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Εισαγωγή 
Η "Royal Crown Insurance Company Ltd" συστάθηκε στην Κύπρο στις 22 Σεπτεμβρίου 1992 ως 
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 
113 της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η άσκηση ασφαλιστικών εργασιών Γενικής Φύσεως.  
 
Η εταιρεία προσδοκά να παραμείνει μια υγιής και κερδοφόρα οικογενειακή ασφαλιστική εταιρεία η 
οποία:  

• Να συνεχίσει να έχει ανθρώπινο πρόσωπο  

• Να προσφέρει στο προσωπικό και στους συνεργάτες της ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον 
εργασίας και συνεργασίας 

• Να έχει ειλικρινές ενδιαφέρον και να φροντίζει τους πελάτες της αντιμετωπίζοντας δίκαια 
τις απαιτήσεις τους 

• Να αποτελεί πρότυπο λειτουργίας και σημείο αναφοράς για την ασφαλιστική αγορά της 
Κύπρου, ανταποκρινόμενη πλήρως στον οικονομικό και κοινωνικό της ρόλο 
 

Η ετοιμασία της παρούσας έκθεσης "Solvency & Financial Condition Report" αποτελεί μέρος των  
απαιτούμενων εκθέσεων οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται και να δημοσιοποιούνται με βάση τις 
Οδηγίες της Φερεγγυότητας ΙΙ. 
 
Ο κύριος σκοπός της ετοιμασίας της παρούσας έκθεσης είναι να βοηθήσει όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να αντιληφθούν πλήρως την υφιστάμενη κεφαλαιουχική θέση της εταιρείας.  
 
Η συγκεκριμένη έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση των πιο κάτω: 

• Επιδόσεις της Επιχείρησης  

• Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

• Προφίλ Κινδύνου 

• Αποτίμηση για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ 

• Διαχείριση Κεφαλαίου  
 
Επικοινωνία 
Royal Crown House 
Οδός Μνασιάδου 16-20 
Τ.Κ: 24690 
1302 Λευκωσία 
Tηλ: 22 885555 
Φαξ: 22 670757 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@royalcrowninsurance.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@royalcrowninsurance.eu
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1. Επιδόσεις της Επιχείρησης  
1.1. Δραστηριότητες Εταιρείας 
H Royal Crown Insurance Company Ltd είναι μια αδειούχος και νομίμως λειτουργούσα Κυπριακή 
Ασφαλιστική Επιχείρηση πρωτασφάλισης Γενικής Φύσεως. 

 
1.2. Εποπτική Αρχή 

Η Royal Crown Insurance Company Ltd  λειτουργεί υπό την εποπτεία και έλεγχο του Εφόρου 
Ασφαλίσεων. Ο Έφορος Ασφαλίσεων είναι η αρμόδια εποπτική αρχή του ασφαλιστικού τομέα 
στην Κυπριακή Δημοκρατία και ασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχονται από τον περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016 
[Νόμος 38(Ι) 2016] και από τους σχετικούς Κανονισμούς, με σκοπό την προστασία των 
αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος.                                
 
Η εν λόγω νομοθεσία ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία εργασιών 
διαμεσολάβησης και άλλα συναφή θέματα. 
 
Ο Έφορος Ασφαλίσεων προΐσταται της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (η Υπηρεσία) 
η οποία ενεργεί σε κάθε περίπτωση εξ ‘ονόματος και κατ’ εντολή του Εφόρου Ασφαλίσεων. 
 
Επικοινωνία 
Διεύθυνση: Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου 
1439 Λευκωσία, Κύπρος 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: registry@mof.gov.cy 
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 22601010  
Πληροφορίες: +357 22602723  

 
1.3. Εξωτερικοί Ελεγκτές Εταιρείας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει επαναδιορίσει τον ελεγκτικό οίκο "KPMG LTD" ως 
εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας, οι οποίοι εκφράζουν γνώμη επί των οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχο που διενεργούν σε ετήσια βάση. 

 
Επικοινωνία 
KPMG LTD 
Εγκεκριμένοι Λογιστές & Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές  
Εσπερίδων 14, 1087 Λευκωσία,  Κύπρος 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22209000 
        
1.4. Μέτοχοι Εταιρείας 

Παρουσιάζουμε πιο κάτω αναλυτική κατάσταση με το ποσοστό μετοχών που κατέχει ο κάθε 
μέτοχος της εταιρείας. 

• Royal Crown Estates Ltd – 44.44% 

• Φίλιππος Ζαχαριάδης – 33.33% 

• Άντης Πολυδώρου – 16.67% 

• Ανθή Φ. Ζαχαριάδου – 5.56% 
 

1.5. Προϊόντα 
Τα ασφαλιστικά προϊόντα της εταιρείας αποτελούνται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια 
Γενικών Ασφαλίσεων.  
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Παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω οι κατηγορίες ασφαλιστικών συμβολαίων που προσφέρει η 
εταιρεία Royal Crown Insurance Co Ltd. 

