολογίασ.  

Θ φορολογία αςφαλιςτικϊν εργαςιϊν ςτθν Κφπρο ρυκμίηεται από ειδικζσ φορολογικζσ διατάξεισ. Τπολογίηεται 

εταιρικόσ φόροσ με ςυντελεςτι 12.5% ςτο φορολογθτζο ειςόδθμα του ζτουσ. 
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φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία οι φορολογικζσ ηθμιζσ επιτρζπεται να ςυμψθφιςτοφν με μελλοντικά κζρδθ μζχρι 

τα επόμενα πζντε ζτθ από το τζλοσ του φορολογικοφ ζτουσ που προκφπτει τζτοια ηθμιά. 

Σα  μετρθτά και αντίςτοιχα μετρθτϊν αποτιμοφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτθ δίκαιθ αξία θ οποία είναι θ 

ονομαςτικι αξία. 
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2. Σεχνικζσ προβλζψεισ  

Θ βζλτιςτθ εκτίμθςθ και το περικϊριο κινδφνου αποτελοφν το ςφνολο των τεχνικϊν προβλζψεων κάτω από το πλαίςιο 

τθσ Φερεγγυότθτασ ΙΙ. 

2.1     Σεχνικζσ  προβλζψεισ όπωσ παρουςιάηονται ςτθν φερεγγυότθτα ΙΙ και ςτισ Οικονομικζσ καταςτάςεισ 
 

Θ αξία των τεχνικϊν προβλζψεων κατά τθν 31/12/2018 κακϊσ και οι προςαρμογζσ που πραγματοποιοφνται ςτον 
ιςολογιςμό κάτω από το πλαίςιο τθσ φερεγγυότθτασ ΙΙ ςε ςχζςθ με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται  
παρακάτω.  

 

Ποςά ςε € χιλ.  

Οικονομικζσ 
καταςτάςεισ 

Προςαρμογζσ Φερεγγυότθτα ΙΙ 

Σεχνικζσ προβλζψεισ 
αςφαλίςεων ηθμιϊν (εκτόσ αςκενείασ) 

10.512 (1.279) 9.233 

Βζλτιςτθ εκτίμθςθ 0 0 8.727 

Περικϊριο κινδφνου 0 0 506 

Σεχνικζσ προβλζψεισ 
αςφαλίςεων  αςκενείασ 

6.605 (614) 5.991 

Βζλτιςτθ εκτίμθςθ 0 0 5.642 

Περικϊριο κινδφνου 0 0 349 

Συνολικζσ Τεχνικζσ προβλζψεισ 
αςφαλίςεων ηθμιϊν 17.117 (1.893) 15.224 

 

Οι προςαρμογζσ που γίνονται ςτο πλαίςιο τθσ φερεγγυότθτασ ΙΙ ςε ςχζςθ με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ  
παρατίκενται παρακάτω: 

 Αναγνϊριςθ μελλοντικϊν κερδϊν  κατά τον υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων ςτο πλαίςιο τθσ  
φερεγγυότθτα ΙΙ , δεν υπάρχει τζτοιου είδουσ αναγνϊριςθ κατά τον υπολογιςμό των  τεχνικϊν προβλζψεων 
για τισ  οικονομικζσ καταςτάςεισ, (-2.607€ χιλ). 

 Ο υπολογιςμόσ τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ  φερεγγυότθτα ΙΙ πραγματοποιείται με προβολι 

ταμειακϊν ροϊν που αφοροφν πλθρωμζσ απαιτιςεων και ζξοδα μζχρι του ορίου των ςυμβάςεων αςφάλιςθσ 

και προεξόφλθςθ αυτϊν με καμπφλθ επιτοκίων μθδενικοφ κινδφνου. τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και 

ςυγκεκριμζνα για τον υπολογιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων δεν χρθςιμοποιείται προεξόφλθςθ  κακϊσ επίςθσ 

οφτε προβολι ταμειακϊν ροϊν, (-140€ χιλ). 

