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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Παρατίθεται η σύνοψη της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ομίλου 

που αφορά στα Βασικά Μεγέθη του Ομίλου της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών 

Ασφαλειών, «Η ΕΘΝΙΚΗ» («ο Όμιλος»), τη Δραστηριότητα και τα Αποτελέσματά του, το Σύστημα 

Διακυβέρνησης, το Προφίλ Κινδύνου, την Αποτίμηση, τη Διαχείριση Κεφαλαίων και τις Προοπτικές 

για το μέλλον. 

Βασικά Μεγέθη 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για τις χρήσεις 2017 και 

2016. 

Ισολογισμός Φερεγγυότητας II  31.12.2017 31.12.2016 

(ποσά σε € χιλ.)   

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για SCR Ομίλου   

Κατηγορία 1 621.460 502.141 

Κατηγορία 2 - - 

Κατηγορία 3  50.501 48.856 

Σύνολο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για SCR 

Ομίλου 
671.961 550.997 

   

Κεφαλαιακές απαιτήσεις   

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας 

Ομίλου (SCR) 
353.489 342.291 

Δείκτης Φερεγγυότητας Ομίλου (κάλυψης 

SCR)1 
190% 161% 

   

Όπως εμφανίζεται και στον παραπάνω Πίνακα, ο Όμιλος την 31.12.2017 καλύπτει την Κεφαλαιακή 

Απαίτηση Φερεγγυότητας Ομίλου (SCR). 

Για το 2017, δε θα διανεμηθεί μέρισμα από καμία εταιρία του Ομίλου. 

Δραστηριότητα & Αποτελέσματα 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Ρουμανία και Κύπρο. Το 2017 διατήρησε υψηλά επίπεδα 

κερδοφορίας και παραμένει ισχυρός και εύρωστος, αποτελώντας σημείο αναφοράς και 

αξιοπιστίας για τους ασφαλισμένους του. 

Το 2017 αποτέλεσε μια ακόμη χρονιά σταθμό, όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. 

Ενδεικτικά, παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας κατά 24,7% σε σχέση με το 2016, 

με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε €72,1 εκ. έναντι €57,8 εκ. το 2016. Η συνολική παραγωγή 

για την ίδια περίοδο, ανήλθε σε €623,1 εκ. (2016: €611,0 εκ.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,0% 

έναντι του 2016. Από το σύνολο της παραγωγής του 2017, ποσό €436,5 εκ. αφορούσε τις 

ασφαλίσεις Ζωής (2016: €410,5 εκ.) και ποσό €186,6 εκ. τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (2016: €200,5 

εκ.). 

Πιστός στις διαχρονικές αξίες του και στον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό του, ο Όμιλος 

βελτιώνει συνεχώς τις υποδομές του, στοχεύοντας στη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων 

                                                           
1 Δείκτης Φερεγγυότητας Ομίλου (κάλυψης SCR) = Σύνολο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για SCR Ομίλου / Κεφαλαιακή 

Απαίτηση Φερεγγυότητας Ομίλου (SCR) 



 

 

και κορυφαίων υπηρεσιών οι οποίες διαρκώς βελτιώνονται, επικαιροποιούνται και 

εκσυγχρονίζονται, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής, αλλά και στις επιμέρους 

επιθυμίες των ασφαλισμένων. 

Σύστημα Διακυβέρνησης 

Ο Όμιλος διαθέτει αποτελεσματικό Σύστημα Διακυβέρνησης το οποίο διασφαλίζει τη χρηστή και 

συνετή διοίκηση και προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και τον ορθό τρόπο λειτουργίας του. 

Το Δ.Σ. της Συμμετέχουσας (και των συνδεδεμένων εταιριών της), με τη στήριξη των Επιτροπών της, 

είναι υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης, την εποπτεία των ανώτατων εκτελεστικών 

Στελεχών και τον επαρκή έλεγχο του Ομίλου, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της 

μακροπρόθεσμης αξίας του Ομίλου, την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού και ομιλικού 

συμφέροντος και την προαγωγή των εσωτερικών υποθέσεων σύμφωνα με το νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. 