 

• Για Επιχειρηματίες 

• Ασφάλεια Περιουσίας με το συμβόλαιο Υπερασφάλειας Επιχειρήσεων  

• Ασφάλεια Οχημάτων με τo συμβόλαιο Ασφάλειας  Εμπορικών Οχημάτων  

• Ασφάλεια Ευθύνης με τα συμβόλαια Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη, Ασφάλεια Ευθύνης 
Έναντι Τρίτου, και με το συμβόλαιο Eπαγγελματικής Eυθύνης   

• Ασφάλεια Τεχνικών με το συμβόλαιο Ασφάλειας Παντός Κινδύνων Εργολάβων 

• Ασφάλεια Μεταφοράς με το συμβόλαιο Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια θαλάσσης και 
Αέρος 

 

• Για Ιδιώτες 

• Ασφάλεια Περιουσίας με το συμβόλαιο Υπερασφάλειας Κατοικιών,  Υπερασφάλεια Σκαφών 
Αναψυχής και Ασφάλεια Ιδιωτικής Κατοικίας 

• Προσωπικές Ασφάλειες με το συμβόλαιο Ευθύνης Εργοδότη,  Ασφάλιση Νοσοκομειακής 
Περίθαλψης Αλλοδαπών, Ασφάλεια Ταξιδίου και Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων 

• Ασφάλεια Οχημάτων με την Περιεκτική Ασφάλεια Ιδιωτικών Οχημάτων και  Ασφάλεια 
Ευθύνης Έναντι Τρίτου. 

 
 

1.6. Λειτουργικό Περιβάλλον της εταιρείας 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της νέας Οδηγίας για την απόδοση ασφαλίστρων η εταιρεία προχώρησε    
στην εφαρμογή της μέσα από την δημιουργία νέων διαδικασιών είσπραξης ασφαλίστρων . Για την 
συμμόρφωση της εταιρείας και την ομαλή εφαρμογή της Οδηγίας μετά από σειρά διαβουλεύσεων, 
έχουν καθοριστεί κάποιες σημαντικοί παράμετροι και βασικές αρχές με στόχο πάντοτε την 
εξυπηρέτηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των συνεργατών/ πελατών της εταιρείας.  
 
Τα κύρια στοιχεία της εφαρμογής αυτής της Οδηγίας όπως αυτά εφαρμόζονται αρχής γενομένης 
1/1/2018, αναφέρονται πιο κάτω: 
 

• Εισαγωγή ευέλικτου τρόπου πληρωμής των ασφαλίστρων - μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα, 

μέσω άμεσης ή επαναλαμβανόμενης πληρωμής (SEPA), απευθείας πληρωμή στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς της εταιρείας, με σύνδεση στο JCC Smart, μέσω του JCC Payment System και μέσω 

του JCC Gateway Payment System- ο οποίος εκτείνεται μέχρι και σε δωδεκάμηνη μηνιαία 

περίοδο. 

• Παροχή κινήτρων για εξόφληση των ετήσιων ασφαλίστρων πριν ή στην έναρξη της κάλυψης ή 

ακόμη και σε δόσεις. 

• Παροχή εναλλακτικής λύσης για διατήρηση του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση αδυναμίας του 

πελάτη να τηρήσει τη συμφωνία καταβολής ασφαλίστρων.  

• Πλήρης μηχανογράφηση για υποστήριξη των διαδικασιών και των εργασιών των συνεργατών της 

εταιρείας. 

• Προσαρμογή των διαδικασιών για διευκόλυνση στην διαχείριση των ανανεώσεων. 

• Παροχή διαδικτυακής πλατφόρμας "e-nsured" για άμεση πληροφόρηση σχετικά με τα 

ασφαλιστήρια, τις ημερομηνίες οφειλών των ασφαλίστρων και τις καταστάσεις λογαριασμούς 

των πελατών 
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• Αποστολή μηνυμάτων SMS ή ηλεκτρονικά μηνύματα όταν δεν τηρούνται τα χρονικά όρια της 

ρήτρας αποπληρωμής ασφαλίστρου και της περιόδου χάριτος. 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε γραπτή συμφωνία με όλους τους αντιπροσώπους της 
έτσι ώστε τα οφειλόμενα ποσά που διατηρούσαν με την εταιρεία μέχρι τις 31/12/2017 να 
εξοφληθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα.  
 
Η εφαρμογή των πιο πάνω έχει βοηθήσει σημαντικά την ρευστότητα της εταιρείας καθώς και την 
χρηματοοικονομική της θέση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα με την πλήρη 
εξόφληση όλων των παλιών οφειλόμενων ποσών η εταιρεία θα αυξήσει περαιτέρω την οικονομική 
της επάρκεια διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα της. 
 
Αντιπρόσωποι/Πελάτες 
Ο όγκος εργασίας που καταγράφει η εταιρεία διαχωρίζεται ως ακολούθως: 

• ασφάλιστρα από αντιπροσώπους 70%-80% 

• ασφάλιστρα από απευθείας πελάτες 20%-30% 

Η κατανομή ασφαλίστρων από αντιπροσώπους/πελάτες αναμένεται να παραμείνει σε παρόμοια 
επίπεδα και στο άμεσο μέλλον. 
 
