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31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Τα ποσοτικά υποδείγματα της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 21/4/2020 και έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο. 
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Σημείωση 

 

Η Εταιρεία ακολουθώντας τις συστάσεις της ΕIOPA σχετικά με την ευελιξία των υποβολών των εποπτικών 

αναφορών και δημοσιεύσεων λόγω του νέου κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19), δημοσιοποιεί τα 

παρακάτω ποσοτικά υποδείγματα και θα δημοσιεύσει ολόκληρη την Έκθεση Φερεγγυότητας και 

Χρηματοοικονομικής Κατάστασης με τα ποσοτικά υποδείγματα έως τις 2 Ιουνίου 2020. 
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Ποσοτικά Υποδείγματα Αναφορών 

(όλα τα ποσά αναφέρονται σε χιλιάδες ευρώ) 

 

SE.02.01.02

Ισολογισμός

Αξία βάσει της 

οδηγίας Φερεγγυότητα 

ΙΙ

C0010

Στοιχεία ενεργητικού

Υπεραξία R0010

Αναβαλλόμενα έξοδα πρόσκτησης R0020

Άυλα στοιχεία ενεργητικού R0030 0

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις R0040 800

Κέρδη από συνταξιοδοτικές παροχές R0050 0

Ενσώματα πάγια για ιδιόχρηση R0060 777

Επενδύσεις (εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι 

συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με 

επενδύσεις) R0070 31.714

Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που προορίζονται για ιδιόχρηση) R0080 0

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών R0090 0

Μετοχές R0100 0

Μετοχές — εισηγμένες R0110 0

Μετοχές — μη εισηγμένες R0120 0

Ομόλογα R0130 7.086

Κρατικά ομόλογα R0140 4.316

Εταιρικά ομόλογα R0150 2.770

Δομημένα αξιόγραφα R0160 0

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα R0170 0

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων R0180 24.628

Παράγωγα R0190 0

Καταθέσεις εκτός από ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων R0200 0

Λοιπές επενδύσεις R0210 0

Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που 

συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις R0220 0

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια R0230 484

Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων R0240 0

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε ιδιώτες R0250 0

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια R0260 484

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις: R0270 8.073

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

βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών R0280 8.073

Ασφαλίσεις ζημιών εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας R0290 6.596

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

εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών R0300 1.478

Ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με 

παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής, εξαιρουμένων των 

ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν 

ασφάλεια ζωής με επενδύσεις R0310 0

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

εκείνη των ασφαλίσεων ζωής R0320 0

Ασφαλίσεις ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που 

συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις R0330 0

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

Καταθέσεις σε αντασφαλιζόμενους R0350 0

Απαιτήσεις από ασφάλειες και διαμεσολαβητές R0360 2.999

Αντασφαλιστικές απαιτήσεις R0370 250

Απαιτήσεις (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές) R0380 1.578

Ίδιες μετοχές (οι οποίες διακρατούνται άμεσα) R0390 0

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

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα R0410 10.393

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν εμφαίνονται σε άλλο στοιχείο R0420 0

Σύνολο ενεργητικού R0500 57.070
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Από την 31 Δεκεμβρίου 2019 έως και την ημερομηνία έγκρισης των Ποσοτικών Υποδειγμάτων της  

Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης η δραστική αύξηση των επιβεβαιωμένων 

Παθητικό

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών R0510 37.110

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας) R0520 31.440

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0530 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0540 30.634

Περιθώριο κινδύνου R0550 806

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

παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής) R0560 5.670

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0570 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0580 5.534

Περιθώριο κινδύνου R0590 136

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων που 

συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις) R0600 0

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

παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής) R0610 0

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0620 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0630 0

Περιθώριο κινδύνου R0640 0

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας, 

καθώς και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με 

επενδύσεις) R0650 0

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0660 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0670 0