 Σο περικϊριο κινδφνου προςτίκεται ςτθν βζλτιςτθ εκτίμθςθ για τον ςχθματιςμό των τεχνικϊν προβλζψεων 
ςτθν φερεγγυότθτα ΙΙ, (854€ χιλ). 

2.2     Μεκοδολογία υπολογιςμοφ των τεχνικϊν προβλζψεων 
Οι ςυνολικζσ τεχνικζσ προβλζψεισ  εκτιμϊνται ςε δφο χωριςτά ςτάδια και ιςοφνται με το άκροιςμα τθσ βζλτιςτθσ 

εκτίμθςθσ και του περικωρίου κινδφνου.  

α)  Βζλτιςτθ Εκτίμθςθ 

Θ πρόβλεψθ απαιτιςεων και πρόβλεψθ αςφαλίςτρων εκτιμϊνται χωριςτά και αποτελοφν τθ βζλτιςτθ εκτίμθςθ κάτω 
από το πλαίςιο τθσ φερεγγυότθτασ ΙΙ . Θ βζλτιςτθ εκτίμθςθ αντιςτοιχεί ςτον μζςο όρο των μελλοντικϊν ταμειακϊν 
ροϊν, ςτακμιςμζνων με πικανότθτεσ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ (αναμενόμενθ παροφςα 



 

 

43 
Έκκεςθ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ 2018 

 

 

 

αξία μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν) χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλθ καμπφλθ επιτοκίου χωρίσ κίνδυνο. Ο υπολογιςμόσ 
τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ βαςίηεται ςε επίκαιρεσ (τρζχουςεσ) και αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ κακϊσ και ςε ρεαλιςτικζσ 
παραδοχζσ. Ο υπολογιςμόσ πραγματοποιείται ςε επίπεδο ομοιογενϊν ομάδων κινδφνου και για τον ςχθματιςμό των 
επικείμενων ταμειακϊν ροϊν λαμβάνονται υπόψθ τα χρονικά όρια των ςυμβάςεων αςφάλιςθσ. Σα μελλοντικά κζρδθ 
τα οποία προκφπτουν κατά τον υπολογιςμό τθσ βζλτιςτθσ εκτίμθςθσ αναγνωρίηονται κατά τθν θμερομθνία τθσ 
αποτίμθςθσ. 

β)  Περικϊριο Κινδφνου 

Σο περικϊριο κινδφνου εξαςφαλίηει ότι θ αξία των τεχνικϊν προβλζψεων ιςοδυναμεί με το επιπρόςκετο ποςό, το 

οποίο θ Εταιρία αναμζνεται να χρειαςκεί προκειμζνου να αναλάβει και να ικανοποιιςει τισ αςφαλιςτικζσ 

υποχρεϊςεισ. 

Ο υπολογιςμόσ του περικωρίου κινδφνου πραγματοποιείται με χριςθ απλοποιθμζνθσ μεκόδου προβάλλοντασ τισ 

αναγκαίεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ   κατά τθ διάρκεια ηωισ του ςυνόλου του χαρτοφυλακίου για τουσ κινδφνουσ οι 

οποίοι δεν μποροφν να αντιςτακμιςτοφν. Εφαρμόηοντασ ζνα προκακοριςμζνο επιτόκιο κόςτουσ των εν-λόγω 

αναγκαίων  κεφαλαιακϊν απαιτιςεων 6% και προεξοφλϊντασ με τθ χριςθ κατάλλθλθσ καμπφλθσ επιτοκίου χωρίσ 

κίνδυνο προκφπτει θ ςυνολικι πρόβλεψθ για το περικϊριο κινδφνου.  

Ο καταμεριςμόσ του ςυνολικοφ περικωρίου κινδφνου ςτισ επιμζρουσ  δραςτθριότθτεσ  πραγματοποιείται με γνϊμονα 

τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ που απαιτεί  θ κάκε δραςτθριότθτα.  