Γεωγραφική Κατανομή Ασφαλίστρων 
Η κατανομή του όγκου εργασίας κατά επαρχία κυμαίνεται με την πιο κάτω σειρά: 

1. Λεμεσός 

2. Λευκωσία 

3. Ελεύθερη Αμμόχωστος 

4. Λάρνακα 

5. Πάφος 

 
 

Ο κυριότερος λόγος που η εταιρεία διατηρεί ένα μεγάλο μέρος των εργασιών της στην επαρχία 
Λεμεσού είναι η παρουσία ενός μεγάλου αριθμού αντιπροσώπων στην συγκεκριμένη επαρχία. Η 
γεωγραφική κατανομή του όγκου εργασίας της εταιρείας αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα 
ως έχει. 
 
Μερίδιο Αγοράς 
Σημειώνουμε ότι το ποσοστό μεριδίου αγοράς της εταιρείας κατά το 2018 κυμαίνεται γύρω στο 2%, 
το οποίο κρίνεται ικανοποιητικό λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μεριδίου αγοράς 
στον Κλάδο Γενικής Φύσεως κυμαίνεται γύρω στο 10%. Λαμβάνοντας υπόψη την καλή οικονομική 
βάση της εταιρείας αλλά και τις περαιτέρω ενέργειες που λαμβάνονται, ευελπιστούμε στην αύξηση 
του ποσοστού μεριδίου αγοράς της εταιρείας. 

 
 

1.1. Οικονομική κατάσταση 
Παρουσιάζουμε πιο κάτω την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας, κατά κλάδο 
ασφάλισης, τόσο για το 2018 αλλά και για το 2017.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 2018 

Κατηγορία Ασφάλισης 
Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων 
Πυρός Ατυχημάτων 

Θαλάσσης & 
Μεταφορών 

Γενικής 
Ευθύνης 

Διάφορα Συνολικά 

  €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

 Μεικτά δεδουλευμένα 
Ασφάλιστρα 

συμπεριλαμβανομένου 
Δικαιώματα Συμβολαίων 

4872 3402 54 184 1185 112 9809 

Αντασφαλίσεις στα μεικτά 
ασφάλιστρα 

-464 -2638 -15 -129 -297 -77 -3620 

Καθαρά δεδουλευμένα 
ασφάλιστρα 

4408 764 39 55 888 35 6189 

Καθαρές ασφαλιστικές 
απαιτήσεις και παροχές 

-3102 -75 -23 -40 -183 -1 -3424 

Καθαρές προμήθειες -729 311 -1 24 -158 -6 -559 

Τεχνικό Αποτέλεσμα 577 1000 15 39 547 28 2206 

Λειτουργικά Έξοδα -1261 -556 -22 -55 -130 -8 -2032 

Εισοδήματα από επενδύσεις 
& άλλα έσοδα 

97 40 1 4 11 1 154 

Φορολογία -92 -39 -2 -4 -10 -1 -148 

Κέρδος για το έτος -679 445 -8 -16 418 20 180 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 2017 

Κατηγορία Ασφάλισης 
Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων 
Πυρός Ατυχημάτων 

Θαλάσσης & 
Μεταφορών 

Γενικής 
Ευθύνης 

Διάφορα Συνολικά 

  €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 
 Μεικτά δεδουλευμένα 

Ασφάλιστρα 
συμπεριλαμβανομένου 

Δικαιώματα Συμβολαίων 

4871 3284 57 197 744 647 9800 

Αντασφαλίσεις στα μεικτά 
ασφάλιστρα 

-472 -2595 -16 -143 -130 -306 -3662 

Καθαρά δεδουλευμένα 
ασφάλιστρα 

4399 689 41 54 614 341 6138 

Καθαρές ασφαλιστικές 
απαιτήσεις και παροχές 

-3016 -63 -4 25 -195 -13 -3266 

Καθαρές προμήθειες -808 210 -1 26 -170 11 -732 

Τεχνικό Αποτέλεσμα 575 836 36 105 249 339 2140 

Λειτουργικά Έξοδα -1333 -565 -24 -59 -152 -15 -2148 

Εισοδήματα από 
επενδύσεις & άλλα έσοδα 

82 36 1 4 9 1 133 

Φορολογία 0 -16 0 -2 -6 -16 -40 

Κέρδος για το έτος -676 291 13 48 100 309 85 
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Παραθέτουμε πιο κάτω ανάλυση των πιο σημαντικών δεδομένων όπως αυτά προκύπτουν από τους 
πιο πάνω πίνακες. 

• Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Η εταιρεία παρουσίασε μικρή αύξηση 0.1% στο σύνολο των καθαρών δεδουλευμένων 
ασφαλίστρων κατά το 2018 σε σύγκριση με το 2017.  
 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο κλάδος των Μηχανοκίνητων Οχημάτων, που αποτελεί 
περίπου το 50% των εργασιών της εταιρείας, παρέμεινε στα ίδια ικανοποιητικά επίπεδα. 

 

• Καθαρές Ασφαλιστικές Απαιτήσεις και Παροχές 
Κατά το 2018 το ποσοστό των καθαρών ασφαλιστικών απαιτήσεων και παροχών κυμάνθηκε 
στα ίδια επίπεδα με το 2017.   
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Παρατηρείται αύξηση της τάξης του 3% στον Κλάδο Μηχανοκίνητων Οχημάτων το 2018 σε 
σύγκριση με το 2017. Οι υπόλοιποι κλάδοι παραμένουν στα ίδια επίπεδα και στα δύο 
οικονομικά έτη 2017 και 2018. 
 

