1.

Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων COVID-19

Οι εποπτικές αναφορές για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ με βάση την 31/12/2019, δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση
της πανδημίας COVID 19. Παρακάτω σας ενημερώνουμε για την επίδραση της πανδημίας σε κάθε πτυχή της
δραστηριότητας της Εταιρείας, με βάση τα έως τώρα δεδομένα.
Α. Δραστηριότητες και Αποτελέσματα
Εκτιμάται ότι η πανδημία θα επηρεάσει σημαντικά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 2020 και κατ’ επέκταση
το μέγεθος της ασφαλιστικής αγοράς.
Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, παρατηρείται τάση μείωσης της παραγωγής νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων
τόσο στους κλάδους ζωής όσο και στους κλάδους ζημιών η οποία οφείλεται στην μείωση της γενικότερης
οικονομικής δραστηριότητας λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του
COVID 19, ενώ δεν παρατηρείται σημαντική επίδραση στις ανανεώσεις υφισταμένων ασφαλιστηρίων. Επιπλέον,
παρατηρείται μείωση των αναγγελθεισών ζημιών στους κλάδους υγείας και αυτοκινήτου.
Η Εταιρεία στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των λειτουργικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των
περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του COVID – 19 έλαβε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε εξασφαλίσει την
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά και να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και
των συνεργατών.
Β. Σύστημα Διακυβέρνησης
Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια αλλαγή στο σύστημα διακυβέρνησης της Εταιρείας, λόγω του COVID – 19.
Επίσης, δεν έχει υπάρξει κάποια επίδραση σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες εξωπορισμού από την
Groupama Assurances Mutuelles (επικεφαλής του ομίλου της GROUPAMA).
Γ. Προφίλ Κινδύνου
 Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
Η Εταιρία καλύπτει τον κίνδυνο πανδημίας στο μεγαλύτερο ποσοστό του χαρτοφυλακίου των ασφαλίσεων Ζωής
και Ασθενειών, ενώ ο κίνδυνος πανδημίας / επιδημίας δεν καλύπτεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κλάδων κατά
ζημιών. Ειδικότερα το ποσοστό ασφαλίστρων των καλύψεων που προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι των
κινδύνων πανδημίας / επιδημίας είναι:



97% για τους κλάδους I.1 + I.3+ IV.2.
100% για τον κλάδο 2 Ασθενειών (ασφαλίσεων κατά ζημιών)

Επίσης, παρόλο που τα ασφαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτουν τον κίνδυνο πανδημίας,
δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στο επίπεδο των αποζημιώσεων καθώς η τυχόν νοσηλεία λόγω του COVID 19 γίνεται
μέχρι στιγμής μόνο σε κρατικά νοσοκομεία. Παράλληλα, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού αλλά και λόγω
του περιορισμού των μετακινήσεων έχει παρατηρηθεί μείωση της συχνότητας εισαγωγών σε νοσοκομεία για άλλες
αιτίες. Παρόλα αυτά, εκτιμούμε ότι το μέρος των εισαγωγών που αφορούν μη επείγουσες προγραμματισμένες
πράξεις θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τέλος, τα περιοριστικά μέτρα εξάπλωσης του COVID 19 είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μετακινήσεων
και κατά συνέπεια της κυκλοφορίας των οχημάτων. Το γεγονός αυτό, έχει οδηγήσει σε περιορισμό των ατυχημάτων
και έχει καταγραφεί μείωση των αναγγελθεισών ζημιών.
 Κίνδυνος Αγοράς
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα περιορισμού που ακολούθησαν οδήγησε σε
σημαντική πτώση των κεφαλαιαγορών. Η πτώση αυτή εστιάζεται κυρίως στη μείωση των τιμών των περιουσιακών
στοιχείων στις επενδυτικές κατηγορίες των μετοχών και των εταιρικών ομολόγων.
Οι κυριότερες μετοχικές αγορές κατά το 1ο τρίμηνο του 2020 κατέγραψαν μια πτώση από -20% έως -26%. Τα
περιθώρια στα εταιρικά ομόλογα διευρύνθηκαν κατά 70 - 190 μονάδες βάσης ανάλογα την πιστοληπτική
διαβάθμιση όσον αφορά τα ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας, ενώ τα περιθώρια ομολόγων μη επενδυτικής
βαθμίδας (υψηλής απόδοσης) διευρύνθηκαν κατά 320 μονάδες βάσης (περιθώρια Δεικτών ICE BofA).
Στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας στις 31.12.2019, τα εταιρικά ομόλογα και δάνεια αποτελούν περίπου το 52,1% των
επενδύσεων ενώ οι μετοχές αποτελούν το 4,2% των επενδύσεων.
 Πιστωτικός Κίνδυνος
Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ένδειξη σημαντικής χειροτέρευσης της πιστωτικής διαβάθμισης του
χαρτοφυλακίου εμπορικών απαιτήσεων, αντασφαλιστικών εταιρειών και Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η
Εταιρεία. Παρόλα αυτά, λόγω του ότι η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη η Εταιρεία παρακολουθεί στενά το
συγκεκριμένο θέμα σε συνεργασία και με τον Όμιλο.
 Κίνδυνος Ρευστότητας
Η εταιρία διατηρεί υψηλά επίπεδα ρευστότητας και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων με αποτέλεσμα το επίπεδο
ρευστότητας να μην έχει επηρεαστεί από τις μέχρι τώρα εξελίξεις. Επιπλέον σημειώνεται ότι το επίπεδο των
εισπράξεων δεν έχει επηρεαστεί καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.
 Λειτουργικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των λειτουργικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των
περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του COVID – 19 έλαβε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε εξασφαλίσει την
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά και να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και
των συνεργατών. Ειδικότερα:
-