2.3     Παραδοχζσ για το προςδιοριςμό των τεχνικϊν προβλζψεων 
Οι παραδοχζσ ςτθρίηονται ςε επαρκι περίοδο παρατθριςεων και λαμβάνουν υπόψθ επαρκϊσ τθ φφςθ των κινδφνων. 
Οι παραδοχζσ εφαρμόηονται ςε επίπεδο ομοιογενϊν ομάδων κινδφνου.  

α) Μθ-οικονομικζσ παραδοχζσ  

Θ επικαιροποιιςθ των παραδοχϊν όςο αναφορά το δείκτθ διοικθτικϊν  εξόδων, το δείκτθ ηθμιϊν, το δείκτθ εξζλιξθσ 
ηθμιϊν και τθν ακυρωςιμότθτα, πραγματοποιοφνται τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ.  

β) Οικονομικζσ παραδοχζσ  

Για τθν προεξόφλθςθ χρθςιμοποιείται καμπφλθ επιτοκίων μθδενικοφ κινδφνου όπωσ δίνεται από τθν EIOPA κατά τθν 
θμερομθνία τθσ αποτίμθςθσ.  

2.4    Μεταβατικά μζτρα 
Θ Εταιρία δεν κάνει χριςθ μεταβατικϊν μζτρων κατά τθν αποτίμθςθ των τεχνικϊν προβλζψεων. 

3.   Άλλεσ υποχρεϊςεισ 

Σα οφειλόμενα ζξοδα και οι άλλεσ υποχρεϊςεισ αποτιμοφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ 
με τθ χριςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου θ οποία προςεγγίηει ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τθ δίκαιθ αξία. 
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4. υνοπτικόσ Πίνακασ με τισ διαφορζσ που προκφπτουν ςε ςχζςθ με τα Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα 

 

 31/12/2018 31/12/2018 

 
Solvency II value 

Statutory accounts 
value 

Assets   

Goodwill  0 

Deferred acquisition costs  1.724.818 

Intangible assets 0 87.318 

Deferred tax assets 61.920 0 

Property, plant & equipment held for own use 1.695.606 1.227.599 

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked funds)  14.692.750 10.955.931 

Equities 6.124 6.126 

Equities - listed 6.124 6.126 

Bonds 6.040.460 6.032.374 

Government Bonds 6.040.460 6.032.374 

Collective Investments Undertakings 1.753.655 1.753.655 

Derivatives 456 457 

Deposits other than cash equivalents 6.892.054 3.163.319 

Reinsurance recoverables from: 1.018.039 1.708.160 

Non-life and health similar to non-life 1.018.039 1.708.160 

Non-life excluding health 867.912 1.423.457 

Health similar to non-life 150.127 284.703 

Insurance & intermediaries receivables 6.007.851 6.007.851 

Receivables (trade, not insurance) 300.067 300.067 

Cash and cash equivalents 1.922.102 5.650.595 

Total assets 25.698.334 27.662.339 

    

Liabilities   

Technical provisions – non-life 15.224.279 17.117.024 

Technical provisions – non-life (excluding health) 9.232.504 10.497.128 

Best Estimate 8.727.252 0,00 

Risk margin 505.251 0,00 

Technical provisions - health (similar to non-life) 5.991.775 6.619.896 

Best Estimate 5.642.415 0,00 

Risk margin 349.360 0,00 

Deferred tax liabilities 53.042 0,00 

Insurance & intermediaries payables 1.181.172 1.181.172 

Reinsurance payables (15.076) 99.840 

Payables (trade, not insurance) 419.522 419.522 

Total liabilities 16.862.939 18.817.558 

Excess of assets over liabilities 8.835.395 8.844.781 
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Ε. Διαχείριςθ κεφαλαίων  

 

1. Κδια κεφάλαια 

 
τόχοσ τθσ Εταιρίασ είναι θ διατιρθςθ Ιδίων Κεφαλαίων ςε επίπεδα άνω των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων 

φερεγγυότθτασ (SCR) και του περικωρίου αςφαλείασ το οποίο ορίηεται ςτο φςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων. Ο 