• Σύνολο Λειτουργικών εξόδων & εισοδημάτων από επενδύσεις & άλλα εσόδων 
Κατά το 2018 η εταιρεία παρουσίασε μείωση στο Σύνολο Λειτουργικών και άλλων εξόδων & 
εσόδων της τάξης του 5.4%.  
 
Μερικοί από τους λόγους που παρατηρήθηκε η συγκεκριμένη μείωση των λειτουργικών 
εξόδων & εσόδων της εταιρείας ήταν: 
 
❖ Μείωση στις προμήθειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το έτος 2018, καθώς 

βάση της Οδηγίας Εφόρου Ασφαλίσεων σχετικά με την είσπραξη και απόδοση 
ασφαλίστρων, από 1/1/2018,  η εταιρεία οφείλει να καταβάλει την προμήθεια επί των 
εισπραχθέντων ασφαλίστρων και όχι επί της συνολικής παραγωγής του αντιπροσώπου 
όπως γινόταν προγενέστερα 

❖ Πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε δίκαιη αξία 
❖ Κέρδος από επανεκτίμηση ενός ακινήτου για το οικονομικό έτος 2018. Η εταιρεία έχει 

αναθέσει σε εξωτερικό ανεξάρτητο εκτιμητή ακινήτων την επιθεώρηση και την εκτίμηση 
των ακίνητων της για το οικονομικό έτος 2018. Οι εκτιμήσεις κατέδειξαν κυρίως αύξηση 
στην αξία ενός ακινήτου της εταιρείας λόγω της έντονης δραστηριότητας και της ζήτησης 
στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο.  
 
 

 
 

 
 

• Κέρδος για το έτος 
Το κέρδος της εταιρείας για το έτος 2018 ανέρχεται στις €179.728 σε σύγκριση με το 2017 όπου 
παρουσίασε κέρδος €84.934. Οι κυριότεροι λόγοι αύξησης των κερδών της Εταιρείας αναγράφονται 
πιο πάνω. 
 
 
 
 

Σύνολο Λειτουργικών και άλλων Εξόδων & 
Εσόδων  

€000

2018 2017
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1.2. Επενδυτικά στοιχεία εταιρείας 
Παραθέτουμε πιο κάτω συνοπτικό πίνακα με τα επενδυτικά στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας 
για το 2018 σε σύγκριση με το 2017. 
 

Επενδυτικά Στοιχεία Ενεργητικού 

    2018 2017 
%  

    €000 €000 

Μετοχές σε εύλογη αξία                 27                  37  -27.0% 

Μετατρέψιμο Αξιόγραφο 
Κεφαλαίου 

              275                170  61.8% 

Επενδύσεις σε Εύλογη Αξία               302                207  45.9% 

Εμπρόθεσμες Καταθέσεις           9,400            7,314  28.5% 

Μετρητά στην τράπεζα και στο 
ταμείο 

          1,077            1,749  -38.5% 

Μετρητά και αντίστοιχα 
μετρητών 

        10,477            9,063  15.6% 

Εισόδημα από τόκους 
εμπρόθεσμων καταθέσεων 

                  7                  13  -46.2% 

Μετρητά και αντίστοιχα 
μετρητών 

συμπεριλαμβανομένων τόκων 
από εμπρόθεσμες καταθέσεις 

        10,484            9,076  15.5% 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις & 
εξοπλισμός 

          3,325            3,323  -1.0% 

Ακίνητα για επένδυση               860                684  26% 

Σύνολο ακινήτων, 
εγκαταστάσεων & εξοπλισμού 

          4,185            4,007  3.6% 

Σύνολο επενδυτικών στοιχείων 
ενεργητικού 

        14,970          13,290  12.4% 

Κέρδος για το Έτος  
€000

2018 2017
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Όπως διακρίνεται πιο πάνω το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της 
εταιρείας αποτελείται από εμπρόθεσμες καταθέσεις καταμερισμένες σε διάφορους 
τραπεζικούς οργανισμούς.  
 
Ένα άλλο μεγάλο μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας αποτελείται από 
ακίνητα που χρησιμοποιούνται τόσο για ιδίας χρήσης αλλά και ως επένδυση.  
 
Ένα πολύ μικρό κομμάτι του επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτελείται από μετοχές.  
 
Ο συγκεκριμένος καταμερισμός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει ότι η εταιρεία είναι όσο το δυνατό λιγότερο εκτεθειμένη σε επενδυτικούς 
κινδύνους που αυτοί μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην μελλοντική φερεγγυότητα/ 
βιωσιμότητα της εταιρείας.  
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2. Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης  
 

2.1. Οργανόγραμμα Εταιρείας 
Παρουσιάζουμε αναλυτικά πιο κάτω την επιχειρησιακή δομή της εταιρείας.  
 
Μεταξύ άλλων, καταγράφονται το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Επιτροπές, όλες οι κύριες λειτουργίες 
καθώς και όλα τα τμήματα της εταιρείας.  