Το Σύστημα Διακυβέρνησης του Ομίλου, περιλαμβάνει: 

1. Πολιτικές και Διαδικασίες, εγκεκριμένες από τα Δ.Σ. της Συμμετέχουσας και των 

συνδεδεμένων της, όπως ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Πολιτική 

Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας, η Πολιτική Αποδοχών και η Πολιτική Εξωτερικής 

Ανάθεσης, 

2. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου («Σ.Ε.Ε.») το οποίο διασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, ότι 

οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται όπως έχουν σχεδιαστεί, είναι επαρκείς 

και προάγουν, τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και των Πολιτικών 

/ Διαδικασιών, την έγκαιρη αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων και την παροχή αξιόπιστης χρηματοοικονομικής διοικητικής 

πληροφόρησης. Στο ως άνω πλαίσιο, το Σ.Ε.Ε. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 

κατανομή αρμοδιοτήτων στο προσωπικό, την καθιέρωση και καταγραφή διαδικασιών και 

δικλείδων ασφαλείας και τη διεξαγωγή τακτικών κι έκτακτων ελέγχων από τις αρμόδιες 

Μονάδες, 

3. Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων που στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό, την επαρκή 

αξιολόγηση και την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και αναφορά κινδύνων, 

υφιστάμενων και αναδυόμενων, σε όλο το εύρος των επιχειρησιακών της 

δραστηριοτήτων. Για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης 

Κινδύνων υιοθετούνται Στρατηγική και Πολιτικές Διαχείρισής Κινδύνων και διενεργείται 

Αξιολόγηση Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (“ORSA”), 

4. Τέσσερις βασικές λειτουργίες: Εσωτερικού Ελέγχου, Αναλογισμού, Διαχείρισης Κινδύνων 

και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι οποίες λειτουργούν βάσει εγκεκριμένων Κανονισμών 

Λειτουργίας και εποπτεύονται από Επιτροπές του Δ.Σ. ή / και απευθείας από το Δ.Σ. 



 

 

Διάγραμμα: Συνοπτική απεικόνιση Συστήματος Διακυβέρνησης 

Κατά το 2017 υπήρξε ενίσχυση των πολιτικών / διεργασιών του Συστήματος Διακυβέρνησης και 

δημιουργία πρόσθετων ρόλων, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πλαισίου της 

Φερεγγυότητας ΙΙ. 

Προφίλ Κινδύνου  

Ο Όμιλος και οι εταιρίες του Ομίλου, παρακολουθούν το προφίλ κινδύνου τους μέσα από 

συντονισμένες διαδικασίες αναγνώρισης, αξιολόγησης, διαχείρισης και αναφοράς των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων, με τη συμμετοχή όλων των επιχειρησιακών μονάδων. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναγνωριστεί και διαχειρίζονται μέσα από τη θέσπιση πολιτικών και 

διαδικασιών διαχείρισης οι ακόλουθοι κίνδυνοι: 

 

Σύστημα 
Διακυβέρνησης

Δ.Σ. Επιτροπές

Νομικό 
Κανονιστικό 

πλαίσιο

Πολιτικές 
Διαδικασίες

Παρακολούθησ
η - Έλεγχος

4 Βασικές 
Λειτουργίες

Διαφάνεια 
Πληροφόρησ

η

Κίνδυνος Αγοράς Πιστωτικός Κίνδυνος
Ασφαλιστικός 

Κίνδυνος

Λειτουργικός 
Κίνδυνος

Κίνδυνος 
Ρευστότητας

Κίνδυνος 
Αναντιστοιχίας 
Ενεργητικού -

Παθητικού

Κίνδυνος 
Συγκέντρωσης

Κίνδυνος Φήμης Κίνδυνος Χώρας



 

 

Το 2017 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη αβεβαιότητα τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονομικά. 

Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση και η αναμενόμενη εισαγωγή νέων κανονισμών, που επηρεάζουν τη 

λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, καθιστούν τον κανονιστικό κίνδυνο έναν από τους 

μεγαλύτερους που καλείται να διαχειριστεί ο Όμιλος. Λόγω των επικρατουσών μακροοικονομικών 

συνθηκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, οι βασικοί στρατηγικοί κίνδυνοι που 

επηρέασαν τη χρήση 2017 και επηρεάζουν τις δραστηριότητες του Ομίλου, είναι οι κίνδυνοι που 

προέρχονται από το ασταθές χρηματοοικονομικό και εν γένει επιχειρηματικό περιβάλλον 

λειτουργίας του. 