υπολογιςμόσ γίνεται ςε τριμθνιαία βάςθ και θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ αποφαςίηει και εκτελεί τυχόν απαραίτθτεσ 

διορκωτικζσ κινιςεισ οι οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων των τριμθνιαίων υπολογιςμϊν ι 

από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των εκτιμϊμενων αποτελεςμάτων επιχειρθματικϊν κινιςεων επί των κεφαλαιακϊν 

απαιτιςεων ι των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Επιπλζον, ςτα πλαίςια τθσ ορκισ διαχείριςθσ Ιδίων Κεφαλαίων θ Εταιρία προβαίνει ετθςίωσ ςτθ ςφνταξθ ζκκεςθσ 

Αξιολόγθςθσ Ιδίων Κινδφνων και Φερεγγυότθτασ ςτθ βάςθ επιχειρθματικοφ πλάνου τριετοφσ ορίηοντα. Θ ζκκεςθ 

περιλαμβάνει αςκιςεισ αντοχισ με τα προβλεπόμενα εφαρμοςκζντα διοικθτικά μζτρα τα οποία οδθγοφν ςτθ 

διατιρθςθ του φψουσ των Ιδίων Κεφαλαίων πάνω από το κακοριςμζνο όριο.  

Θ διάρκρωςθ των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν περίοδο αναφοράσ και τθν αντίςτοιχθ προθγοφμενθ περίοδο είχε ωσ 

εξισ: 

 

  € 000  Σφνολο 
Κατθγορία 1 
(Tier 1)  - Μθ 

περιοριςμζνα 

Κατθγορία 1 
(Tier 1)  

Περιοριςμζνα  

Κατθγορία 
2 (Tier 2) 

Κατθγορία 3 
(Tier 3) 

2017 

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.475 5.475 0 0 0 

Αναβαλλόμενθ Φορολογία 31 0 0 0 31 

Reconciliation reserve 3.178 3.178 0 0 0 

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.684 8.653 0 0 31 

 
Παράρτθμα   S.02.01.02  Ιςολογιςμόσ (Balance sheet) 

Παράρτθμα   S.23.01.01 Ίδια Κεφάλαια (Own funds) 

Σα Κδια Κεφάλαια τθσ Εταιρίασ κατά τθν περίοδο αναφοράσ ςτθν πλειοψθφία απαρτίηονταν από Κεφάλαια τφπου 
Κατθγορίασ 1 – Μθ περιοριςμζνα  (Tier 1 – Unrestricted)  και Κατθγορίασ 3 (Σier 3) ενϊ δεν υπιρχαν κεφάλαια τφπου 
Κατθγορίασ 1 – Περιοριςμζνα  (Tier 1 – Restricted) και Κατθγορίασ 2 (Tier 2). Σα επιλζξιμα Κδια Κεφάλαια ιςοφνται με 
τα Κδια Κεφάλαια. 
 
Αναφζρεται ότι κατά τθν περίοδο αναφοράσ τα Κδια Κεφάλαια τθσ Εταιρίασ ανιλκαν ςε 8.835 χιλ. €  και 8.845 χιλ. € 

ςφμφωνα με το πλαίςιο για τθ Φερεγγυότθτα ΙΙ και τα Δ.Π.Χ.Α. αντίςτοιχα. Κφριοσ λόγοσ τθσ διαφοράσ είναι θ 

διαφορετικι μζκοδοσ αποτίμθςθσ (Φερεγγυότθτα ΙΙ: Σρζχουςα αξία, Δ.Π.Χ.Α.: Αποτίμθςθ με βάςθ το αρχικό κόςτοσ 

κτιςθσ). 