 
Οργανόγραμμα Royal Crown Insurance Co., Ltd 

 
2.2. Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας 
Είναι το ανώτατο όργανο το οποίο καθορίζει την στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας. 
 

2.2.1. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα πιο κάτω άτομα: 

• Φίλιος Ζαχαριάδης – Πρόεδρος 

• Άντης Πολυδώρου – Μέλος (Μη εκτελεστικός σύμβουλος) 

• Ανθή Ζαχαριάδου - Μέλος  

• Κώστας Μελανίδης – Μέλος (Ανεξάρτητος, Μη εκτελεστικός σύμβουλος) 
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Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κρίνονται ικανά και κατάλληλα για το ρόλο τους. 
Ταυτόχρονα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες ώστε το διοικητικό 
συμβούλιο να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. 
 

2.2.2. Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου 
Τα κύρια καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα: 

• Να έχει την απόλυτη εξουσία αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρείας 

• Να οργανώνει και να παρέχει καθοδήγηση για όλες τις σημαντικές υποθέσεις που 
αφορούν την εταιρεία 

• Να προστατεύει τα συμφέροντα των μετόχων 

• Να κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε να μεγιστοποιήσει την αξία της εταιρείας 

• Να διορίζει επιτροπές μεταβιβάζοντας καθήκοντα σε αυτές 

• Να διατηρεί οργανωτική δομή ικανή να υποστηρίξει την αποτελεσματική λειτουργία του 
συστήματος διακυβέρνησης της εταιρείας 

• Να επιβλέπει τις εργασίες της εταιρείας και να θέτει τα επιτρεπτά όρια ανοχής κινδύνου. 

• Να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

 
2.3. Επιτροπές Εταιρείας 
Μέσα στα πλαίσια ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, υπάρχουν 
τρεις επιτροπές που λειτουργούν υποβοηθητικά και συμβουλευτικά στο έργο του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
 
Επιτροπή Απαιτήσεων και Αποθεματικών 
Αξιολογά και ενημερώνεται για τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται από το Τμήμα 
Απαιτήσεων. Παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τον χειρισμό διάφορων περιπτώσεων από το 
Τμήμα Απαιτήσεων με σκοπό την ομαλότερη (ή βέλτιστη) λειτουργία του συγκεκριμένου 
τμήματος. 
 
Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων 
Να επιβλέπει και να αξιολογά τις πολιτικές και πρακτικές του Τμήματος Αποδοχής Κινδύνων 
αναφορικά με την αξιολόγηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών κινδύνων. Παρέχει 
συμβουλευτικό ρόλο σε περίπλοκες περιπτώσεις αλλά και διασφαλίζει ότι η εταιρεία είναι 
εκτεθειμένη σε όσο το δυνατόν λιγότερους κινδύνους. 
 
Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 
Διασφαλίζει ότι η εταιρεία διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ότι η 
εταιρεία είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε όλες τις υποχρεώσεις τις όπως αυτές καθορίζονται 
από τη νομοθεσία. Ταυτόχρονα, μεριμνά και διασφαλίζει ότι η εταιρεία είναι συνεπής με όλες 
τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις και ότι είναι εκτεθειμένη στους λιγότερο δυνατόν 
κινδύνους και πάντα μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Όλες οι πιο πάνω επιτροπές συνεδριάζουν κάθε τρεις μήνες (με το πέρας κάθε τριμηνίας). 
Τηρούνται πρακτικά για κάθε συνεδρία τα οποία αποστέλλονται και στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
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2.4. Κύριες Λειτουργίες της Εταιρείας 

Η εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες κύριες λειτουργίες:  

• Εσωτερικού Ελέγχου 

• Αναλογιστική Λειτουργία 

• Διαχείριση Κινδύνων 

• Κανονιστική Συμμόρφωση 
 
2.4.1. Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου 
Η εταιρεία διαθέτει τμήμα εσωτερικού ελέγχου για να παρακολουθεί και να καταγράφει τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται από όλα τα τμήματα έτσι ώστε να διασφαλίζει την ομαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.  
 
Το έργο το οποίο παράγει η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 
1. Ετοιμασία πλάνου για τους ελέγχους που θα διεκπεραιωθούν το επόμενο έτος με 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

2. Διαβίβαση του συγκεκριμένου εγγράφου στην Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης 

Κινδύνων για έγκριση 

3. Με το πέρας κάθε ελέγχου, ετοιμασία έκθεσης με τα αποτελέσματα/ευρήματα την οποία 

παρουσιάζει και αναλύει στην Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 

4. Βεβαίωση/συμμόρφωση/υλοποίηση των ευρημάτων/αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί 

5. Παροχή συμβουλευτικού ρόλου στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου 

εταιρικής διακυβέρνησης με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες της 

Φερεγγυότητας ΙΙ 

6. Εκτέλεση άλλων ειδικών καθηκόντων εφόσον αυτό ζητηθεί  

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας είναι ανεξάρτητος και δεν έχει οποιαδήποτε άμεση 
υπευθυνότητα ή εξουσία πάνω στις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. Τα 
ευρήματα του οποιουδήποτε εσωτερικού ελέγχου που διενεργείται παρουσιάζονται και 
αξιολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου & Διαχείρισης Κινδύνων και κατ’ επέκταση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