Περιθώριο κινδύνου R0680 0

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια 

ζωής με επενδύσεις R0690 0

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο R0700 0

Βέλτιστη εκτίμηση R0710 0

Περιθώριο κινδύνου R0720 0

Λοιπές τεχνικές προβλέψεις R0730

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις R0740 0

Προβλέψεις εκτός των τεχνικών προβλέψεων R0750 256

Υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές παροχές R0760 326

Καταθέσεις από αντασφαλιστές R0770 0

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις R0780 0

Παράγωγα R0790 0

Χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα R0800 0

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκτός των χρεών προς πιστωτικά ιδρύματα R0810 0

Οφειλές σε αντισυμβαλλομένους και διαμεσολαβητές R0820 626

Οφειλές σε αντασφαλιστές R0830 2.360

Οφειλές (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές) R0840 3.885

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης R0850 0

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που δεν περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαιαR0860 0

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια R0870 0

Λοιπές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφαίνονται αλλού R0880 0

Σύνολο παθητικού R0900 44.564

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού R1000 12.505
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κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19) σε ολόκληρη την Ευρώπη, επηρέασε αρνητικά 

τη συμπεριφορά των επενδυτών οδηγώντας στη μείωση των επενδύσεων.  

Η Εταιρεία βρίσκεται σε ετοιμότητα διαχείρισης της παρούσας κατάστασης, όπως και μιας πιθανής 

επιδείνωσης της. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κανονική συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της. 

Λόγω της συνεχιζόμενης μεταβλητότητας της αγοράς, δεν είναι δυνατή η εύλογη εκτίμηση της επίδρασης 

του γεγονότος αυτού στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, στην παρούσα φάση. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε καθημερινή ή εβδομαδιαία συχνότητα βασικούς δείκτες μέτρησης 

απόδοσης ανά κλάδο, π.χ. παραγωγή ασφαλίστρων, πλήθος εισερχομένων αιτήσεων συμβολαίων προς 

έκδοση, ακυρωσιμότητα/ανανεωσιμότητα, εισπραξιμότητα, πλήθος νέων ζημιών. Οι ανωτέρω δείκτες 

όπου κρίνεται απαραίτητο συγκρίνονται με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ή με τους 

προηγούμενους μήνες/εβδομάδες. Μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης της Έκθεσης Φερεγγυότητας και 

Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 31.12.2019 δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική μεταβολή σε κάποιο 

δείκτη με εξαίρεση το πλήθος νέων ζημιών όπου παρατηρείται μεγάλη πτώση σε όλους τους κλάδους και 

ειδικότερα στον κλάδο Αυτοκινήτου καθώς τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας και τα επιπλέον 

μέτρα για τις μετακινήσεις με οχήματα έχουν περιορίσει την κυκλοφορία των οχημάτων. 

Αναφορικά με την παραγωγή ασφαλίστρων, η Εταιρεία διατηρεί ένα χαρτοφυλάκιο συμβολαίων καλά 

διαφοροποιημένο και δεν εμφανίζεται μεγάλη συγκέντρωση σε κάποιον ασφαλιστικό κλάδο ή σε 

κάποιον επιχειρηματικό τομέα που έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό δυσμενώς από τις επιπτώσεις του 

COVID -19, π.χ. Τουρισμός, Αεροπορικές Εταιρείες. 

Στον κλάδο Αυτοκινήτου η Εταιρεία δεν διατηρεί συνεργασίες με εταιρείες ενοικίασης/μακροχρόνιων 

μισθώσεων οχημάτων οι οποίες πιθανόν να έχουν πληγεί από την επίδραση του COVID -19. 

Στον κλάδο Πυρός η συνολική έκθεση της Εταιρείας σε Ξενοδοχειακές Μονάδες είναι χαμηλή καθώς 

αντιστοιχεί περίπου στο 1% του συνολικού χαρτοφυλακίου σε επίπεδο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. 