Για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του Ομίλου, εφαρμόζεται η εναλλακτική μέθοδος που 

προβλέπεται στο άρθρο 191 του Ν. 4364/2016 («μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης»). 

Η ποσοτική εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των αναλαμβανόμενων 

κινδύνων γίνεται με χρήση της τυποποιημένης μεθόδου. Η καταλληλότητα της μεθόδου, σε σχέση 

με το προφίλ αναλαμβανόμενων κινδύνων του Ομίλου, αξιολογείται στο πλαίσιο της ORSA. 

Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας κατά την 31.12.2017, με χρήση της προσαρμογής λόγω 

μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και των μεταβατικών 

μέτρων για τις τεχνικές προβλέψεις και την υποενότητα κινδύνου μετοχών («μεταβατικά μέτρα»), 

ανέρχεται σε €353,5 εκ. έναντι €342,3 εκ. την 31.12.2016. 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας της Συμμετέχουσας και των συνδεδεμένων εταιριών 

της, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2017 και στις 31.12.2016, παρουσιάζονται στους πίνακες 

που ακολουθούν. 

Α. Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για 31.12.2017 

 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2017 Συμμετέχουσα 
Εθνική Κύπρου 

Ζωής 

Εθνική Κύπρου 

Γενικών 
Garanta 

Κίνδυνος αγοράς 169.835 3.698 2.185 3.175 

Πιστωτικός κίνδυνος 38.174 1.075 2.860 2.023 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ζωής 
125.105 3.162 0 811 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ασθένειας 
75.126 411 1.819 548 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ζημιών 
88.067 0 2.485 2.803 

Όφελος διαφοροποίησης των κινδύνων (181.731) (2.332) (3.027) (3.030) 

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση 314.577 6.014 6.323 6.331 

     

Λειτουργικός κίνδυνος 21.910 320 567 251 

     

LAC 0 0 (136) (955) 

     

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας 336.486 6.333 6.754 5.626 

 

  



 

 

Β. Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για 31.12.2016 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2016 Συμμετέχουσα 
Εθνική Κύπρου 

Ζωής 

Εθνική Κύπρου 

Γενικών 
Garanta 

Κίνδυνος αγοράς 164.388 3.483 2.247 3.931 

Πιστωτικός κίνδυνος 37.103 1.649 2.843 1.913 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ζωής 
100.016 2.956 0 1.199 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ασθένειας 
81.859 0 1.721 588 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ζημιών 
97.520 0 2.349 2.583 

Όφελος διαφοροποίησης των κινδύνων (178.042) (2.252) (2.955) (3.364) 

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση 302.844 5.836 6.205 6.850 

     

Λειτουργικός κίνδυνος 22.585 287 544 262 

     

LAC 0 (52) (261) (1.138) 

     

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας 325.429 6.071 6.488 5.974 

Η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, χωρίς τη χρήση του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές 

προβλέψεις, ανέρχεται στις 31.12.2017 σε €353,7 εκ., ενώ στις 31.12.2016 ανήλθε σε €343,4 εκ. 

Χωρίς τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των 

επιτοκίων άνευ κινδύνου και χωρίς τη χρήση των μεταβατικών μέτρων για τις τεχνικές προβλέψεις 

και για την υποενότητα κινδύνου μετοχών, η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας στις 31.12.2017 

ανέρχεται σε €364,8 εκ. σε επίπεδο Ομίλου, ενώ στις 31.12.2016 ανήλθε σε €360,0 εκ. 

Δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή στο συνολικό προφίλ κινδύνου του Ομίλου, σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Οι κίνδυνοι αγοράς και ασφαλίσεων κλάδου ζωής 

εξακολούθησαν το 2017 να επιφέρουν τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις στον Όμιλο. 

Εντούτοις, σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή απαίτηση για τον ασφαλιστικό κίνδυνο ασφαλίσεων 

κλάδου ζωής σημείωσε, αθροιστικά, σημαντική αύξηση το 2017. Η αύξηση αυτή προέρχεται 

κυρίως από τη Συμμετέχουσα και οφείλεται στην αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού του 

κινδύνου ακυρωσιμότητας.  