  € 000  Σφνολο 
Κατθγορία 1 
(Tier 1)  - Μθ 

περιοριςμζνα 

Κατθγορία 1 
(Tier 1)  

Περιοριςμζνα  

Κατθγορία 
2 (Tier 2) 

Κατθγορία 3 
(Tier 3) 

2018 

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.475 5.475 0 0 0 

Αναβαλλόμενθ Φορολογία 62 0 0 0 62 

Reconciliation reserve 3.298 3.298 0 0 0 

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.835 8.773 0 0 62 
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2. Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ και ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ  

 
Κατά τθν περίοδο αναφοράσ οι Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ1 διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: 

 € 000 31/12/2018 31/12/2017 

Αςφαλιςτικόσ Κίνδυνοσ  Γενικϊν Κλάδων  2.612 2.486 

Αςφαλιςτικόσ Κινδυνοσ – Τγείασ  1.958 1.819 

Κίνδυνοσ Αγοράσ 2.006 2.185 

Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ 2.183 2.860 

Όφελοσ διαςποράσ κινδφνων  (2.923) (3.027) 

ΒSCR 5.836 6.323 

Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ 576 567 

Ικανότθτα απορρόφθςθσ ηθμιάσ λόγω 
αναβαλλόμενθσ φορολογίασ (LAC of DT) 

(86) (136) 

Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ (SCR) 6.326 6.754 

Ελάχιςτεσ Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερ. (MCR) 3.700 3.700 

Δείκτθσ κάλυψθσ κεφαλαιακϊν απαιτιςεων Φερ. 140% 129% 
1
Χριςθ καμπφλθσ επιτοκίων άνευ κινδφνου  

 

Ελάχιςτο κεφάλαιο Φερεγγυότθτασ 

 31/12/2018 31/12/2017 

 000 € 000 € 

Ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ (MCR) 3,700 3,700 

Επιλζξιμα κεφάλαια για κάλυψθ του MCR 8.773 8.653 

 

Σα επιλζξιμα κεφάλαια για τθν κάλυψθ των ελάχιςτων κεφαλαιακϊν απαιτιςεων είναι εξ ολοκλιρου Κατθγορίασ 1 – 

Μθ περιοριςμζνα (Tier 1- Unrestricted), όπωσ φαίνονται ςτουσ πίνακεσ ςτθ ςελίδα 56. 

Παράρτθμα S.25.01 Solvency Capital Requirement - for undertakings on Standard Formula 

Παράρτθμα S28.01.01 Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity 

Σο τελικό ποςό των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ εξακολουκεί να υπόκειται ςε εποπτικι/ελεγκτικι 

αξιολόγθςθ. 

Θ μείωςθ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ οφείλεται ςτθν μείωςθ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων, 

κυρίωσ του πιςτωτικοφ κινδφνου, λόγω μείωςθσ τθσ ζκκεςθσ ςε ανταςφαλιςτζσ. Κατά τθν περίοδο αναφοράσ ο δείκτθσ 

κάλυψθσ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων από τα Κδια Κεφάλαια τθσ Εταιρίασ παρουςιάηει βελτίωςθ ςτο 140%. Δεν 

υπιρξαν περιςτατικά μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ φερεγγυότθτασ (MCR) ι τισ 

Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ Φερεγγυότθτασ (SCR). 

 



 

 

47 
Έκκεςθ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ 2018 

 

 

 

3. Χρθςιμοποίθςθ τθσ Τποενότθτασ Μετοχικοφ Κινδφνου  

Θ Εταιρία δεν κάνει χριςθ τθσ υποενότθτασ μετοχικοφ κινδφνου βάςει τθσ διάρκειασ κατά τον υπολογιςμό των 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ. 

4. Διαφορζσ μεταξφ τθσ Συποποιθμζνθσ Μεκόδου και του Χρθςιμοποιοφμενου Εςωτερικοφ Τποδείγματοσ 

Για τον υπολογιςμό των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων φερεγγυότθτασ, θ Εταιρία κάνει χριςθ τθσ τυποποιθμζνθσ 

μεκόδου. Επιπλζον, θ Εταιρία δεν κάνει χριςθ ειδικϊν παραμζτρων για τον υπολογιςμό των κεφαλαιακϊν 

απαιτιςεων φερεγγυότθτασ. 
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Παραρτιματα  
S.02.01.02 – Ιςολογιςμόσ 