-

-

Αξιοποίησε περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα ψηφιακή τεχνολογία όχι μόνο μέσω της δυνατότητας τήλε –
εργασίας, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, η ηλεκτρονική εκτύπωση
συμβολαίων και τα νέα portals.
Προέβη σε άμεση ενημέρωση των πελατών της αναφορικά με τη συνέχιση παροχής όλων των
συνδεόμενων υπηρεσιών (διαγνωστικά κέντρα, γιατροί, συνεργεία) καθώς και τους τρόπους λειτουργίας
αυτών.
Διατήρησε την εύρυθμη και συνεχή λειτουργία του δικτύου πωλήσεων όπως πριν την εμφάνιση της
πανδημίας.
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Δ. Μεθοδολογία Αποτίμησης για σκοπούς Φερεγγυότητας
Δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή στη μεθοδολογία αποτίμησης για σκοπούς φερεγγυότητας λόγω του COVID 19.
E. Διαχείριση Κεφαλαίων
Η Εταιρία σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ομίλου Groupama παρακολουθεί την επίδραση της πτώσης της
αξίας των περιουσιακών στοιχείων στην Κεφαλαιακή Επάρκεια και έχει εκτιμηθεί ότι ο Δείκτης κάλυψης του SCR
παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Για την εκτίμηση της εξέλιξης του δείκτη
κάλυψης λαμβάνεται υπόψιν ανάλυση ευαισθησίας επί δεικτών μετοχών, επιτοκίων, και επιτοκιακών περιθωρίων
με βάση την 31.12.2019. Περαιτέρω ο ακριβής δείκτης κεφαλαιακής κάλυψης για την 31.03.2020 θα
συμπεριληφθεί στην πλήρη έκθεση SFCR που θα δημοσιευθεί στις 02.06.2020.
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1.

Ποσοτικά υποδείγματα – Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2019

S.02.01.02

Ισολογισμός
Αξία βάσει της οδηγίας
Φερεγγυότητα ΙΙ
C0010

Στοιχεία ενεργητικού

R0030
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
0
R0040
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
15.976
R0050
Κέρδη από συνταξιοδοτικές παροχές
R0060
Ενσώματα πάγια για ιδιόχρηση
11.678
R0070
Επενδύσεις (εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης
που συνδέονται 564.465
με δείκτες ή συνδυάζουν ασφ
R0080
Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που προορίζονται για ιδιόχρηση)
5.195
R0090
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών
789
R0100
Μετοχές
229
R0110
Μετοχές - εισηγμένες
195
R0120
Μετοχές - μη εισηγμένες
34
R0130
Ομόλογα
452.892
R0140
Κρατικά ομόλογα
208.033
R0150
Εταιρικά ομόλογα
244.691
R0160
Δομημένα αξιόγραφα
168
R0170
Εξασφαλισμένα αξιόγραφα
0
R0180
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων
105.170
R0190
Παράγωγα
190
R0200
Καταθέσεις εκτός από ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
0
R0210
Λοιπές επενδύσεις
0
Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται R0220
με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια
44.549ζωής με επενδύσεις
R0230
Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια
1.937
R0240
Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων
75
R0250
Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε ιδιώτες
1.792
R0260
Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια
70
R0270
Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις:
11.247
R0280
Ασφαλίσεις ζημιών και ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση
όπως εκείνη των ασφαλίσεων
ζημιών
10.142
R0290
Ασφαλίσεις ζημιών εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας
8.956
R0300
Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη
των ασφαλίσεων ζημιών 1.186
R0310 βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων
Ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική
ζωής, εξαιρο
1.105
R0320
Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη
των ασφαλίσεων ζωής
22
R0330 με δείκτες ή συνδυάζουν
Ασφαλίσεις ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται
ασφάλεια ζωής με επε
1.083
Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις R0340
R0350
Καταθέσεις σε αντασφαλιζόμενους
0
R0360
Απαιτήσεις από ασφάλειες και διαμεσολαβητές
3.936
R0370
Αντασφαλιστικές απαιτήσεις
488
R0380
Απαιτήσεις (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές)
2.903
R0390
Ίδιες μετοχές (οι οποίες διακρατούνται άμεσα)
0
Οφειλόμενα ποσά που αφορούν στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ή του αρχικού κεφαλαίου τα R0400
οποία έχουν καταστεί απαιτητά, αλλά
0 παραμένουν μη κ
R0410
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
13.417
R0420
Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν εμφαίνονται σε άλλο στοιχείο
3
R0500
Σύνολο ενεργητικού
670.599
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S.02.01.02