Ο Όμιλος έχει αξιολογήσει ως σημαντικό τον κίνδυνο πιστωτικών περιθωρίων στα κυβερνητικά 

ομόλογα, ο οποίος δεν καλύπτεται από την τυποποιημένη μέθοδο. Για τη βέλτιστη διαχείριση του 

κινδύνου, οι εταιρίες του Ομίλου έχουν θεσπίσει διαδικασίες διαχείρισης που περιλαμβάνουν δείκτες 

μέτρησης και διαδικασίες παρακολούθησης και αναφοράς.  

Τόσο για τον παραπάνω κίνδυνο, όσο και για άλλους κινδύνους, ο Όμιλος διενήργησε αναλύσεις 

ευαισθησίας, για να εκτιμήσει την επίδραση μεταβολών σε παράγοντες κινδύνου, επί των ιδίων 

κεφαλαίων του και επί των κεφαλαιακών απαιτήσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2017. 

Οι αναλύσεις έγιναν με: 

α. χρήση από τη Συμμετέχουσα μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω 

μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου, 

β. χρήση από την Εθνική Κύπρου Ζωής της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη 

σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου, 

γ. χρήση από την Εθνική Κύπρου Γενικών της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου, 

δ. χρήση από την Garanta της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου. 

  



 

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργήθηκαν, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

Σενάρια 

Μεταβολή (ποσά σε € χιλ.):   

Ίδια κεφάλαια 

Κεφαλαιακή 

Απαίτηση 

Φερεγγυότητας 

Δείκτης 

Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 

Άνοδος επιτοκίων 50.141  2.129  203% 

Πτώση επιτοκίων  (72.455)  (5.859) 172% 

Μείωση τιμών μετοχών  (56.108)  (7.798) 178% 

Μείωση τιμών ακινήτων  (13.266)  (2.070) 187% 

Αύξηση πιστωτικών περιθωρίων (scen. 1)  (214.703) 666  129% 

Αύξηση πιστωτικών περιθωρίων (scen. 2)  (169.996) (339) 142% 

Αποτίμηση για σκοπούς Φερεγγυότητας 

Οι εταιρίες του Ομίλου αποτιμούν τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζουν τις 

τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με το Κεφάλαιο VI, Τμήμα 1 και 2 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία κατά τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») αποτιμώνται στην εύλογη αξία, δεν 

πραγματοποιούνται περαιτέρω προσαρμογές για την αποτίμησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις 

της Φερεγγυότητας ΙΙ. Για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις πραγματοποιούνται 

οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε αυτά να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία. Οι τεχνικές 

προβλέψεις αποτιμώνται σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης του ισχύοντος νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου. 

Για σκοπούς υπολογισμού των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, εφαρμόζεται η 

εναλλακτική μέθοδος που προβλέπεται στο άρθρο 191 του Ν. 4364/2016 («μέθοδος αφαίρεσης 

και άθροισης») και ως εκ τούτου δεν συντάσσεται ισολογισμός σε επίπεδο Ομίλου. Η ΤτΕ με 

απόφασή της στις 25.04.2016 ενέκρινε τη χρήση της μεθόδου 2 (ενναλακτική) για σκοπούς 

υπολογισμού της φερεγγυότητας του Ομίλου, με έναρξη εφαρμογής την 01.01.2016. 

Διαχείριση Κεφαλαίων 

Μέσω της διαχείρισης των κεφαλαίων, ο Όμιλος αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της σχέσης 

μεταξύ απόδοσης και κινδύνου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εποπτική επάρκεια των 

κεφαλαίων του. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει διαμορφωθεί Πολιτική Διαχείρισης 

Κεφαλαίων, η οποία είναι σύμφωνη με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τη στρατηγική του 

Ομίλου.  

Για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής θέσης του Ομίλου τίθενται όρια κεφαλαιακής επάρκειας 

επί του δείκτη φερεγγυότητας του Ομίλου. 

Η Συμμετέχουσα, με την απόφαση 184/25.04.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 

Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, είχε λάβει έγκριση χρήσης του μεταβατικού μέτρου των 

τεχνικών προβλέψεων ύψους €238,3 εκ., επί του οποίου και εφαρμόζει γραμμική απόσβεση για 

δεκαέξι έτη. 