 
2.4.2. Αναλογιστική Λειτουργία  
Η Αναλογιστική Λειτουργία της εταιρείας διενεργείται από ανεξάρτητο αναλογιστή έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί η ορθότητα και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Μεταξύ άλλων, 
επιβλέπει και διενεργεί ελέγχους στα πιο κάτω: 
 

1. Τεχνικά Αποθέματα της εταιρείας  

• Υπολογισμός αποθέματος εκκρεμών απαιτήσεων μόνο για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ 

(βέλτιστη εκτίμηση) 

• Υπολογισμός εκκρεμών απαιτήσεων που δεν έχουν γνωστοποιηθεί (IBNR) 

• Υπολογισμός εξόδων χειρισμού εκκρεμών απαιτήσεων 

• Υπολογισμός αποθέματος κινδύνων σε ισχύ (URR) 

• Υπολογισμός μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (UPR) μόνο για σκοπούς Φερεγγυότητας 

ΙΙ (βέλτιστη εκτίμηση) 
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2. Παρέχει συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τα ακόλουθα: 

• των τριμηνιαίων και ετησίων QRTS (Quantitative reporting templates) 

• της Εποπτικής Έκθεσης Αξιολόγησης Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (Own Risk 

Solvency Assessment – ORSA) 

• της Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (Solvency and 

Financial Condition Report - SFCR) 

• της Τακτικής Εποπτικής Έκθεσης (Regular Supervisory Report – RSR), 

 
Η αναλογιστική λειτουργία υποβάλλει προς την εταιρεία έκθεση σε ετήσια βάση όσον αφορά 
τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησαν αλλά και την μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε.  

 
2.4.3 Διαχείριση Κινδύνων 

Η εταιρεία διαθέτει Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο είναι υπεύθυνο ώστε να 
διασφαλίζει όπως όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι που είναι εκτεθειμένη η εταιρεία, 
παρακολουθούνται σε τακτική βάση. Τα οποιαδήποτε ρίσκα που ξεφεύγουν από τα 
επιτρεπτά όρια της εταιρείας, αναγνωρίζονται και μεταβιβάζονται στη Διεύθυνση της 
εταιρείας, στην Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας.  
 

Το τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων διενεργεί σε τακτική βάση ασκήσεις ακραίων καταστάσεων 
καθώς και την άσκηση Pillar I σε τριμηνιαία και ετήσια βάση. Στη συνέχεια, η εταιρεία, 
προχωρά στην συμπλήρωση και υποβολή των QRTS (Quantitative reporting templates). 
Επίσης η εταιρεία διενεργεί σε ετήσια βάση την Εποπτική Έκθεση Αξιολόγησης Ιδίων 
Κινδύνων και Φερεγγυότητας (Own Risk Solvency Assessment – ORSA). Η συγκεκριμένη 
έκθεση μεταξύ άλλων περιγράφει τους πιο σημαντικούς κινδύνους στους οποίους είναι 
εκτεθειμένη η εταιρεία, αλλά και τους κινδύνους τους οποίους πιθανόν να εκτεθεί η εταιρεία 
στο μέλλον.  

Το τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας, 
ετοιμάζει και υποβάλλει, σε ετήσια βάση, προς την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών 
Εταιρειών την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (Solvency and 
Financial Condition Report - SFCR) καθώς και την Τακτική Εποπτική Έκθεσης (Regular 
Supervisory Report – RSR). 

2.4.4 Κανονιστική Συμμόρφωση 
Η διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες 
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Οικονομικός 
Διευθυντής έχει διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως το υπεύθυνο άτομο 
έτσι ώστε να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωσή της εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών 
συνεπειών για την εταιρεία και τους εργαζόμενους. 

 
Καθήκοντα Λειτουργού Κανονιστικής Συμμόρφωσης: 

• Εξασφαλίζει ότι η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

• Ενημερώνει την Διοίκηση της εταιρείας για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης όπως 

αυτά προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και για τυχόν ελλείψεις στην τήρηση 

των υποχρεώσεων που αυτό επιβάλει. 
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• Διασφαλίζει την τήρηση των προθεσμιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

 
2.5 Γενικός Διευθυντής 
Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας είναι υπεύθυνος να εφαρμόσει τη στρατηγική της 
εταιρείας, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτοντας τους κατάλληλους 
στόχους προς όλα τα τμήματα της εταιρείας.  

 
Οι κύριες αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είναι οι ακόλουθες: 

• Σχεδιάζει, συντονίζει και διευθύνει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας 

• Διανέμει καθήκοντα στο προσωπικό δημιουργώντας την κατάλληλη εταιρική δομή και 

ιεραρχία 

• Επιβλέπει την αποδοτικότητα και τη σωστή λειτουργία όλων των τμημάτων 

• Παρακολουθεί και συντονίζει την εναρμόνιση της εταιρείας με όλες τις οδηγίες της 

Φερεγγυότητας ΙΙ και διασφαλίζει την κεφαλαιουχική επάρκεια της εταιρείας 

• Συντονίζει τη λειτουργία όλων των επιτροπών καθώς και τη λειτουργία του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Διευθυντής λαμβάνει ενημέρωση από τον προϊστάμενο 
κάθε τμήματος, σε καθημερινή βάση, και μέσα από τις αποφάσεις του διασφαλίζει την ομαλή 
λειτουργία της εταιρείας.  