Αναφορικά με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και την αποτίμηση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, προκειμένου να 

διασφαλίσει τις εύρυθμες επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Μετά την πτώση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο του 2020 φαίνεται πως ακολουθεί μια 

ανάκαμψη τον Απρίλιο 2020 καθώς υπάρχει μια αισιοδοξία ότι έχει περιοριστεί ο ρυθμός εξάπλωσης του 

COVID -19 και υπάρχουν σχέδια επιστροφής στις κανονικές δραστηριότητες τον Μάιο του 2020 σε 

ορισμένες χώρες. 
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Για τις επιπτώσεις του νέου κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19) στην Εταιρεία αναφερθείτε στο υπόδειγμα SE02.01.02. 

 

  

S.22.01.21

Ποσό με μέτρα 

μακροπρόθεσμων 

εγγυήσεων και 

μεταβατικά μέτρα

Ποσό Τεχνικών 

Προβλέψεων 

χωρίς μεταβατικά 

μέτρα

Ποσό Τεχνικών 

Προβλέψεων με 

μεταβατικά μέτρα

Ποσό Τεχνικών 

Προβλέψεων 

χωρίς μεταβατικά 

μέτρα στο 

επιτόκιο

Επίδραση του 

μεταβατικού μέτρου 

για το επιτόκιο

Τεχνικές Προβλέψεις 

χωρίς την προσαρμογή 

λόγω μεταβλητότητας 

στο μηδέν

Επίδραση του 

καθορισμού της 

προσαρμογής λόγω 

μεταβλητότητας στο 

μηδέν

Χωρίς την προσαρμογή 

λόγω αντιστοίχησης και 

χωρίς την εφαρμογή 

οποιουδήποτε άλλου 

μέτρου

Επίδραση της 

προσαρμογής λόγω 

αντιστοίχησης στο 

μηδέν

Επίδραση όλων των 

μακροπρόθεσμων 

εγγυήσεων και μέτρων

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Τεχνικές προβλέψεις R0010 37.110 37.110 0 37.110 0 37.147 37 37.147 0 37

Βασικά ίδια κεφάλαια R0020 12.505 12.505 0 12.505 0 12.481 -25 12.481 0 -25

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού R0030 12.505 12.505 0 12.505 0 12.481 -25 12.481 0 -25

Κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης R0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων φερεγγυότητας R0050 12.505 12.505 0 12.505 0 12.481 -25 12.481 0 -25

Tier 1 R0060 11.705 11.705 0 11.705 0 11.673 -32 11.673 0 -32

Tier 2 R0070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tier 3 R0080 800 800 0 800 0 808 8 808 0 8

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας R0090 10.659 10.659 0 10.659 0 10.664 6 10.664 0 6

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της ελάχιστης 

κεφαλαιακής απαίτησης R0100 11.705 11.705 0 11.705 0 11.673 -32 11.673 0 -32

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση R0110 4.236 4.236 0 4.236 0 4.238 3 4.238 0 3

Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων
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Για τις επιπτώσεις του νέου κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19) στην Εταιρεία αναφερθείτε στο υπόδειγμα 

SE02.01.02. 

S.23.01.01

Ίδια κεφάλαια

Σύνολο

Κατηγορία 1 — 

ελεύθερα 

περιορισμών στοιχεία

Κατηγορία 1 — 

υποκείμενα σε 

περιορισμούς 

στοιχεία Κατηγορία 2 Κατηγορία 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Βασικά ίδια κεφάλαια πριν τη μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε άλλο χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως προβλέπει το άρθρο 68 του 

κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35

Κεφάλαιο κοινών μετοχών (χωρίς να αφαιρούνται οι ίδιες μετοχές) R0010 9.500 9.500 0

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών R0030 0 0 0

Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις 

αλληλασφαλιστικής μορφής R0040 0 0 0

Μειωμένης εξασφάλισης λογαριασμοί μελών αλληλασφαλιστικών επιχειρήσεων R0050 0 0 0 0

Πλεονάζοντα κεφάλαια R0070 0 0

Προνομιούχες μετοχές R0090 0 0 0 0

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά προνομιούχες μετοχές R0110 0 0 0 0