Με βάση τα παραπάνω, το μεταβατικό μέτρο κατά την 31.12.2017 είχε υπολογισθεί στα 15/16 των 

€238,3 εκ. ήτοι σε €223,4 εκ. Στις 31.12.2017 η Συμμετέχουσα επαναϋπολόγισε το μεταβατικό μέτρο 

των τεχνικών προβλέψεων, στο ποσό των €205,8 εκ. Το ποσό της νέας μεταβατικής προσαρμογής 



 

 

των τεχνικών προβλέψεων στις 01.01.2018, έχει υπολογιστεί σε €180,1 εκ., δηλαδή τα 14/16 των 

€205,8 εκ. 

Η Συμμετέχουσα, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 184/6/2016-25-04-2016 έγκριση της Εποπτικής 

Αρχής, όπως αναφέρεται παραπάνω, εφάρμοσε για τον υπολογισμό των τεχνικών της 

προβλέψεων μεταβατική μείωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 275 του Ν. 

4364/2016. Επιπλέον, η Συμμετέχουσα κάνει χρήση του μεταβατικού μέτρου για την υποενότητα 

κινδύνου μετοχών για τις μετοχές τύπου 1 που είχε στο χαρτοφυλάκιό της κατά την 1η Ιανουαρίου 

2016, καθώς και της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των 

επιτοκίων άνευ κινδύνου. Χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική χρονική 

διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου γίνεται και από την Εθνική Κύπρου Ζωής. 

Η επίτευξη παραγωγικής κερδοφορίας για σειρά ετών, σε συνδυασμό με τη συντονισμένη και 

εντατική προσπάθεια για συγκράτηση της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, συνετέλεσαν 

στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου και στην επίτευξη δείκτη φερεγγυότητας 190,1% 

την 31.12.2017, έναντι 161,0% την 31.12.2016, με τη χρήση της προσαρμογής λόγω 

μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και των μεταβατικών 

μέτρων. Χωρίς τη χρήση του μεταβατικού μέτρου των τεχνικών προβλέψεων, ο δείκτης 

φερεγγυότητας διαμορφώνεται σε 126,8%, έναντι δείκτη 91,1% την 31.12.2016. Σε περίπτωση μη 

χρήσης της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων 

άνευ κινδύνου και των μεταβατικών μέτρων για τις τεχνικές προβλέψεις και για την υποενότητα 

κινδύνου μετοχών, ο δείκτης φερεγγυότητας ανέρχεται σε 121,5%, έναντι 81,7% την 31.12.2016 

Ο Όμιλος στις 31.12.2017 καλύπτει τον στόχο κεφαλαιακής επάρκειας που έχει τεθεί στην Πολιτική 

του. Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο Ομίλου με τη μέθοδο 

αφαίρεσης και άθροισης ανήλθαν κατά την 31.12.2017 σε €672,0 εκ., ενώ το σύνολο των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ανήλθε σε €353,5 εκ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου, που ανήλθε σε 190,1%, 

παρουσίασε βελτίωση κατά 29 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους λόγους: 

1. την κερδοφορία του Ομίλου, με τα κέρδη μετά φόρων για τη χρήση 2017 να ανέρχονται 

σε €69,4 εκ. περίπου, 

2. την αύξηση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων, πέραν της κερδοφορίας, κατά περίπου €51,5 

εκ., 

η βελτίωση μετριάστηκε από την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά €11,2 εκ. περίπου.  

Τα παραπάνω μεγέθη προέρχονται κυρίως από τη Συμμετέχουσα. 
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Προοπτικές για το Μέλλον 

Βασικός στόχος του Ομίλου για το 2018 είναι να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση του στην 

ασφαλιστική αγορά, εξασφαλίζοντας σταθερή κερδοφορία και ενισχύοντας περαιτέρω την 

κεφαλαιακή του επάρκεια. Παράλληλα, να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τους ασφαλισμένους 

του, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις τους, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, 

προχωρώντας σε επιπλέον λειτουργική ανάπτυξη και αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους 

ανθρώπινους πόρους του. 

Για το 2018, ο Όμιλος επιπλέον προετοιμάζεται δυναμικά για την εναρμόνισή του με το νέο 

κανονιστικό πλαίσιο GDPR για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την οδηγία IDD για την ανάληψη και άσκηση 

δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, προσαρμόζοντας αντίστοιχα την 

κουλτούρα του, τις δομές και διαδικασίες του καθώς και τα μηχανογραφικά συστήματα με 

απόλυτο προσανατολισμό τους πελάτες του. 
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