Ισολογισμός
Αξία βάσει της οδηγίας
Φερεγγυότητα ΙΙ
C0010

Παθητικό

R0510
Τεχνικές προβλέψεις - ασφαλίσεις ζημιών
140.533
R0520
Τεχνικές προβλέψεις - ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας)
119.946
R0530
Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο
R0540
Βέλτιστη εκτίμηση
115.075
R0550
Περιθώριο κινδύνου
4.871
Τεχνικές προβλέψεις - ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοιαR0560
τεχνική βάση όπως εκείνη των
ασφαλίσεων ζωής)
20.587
R0570
Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο
R0580
Βέλτιστη εκτίμηση
20.226
R0590
Περιθώριο κινδύνου
362
R0600
Τεχνικές προβλέψεις - ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων που συνδέονται με
δείκτες και των ασφαλίσεων
που συνδυάζουν ασφάλε
307.580
Τεχνικές προβλέψεις - ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοιαR0610
τεχνική βάση όπως εκείνη των
ασφαλίσεων ζωής)
7.577
R0620
Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο
R0630
Βέλτιστη εκτίμηση
6.169
R0640
Περιθώριο κινδύνου
1.409
Τεχνικές προβλέψεις - ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας, καθώςR0650
και των ασφαλίσεων που 300.003
συνδέονται με δείκτες ή συνδ
R0660
Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο
R0670
Βέλτιστη εκτίμηση
290.728
R0680
Περιθώριο κινδύνου
9.275
R0690
Τεχνικές προβλέψεις - ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες και ασφαλίσεις που συνδυάζουν
ασφάλεια ζωής με επενδύσεις
48.864
R0700
Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο
R0710
Βέλτιστη εκτίμηση
47.743
R0720
Περιθώριο κινδύνου
1.121
R0740
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
R0750
Προβλέψεις εκτός των τεχνικών προβλέψεων
10.853
R0760
Υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές παροχές
14.642
R0770
Καταθέσεις από αντασφαλιστές
2.017
R0780
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
0
R0790
Παράγωγα
0
R0800
Χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα
16
R0810
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκτός των χρεών προς πιστωτικά ιδρύματα
702
R0820
Οφειλές σε αντισυμβαλλομένους και διαμεσολαβητές
5.576
R0830
Οφειλές σε αντασφαλιστές
4.235
R0840
Οφειλές (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές)
11.588
R0850
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
0
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που δεν περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαιαR0860
0
R0870
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια
0
R0880
Λοιπές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφαίνονται αλλού
9
R0900
Σύνολο παθητικού
546.615
R1000
Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού
123.984
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S.22.01.21

Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων

Ποσό με μέτρα
μακροπρόθεσμων
εγγυήσεων και
μεταβατικά μέτρα

Επίδραση του
μεταβατικού μέτρου για
τις τεχνικές προβλέψεις

Επίδραση του
μεταβατικού μέτρου για
το επιτόκιο

Επίδραση του
καθορισμού της
προσαρμογής λόγω
μεταβλητότητας στο
μηδέν

Επίδραση του
καθορισμού της
προσαρμογής λόγω
αντιστοίχισης στο μηδέν

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Τεχνικές προβλέψεις

R0010

496.978

0

0

0

0

Βασικά ίδια κεφάλαια

R0020

123.984

0

0

0

0

R0050 φερεγγυότητας
Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων
118.493

0

0

0

0

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας

69.900

0

0

0

0

108.008

0

0

0

0

29.214

0

0

0

0

R0090

R0100
Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής
απαίτησης

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0110
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S.23.01.01 - 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)
Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά το
κεφάλαιο κοινών μετοχών
Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο
βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και
τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής
Μειωμένης εξασφάλισης λογαριασμοί μελών αλληλασφαλιστικών
επιχειρήσεων
Πλεονάζοντα κεφάλαια
Προνομιούχες μετοχές
Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά
προνομιούχες μετοχές
Εξισωτικό αποθεματικό
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
Ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των καθαρών αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, τα οποία έχουν εγκριθεί από την
εποπτική αρχή ως βασικά ίδια κεφάλαια και δεν προσδιορίζονται
ανωτέρω