S. 05.01.02- Αςφάλιςτρα, αποηθμιϊςεισ και δαπάνεσ ανά κατθγορία δραςτθριοτιτων  

S.05.02.01 – Αςφάλιςτρα, αποηθμιϊςεισ και δαπάνεσ ανά χϊρα  

S17.01.02-Τεχνικζσ προβλζψεισ Γενικϊν Κλάδων  

S19.01.21 – Αποηθμιϊςεισ Γενικϊν Κλάδων  

S23.01.01 – Ίδια Κεφάλαια 

S 25.01.21 – Κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ βάςει τθσ τυποποιθμζνθσ μεκόδου  

S28.01.01- Ελάχιςτθ Κεφαλαιακι απαίτθςθ  
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S.02.01.02 – Ιςολογιςμόσ 

Annex I   

S.02.01.02   

Balance sheet   

   

  Solvency II value 

Assets  C0010 

Intangible assets R0030 0 

Deferred tax assets R0040 61.920 

Pension benefit surplus R0050 0 

Property, plant & equipment held for own use R0060 1.695.606 

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

R0070 
14.692.750 

Property (other than for own use) R0080 0 

Holdings in related undertakings, including participations R0090 0 

Equities R0100 6.124 

Equities - listed R0110 6.124 

Equities - unlisted R0120 0 

Bonds R0130 6.040.460 

Government Bonds R0140 6.040.460 

Corporate Bonds R0150 0 

Structured notes R0160 0 

Collateralised securities R0170 0 

Collective Investments Undertakings R0180 1.753.655 

Derivatives R0190 456 

Deposits other than cash equivalents R0200 6.892.054 

Other investments R0210 0 

Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 0 

Loans and mortgages R0230 0 

Loans on policies R0240 0 

Loans and mortgages to individuals R0250 0 

Other loans and mortgages R0260 0 

Reinsurance recoverables from: R0270 1.018.039 

Non-life and health similar to non-life R0280 1.018.039 

Non-life excluding health R0290 867.912 

Health similar to non-life R0300 150.127 

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

R0310 
0 

Health similar to life R0320 0 

Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330 0 

Life index-linked and unit-linked R0340 0 

Deposits to cedants R0350 0 

Insurance and intermediaries receivables R0360 6.007.851 

Reinsurance receivables R0370 0 

Receivables (trade, not insurance) R0380 300.067 

Own shares (held directly) R0390 0 

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

R0400 
0 

Cash and cash equivalents R0410 1.922.102 

Any other assets, not elsewhere shown R0420 0 

Total assets R0500 25.698.334 
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  Solvency II value 

Liabilities  C0010 

Technical provisions – non-life R0510 15.224.279 

Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 9.232.504 

Technical provisions calculated as a whole R0530  

Best Estimate R0540 8.727.252 

Risk margin R0550 505.251 

Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 5.991.775 

Technical provisions calculated as a whole R0570  

Best Estimate R0580 5.642.415 

Risk margin R0590 349.360 

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 0 

Technical provisions - health (similar to life) R0610 0 

Technical provisions calculated as a whole R0620 0 

Best Estimate R0630 0 

Risk margin R0640 0 

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 0 

Technical provisions calculated as a whole R0660 0 

Best Estimate R0670 0 

Risk margin R0680 0 

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 0 

Technical provisions calculated as a whole R0700 0 

Best Estimate R0710 0 

Risk margin R0720 0 

Contingent liabilities R0740 0 

Provisions other than technical provisions R0750 0 

Pension benefit obligations R0760 0 

Deposits from reinsurers R0770 0 

Deferred tax liabilities R0780 53.042 

Derivatives R0790 0 

Debts owed to credit institutions R0800 0 

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810 0 

Insurance & intermediaries payables R0820 1.181.172 

Reinsurance payables R0830 (15.076) 