Εξισωτικό αποθεματικό R0130 2.205 2.205

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης R0140 0 0 0 0

Ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων R0160 800 800

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, τα οποία έχουν εγκριθεί από την εποπτική αρχή ως βασικά ίδια κεφάλαια και δεν προσδιορίζονται ανωτέρω R0180 0 0 0 0 0

Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο εξισωτικό αποθεματικό και δεν πληρούν τα 

κριτήρια ώστε να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα II

Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο εξισωτικό αποθεματικό και δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε 

να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα II R0220 0

Μειώσεις

Μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα R0230 0 0 0 0

Συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια μετά τις μειώσεις R0290 12.505 11.705 0 0 800

Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο κοινών μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση R0300 0 0

Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις 

αλληλασφαλιστικής μορφής, που δεν έχουν καταβληθεί και δεν έχουν καταστεί απαιτητά, εξοφλητέα σε πρώτη ζήτηση R0310 0 0

Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση πρώτη ζήτηση R0320 0 0 0

Νομικώς δεσμευτική υποχρέωση εγγραφής και πληρωμής σε πρώτη ζήτηση για υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης R0330 0 0 0

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ R0340 0 0

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις εκτός από αυτές που προβλέπει το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ R0350 0 0 0

Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ R0360 0 0

Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη — εκτός εκείνων που εμπίπτουν στο άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ R0370 0 0 0

Λοιπά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια R0390 0 0 0

Σύνολο

Κατηγορία 1 — 

ελεύθερα 

περιορισμών στοιχεία

Κατηγορία 1 — 

υποκείμενα σε 

περιορισμούς 

στοιχεία Κατηγορία 2 Κατηγορία 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Σύνολο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων R0400 0 0 0

Διαθέσιμα και επιλέξιμα ίδια κεφάλαια

Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας R0500 12.505 11.705 0 0 800

Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης R0510 11.705 11.705 0 0

Σύνολο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας R0540 12.505 11.705 0 0 800

Σύνολο επιλέξιμων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης R0550 11.705 11.705 0 0

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας R0580 10.659

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση R0600 4.236

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας R0620 1,17

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση R0640 2,76

C0060

Εξισωτικό αποθεματικό

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού R0700 12.505

Ίδιες μετοχές (διακρατούμενες άμεσα και έμμεσα) R0710 0

Προβλέψιμα μερίσματα, διανομές κερδών και επιβαρύνσεις R0720 0

Λοιπά στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων R0730 10.300

Προσαρμογές για τα υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων αναφορικά με τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και 

τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης R0740 0

Εξισωτικό αποθεματικό R0760 2.205

Αναμενόμενα κέρδη

Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζωής R0770 0

Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζημιών R0780 0

Συνολικά αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα R0790 0
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Για τις επιπτώσεις του νέου κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19) στην Εταιρεία αναφερθείτε στο υπόδειγμα 

SE02.01.02. 

 

S.25.01.21

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για επιχειρήσεις βάσει της τυποποιημένης μεθόδου

Μεικτή κεφαλαιακή απαίτηση 

φερεγγυότητας
Απλοποιήσεις

C0110 C0120

Κίνδυνος αγοράς R0010 2.584 0

Κίνδυνος αθέτησης του αντισυμβαλλομένου R0020 1.595

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζωής R0030 0 0

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ασθενείας R0040 1.926 0

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών R0050 7.201 0

Διαφοροποίηση R0060 -3.732

Κίνδυνος άυλων στοιχείων ενεργητικού R0070 0

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας R0100 9.574

Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας C0100

Λειτουργικός κίνδυνος R0130 1.085

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων R0140 0

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων R0150 0

Κεφαλαιακή απαίτηση για δραστηριότητες που ασκούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚR0160 0

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, εξαιρουμένης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης R0200 10.659

Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση που έχει ήδη καθοριστεί R0210 0

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας R0220 10.659

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

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

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέροςR0410 0

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσηςR0420 0

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισηςR0430 0

Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ΚΚΔ για το άρθρο 304R0440 0