R0010

24.171

24.171

R0030

48.925

48.925

R0040

0

0

0

0

34.912
0

34.912

R0140
R0160

15.976

R0050
R0070
R0090
R0110
R0130

0

0

0
15.976

R0180

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 οδη
Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα
πρέπει να εμφανίζονται στο εξισωτικό αποθεματικό και δεν
R0220
πληρούν τα κριτήρια ώστε να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια βάσει
της οδηγίας Φερεγγυότητα II

Μειώσεις
Μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και
πιστωτικά ιδρύματα
Συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια μετά τις μειώσεις

R0230

123.984

108.008

0

0

15.976

R0500

123.984

108.008

0

0

15.976

R0510

108.008

108.008

0

0

R0540

118.493

108.008

0

0

R0550

108.008

108.008

0

0

R0580
R0600

69.900
29.214

R0620

1,6952

R0640

3,6972

R0290

Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια
Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο κοινών μετοχών το οποίο
δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση
Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο
βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και
τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής, που δεν έχουν
καταβληθεί και δεν έχουν καταστεί απαιτητά, εξοφλητέα σε πρώτη
ζήτηση
Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών το
οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση
πρώτη ζήτηση
Νομικώς δεσμευτική υποχρέωση εγγραφής και πληρωμής σε
πρώτη ζήτηση για υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις εκτός από αυτές που
προβλέπει το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ
Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ
Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη - εκτός εκείνων που
εμπίπτουν στο άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της
οδηγίας 2009/138/EΚ
Λοιπά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια
Σύνολο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων

R0300

R0310

R0320

R0330
R0340

R0350

R0360

R0370
R0390
R0400

Διαθέσιμα και επιλέξιμα ίδια κεφάλαια
Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της
κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας
Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης
κεφαλαιακής απαίτησης
Σύνολο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της
κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας
Σύνολο επιλέξιμων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης
κεφαλαιακής απαίτησης
Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας
Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση
Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση
φερεγγυότητας
Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς ελάχιστη κεφαλαιακή
απαίτηση

10.485
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Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας - για επιχειρήσεις βάσει της τυποποιημένης μεθόδου
Μεικτή κεφαλαιακή
απαίτηση
φερεγγυότητας

Απλοποιήσεις Ειδικές παράμετροι για την επιχείρηση

C0110

C0120

Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος αθέτησης του αντισυμβαλλομένου

R0010
R0020

36.419
7.280

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζωής

R0030

19.155

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ασθενείας

R0040

7.061

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών

R0050

35.576

Διαφοροποίηση
Κίνδυνος άυλων στοιχείων ενεργητικού

R0060
R0070

-36.632
0

R0100

68.859

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση
φερεγγυότητας
Υπολογισμός των κεφαλαιακών
απαιτήσεων φερεγγυότητας
Λειτουργικός κίνδυνος
Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών
προβλέψεων
Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων
φόρων
Κεφαλαιακή απαίτηση για δραστηριότητες που
ασκούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας,
εξαιρουμένης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης
Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση που έχει ήδη
καθοριστεί
Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

C0090

Καμία
Καμία
Καμία

C0100
R0130

5.460

R0140

-4.420

R0150

0

R0160

0

R0200

69.900

R0210

0

R0220

69.900

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας
Κεφαλαιακή απαίτηση για την υποενότητα κινδύνου
μετοχών που βασίζεται στη διάρκεια
Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών
απαιτήσεων φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος
Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών
απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής
διάρθρωσης
Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών
απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα χαρτοφυλάκια
προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης
Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των
θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας
των ΚΚΔ για το άρθρο 304

R0400

0

R0410

0

R0420

0

R0430

0

R0440

0

Προσέγγιση ως προς τον φορολογικό
συντελεστή
Προσέγγιση με βάση τον μέσο φορολογικό συντελεστή

C0109

Υπολογισμός της ικανότητας
απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων
φόρων
LAC DT
LAC DT που δικαιολογείται με το δικαίωμα ανάκτησης
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων
LAC DT που δικαιολογείται σε συνάρτηση με πιθανό
μελλοντικό φορολογητέο οικονομικό κέρδος
LAC DT που δικαιολογείται με μεταφορά σε
προηγούμενα έτη, το τρέχον έτος
LAC DT που δικαιολογείται με μεταφορά σε
προηγούμενα έτη, τα μελλοντικά έτη
Μέγιστη LAC DT

2

R0590

C0130
R0640

0

R0650
R0660
R0670
R0680
R0690
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