 

2.6 Τμήματα Εταιρείας 
Τα κύρια τμήματα λειτουργίας της εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 

 

• Τμήμα Απαιτήσεων  

• Τμήμα Αποδοχής Κινδύνων 

• Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστήριο  

• Τμήμα Μηχανογράφησης & Πληροφορικής 

• Τμήμα Ανάπτυξης Εργασιών 

• Τμήμα Νομικών 

 

2.6.1 Τμήμα Απαιτήσεων 
Η εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει αποδοτικές και πρακτικές διαδικασίες με στόχο την όσο 
πιο δυνατή αποτελεσματική αντιμετώπιση στον χειρισμό απαιτήσεων που προκύπτουν.  
Το Τμήμα Απαιτήσεων διαθέτει επαρκές, εξειδικευμένο, έμπειρο και εκπαιδευμένο 
προσωπικό που στόχο έχει: 

• την σωστή και έγκυρη αποτίμηση απαιτήσεων μέχρι την διευθέτηση της 
οποιασδήποτε απαίτησης 

• την έγκαιρη πληρωμή των απαιτήσεων με στόχο την προώθηση της εικόνας της 
εταιρείας 

• την σωστή και δίκαιη μεταχείριση των αιτούντων με στόχο την αποφυγή 
οποιονδήποτε παρεξηγήσεων  
 

2.6.2 Τμήμα Αποδοχής Κινδύνων 
Το Τμήμα Αποδοχής Κινδύνων διαθέτει επαρκές, εξειδικευμένο, έμπειρο και εκπαιδευμένο 
προσωπικό που στόχο έχει: 



Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (Solvency and Financial Condition Report - SFCR) |2018  

 

 
17 

• να αξιολογά τους κινδύνους που προκύπτουν μέσα από μια ασφαλιστική σύμβαση  

• να αποφασίζει αν η εταιρεία είναι σε θέση να προχωρήσει στην ανάληψη των 
συγκεκριμένων κινδύνων 

• με την ανάληψη των συγκεκριμένων κινδύνων το Τμήμα καθορίζει την τιμή 
ασφαλίστρου που θα χρεωθεί ο πελάτης 

• να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση έτσι ώστε να διατηρεί 
ευχαριστημένους τους υφιστάμενους πελάτες και να μπορεί να προσελκύει νέους 
πελάτες  

Το Τμήμα Αποδοχής Κινδύνων ακολουθεί μεθοδολογία και τεχνογνωσία έτσι ώστε να 
περιορίζει τον κίνδυνο έκθεσης της εταιρείας μέσα από μία αποτελεσματική και σωστή 
αξιολόγηση κινδύνων. 

 
2.6.3 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστήριο 

 
2.6.3.1 Οικονομική Διαχείριση 

Καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή: 

• Μεταξύ άλλων, να μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Λογιστηρίου 

• Να ελέγχει και να συντονίζει τα οικονομικά θέματα της επιχείρησης και να παρέχει 
οικονομικές συμβουλές στους συμβούλους της εταιρείας για την λήψη αποφάσεων  

• Να ετοιμάζει τριμηνιαίους λογαριασμούς αποτελεσμάτων και να τους παρουσιάζει στην 
Διεύθυνση της εταιρείας 

• Nα διασφαλίζει ότι όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία εκθέσεις έχουν 
ετοιμαστεί και υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός των προβλεπόμενων χρονικών 
πλαισίων  

• Να διασφαλίζει την συμμόρφωση της εταιρείας με όλες τις φορολογικές απαιτήσεις 
όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία 

 
2.6.3.2 Λογιστήριο 

Το Τμήμα Λογιστηρίου είναι υπεύθυνο για την σωστή τήρηση λογιστικών αρχείων που 
στοχεύουν στην διασφάλιση ότι η λογιστική λειτουργία της εταιρείας λειτουργεί αποδοτικά 
και αποτελεσματικά.  
 
Το Τμήμα Λογιστηρίου διαθέτει επαρκές, εξειδικευμένο, έμπειρο και εκπαιδευμένο 
προσωπικό που είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων: 

• Για την παρακολούθηση και συμφιλίωση όλων των τραπεζικών λογαριασμών της 
εταιρείας 

• Να διενεργεί πληρωμές όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας κατόπι έγκρισης από 
τον Γενικό Διευθυντή   

• Να διαχειρίζεται τα υπόλοιπα των πελατών  

• Να προχωρά στην έγκαιρη και σωστή πληρωμή της μισθοδοσία όλων των 
εργαζομένων της εταιρείας 

• Να παρέχει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση προς την Οικονομική και Γενική 
διεύθυνση της εταιρείας 

 
2.6.4 Τμήμα Μηχανογράφησης & Πληροφορικής 
Το Τμήμα Μηχανογράφησης & Πληροφορικής παρέχει συνεχή τεχνολογική υποστήριξη σε 
όλα τα τμήματα της εταιρείας με στόχο την ομαλή και ασφαλή ροή εργασιών. 
 