Payables (trade, not insurance) R0840 419.522 

Subordinated liabilities R0850 0 

Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860 0 

Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870 0 

Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 0 

Total liabilities R0900 16.862.939 

Excess of assets over liabilities R1000 8.835.395 
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S. 05.01.02- Αςφάλιςτρα, αποηθμιϊςεισ και δαπάνεσ ανά κατθγορία δραςτθριοτιτων  
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ΠαράρτθμαS.05.02.01 – Αςφάλιςτρα, αποηθμιϊςεισ και δαπάνεσ ανά χϊρα  
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S17.01.02-Τεχνικζσ προβλζψεισ Γενικϊν κλάδων 
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S19.01.21 Αποηθμιϊςεισ Γενικϊν Κλάδων  

 

 

 



 

 

55 
Έκκεςθ Φερεγγυότθτασ και Χρθματοοικονομικισ Κατάςταςθσ 2018 
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S23.01.01 – Ίδια Κεφάλαια  

 

    Total 
Tier 1 - 

unrestricted  

Tier 1 - 

restricted  
Tier 2 Tier 3 

    C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Basic own funds before deduction for participations in other 

financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 

2015/35 

            

Ordinary share capital (gross of own shares) R0010 5.475.250 5.475.250       

Share premium account related to ordinary share capital R0030           

Iinitial funds, members' contributions or the equivalent basic 

own - fund item for mutual and mutual-type undertakings  
R0040           

Subordinated mutual member accounts R0050           

Surplus funds R0070           

Preference shares R0090           

Share premium account related to preference shares R0110           

Reconciliation reserve R0130 3.298.225 3.298.225       

Subordinated liabilities R0140           

An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160 61.920       61.920 

Other own fund items approved by the supervisory authority as 

basic own funds not specified above  
R0180           

Own funds from the financial statements that should not be 

represented by the reconciliation reserve and do not meet the 

criteria to be classified as Solvency II own funds 

            

Own funds from the financial statements that should not be 

represented by the reconciliation reserve and do not meet the 

criteria to be classified as Solvency II own funds 

R0220           

Deductions             

Deductions for participations in financial and credit institutions R0230           

Total basic own funds after deductions R0290 8.835.395 8.773.475 0 0 61.920 

Ancillary own funds             

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand R0300           
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S23.01.01 – Ίδια Κεφάλαια (ςυνζχεια)       

Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the 

equivalent basic own fund item for mutual and mutual - type 

undertakings, callable on demand 

R0310           

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320           

A legally binding commitment to subscribe and pay for 

subordinated liabilities on demand  
R0330           

Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the 

Directive 2009/138/EC 
R0340           

Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of 

the Directive 2009/138/EC 
R0350           

Supplementary members calls under first subparagraph of Article 

96(3) of the Directive 2009/138/EC 
R0360           

Supplementary members calls - other than under first 

subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC 
R0370           

Other ancillary own funds R0390           

Total ancillary own funds R0400           

Available and eligible own funds             

Total available own funds to meet the SCR R0500 8.835.395 8.773.475     61.920 

Total available own funds to meet the MCR R0510 8.773.475 8.773.475       

Total eligible own funds to meet the SCR R0540 8.835.395 8.773.475     61.920 

Total eligible own funds to meet the MCR R0550 8.773.475 8.773.475       

SCR R0580 6.326.120         

MCR R0600 3.700.000         

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 1,40         

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 2,37         
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S23.01.01 – Ίδια Κεφάλαια (ςυνζχεια) 

 

    C0060   

Reconciliation reserve       

Excess of assets over liabilities R0700 8.835.395   

Own shares (held directly and indirectly) R0710 0   

Foreseeable dividends, distributions and charges R0720 0   

Other basic own fund items  R0730 5.537.170   

Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and 

ring fenced funds 
R0740 0   

Reconciliation reserve R0760 3.298.225   

Expected profits       

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business R0770     

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non- life business R0780     

Total Expected profits included in future premiums (EPIFP) R0790     
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S 25.01.21 – Κεφαλαιακι απαίτθςθ φερεγγυότθτασ βάςει τθσ τυποποιθμζνθσ μεκόδου  
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S28.01.01- Ελάχιςτθ Κεφαλαιακι απαίτθςθ  
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