Το Τμήμα είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων: 
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• Σωστή Διαχείριση των διακοσμητών (server)  που υποστηρίζουν τις εφαρμογές της 
εταιρείας.   

• Προγραμματισμός ή και επαναπρογραμματισμός λογισμικών προγραμμάτων, 
κατάλληλων για την αποτελεσματική και εύκολη / γρήγορη διεκπεραίωση εργασιών 
και διεργασιών της επιχείρησης.  

• Υπεύθυνος για την διαχείριση του δικτύου της εταιρείας. 

• Επικοινωνία με συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας με σκοπό τον καθορισμό 
ή και θεώρηση των συμφωνιών συνεργασίας, κόστους παροχής υπηρεσιών και 
επίλυση τυχόν προβλημάτων.  Ενημέρωση της διεύθυνσης και εμπλεκομένων 
τμημάτων της εταιρείας. 

• Μέριμνα για συνεχή αναβάθμιση / βελτίωση των λογισμικών προγραμμάτων. 

• Μέριμνα για τακτική εγκατάσταση προγράμματος anti-virus στους Η/Υ, όπως και για 
παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας/διαδικασία αποκατάστασης (back-ups/restore 
procedures) των διακοσμητών (servers). 

 
2.6.5 Τμήμα Ανάπτυξης Εργασιών 
Το Τμήμα Ανάπτυξης Εργασιών είναι υπεύθυνο να διενεργεί ετήσιο και τριετή 
προγραμματισμό Πωλήσεων, περιλαμβανόμενων ενεργειών προώθησης υπηρεσιών βάση 
του απαιτούμενου προϋπολογισμού. Το συγκεκριμένο πλάνο υλοποιείται αφού τύχει 
έγκρισης από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. 
 
Μεταξύ άλλων τα καθήκοντα του Τμήματος Ανάπτυξης Εργασιών είναι τα ακόλουθα: 

• Μελέτη των τακτικών στατιστικών στοιχείων/αναφορών που αφορούν 
αποτελέσματα παραγωγής με σκοπό την διασφάλιση της επίτευξης των 
καθορισμένων στόχων παραγωγής και της τήρησης του προϋπολογισμού εξόδων 

• Επικοινωνία με συνεργάτες της εταιρείας (π.χ. διαφημιστές, τυπογραφεία, κ.α.) με 
σκοπό τον καθορισμό ή και θεώρηση των συμφωνιών συνεργασίας, κοστών παροχής 
υπηρεσιών και επίλυση τυχόν προβλημάτων 

• Τακτική επικοινωνία με επιλεγμένους μεγάλους πελάτες, με στόχο τη σύσφιξη 
σχέσεων, την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό 
νέων απαιτήσεων ή και τάσεων 

• Συχνή επαφή με αντιπροσώπους σε σχέση με θέματα Διαφήμισης και προωθητικού 
υλικού  

• Τακτικές συναντήσεις με τον Οικονομικό Διευθυντή για σκοπούς συντονισμού και 
ανασκόπησης της παραγωγής, συγκριτικά με καθορισμένους στόχους επίτευξης 

• Προγραμματισμός και διεξαγωγή τακτικών διερευνήσεων του βαθμού ικανοποίησης 
πελατών και ανταγωνισμού.  Μέριμνα για ανάλυση στοιχείων και εξαγωγή 
συμπερασμάτων, όπως και για παρουσίαση αυτών στη διεύθυνση 

 
 
2.6.6 Τμήμα Νομικών 
Το Τμήμα Νομικών παρέχει νομική υποστήριξη προς όλα τα τμήματα της εταιρείας και 
ειδικότερα προς το Τμήμα Απαιτήσεων. 
 

Τα καθήκοντα του Τμήματος Νομικών μεταξύ άλλων είναι: 

• Εξώδικες διευθετήσεις απαιτήσεων πελατών και τρίτων μερών είτε απευθείας είτε 
μέσω των δικηγόρων τους 

• Ανάθεση όλων των εξώδικων αγωγών στους εξωτερικούς δικηγόρους της εταιρείας  

• Επικοινωνία με τους εξωτερικούς δικηγόρους της εταιρείας αναφορικά με την 
εξέλιξη όλων των δικαστικών υποθέσεων της εταιρείας 
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• Γνωμοδότηση για οποιοδήποτε νομικό θέμα προκύψει σε συνεργασία με τους  
εξωτερικούς νομικούς συμβούλους της εταιρείας 

• Και ενημερώνεται για οποιαδήποτε δικαστική απόφαση εναντίον της εταιρείας ή 
ασφαλισμένων της 
 

 
2.7 Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ικανότητας και καταλληλόλητας 

 
2.7.1 Κατάλογος στελεχών επιχείρησης που είναι επιφορτισμένα με βασικές 

λειτουργίες: 
 

Φίλιος Ζαχαριάδης – Γενικός Διευθυντής 
Ανθή Ζαχαριάδου – Εκτελεστική Διευθύντρια, Διευθύντρια Νομικού Τμήματος 
Αθηνά Πούρου – Διευθύντρια Τμήματος Απαιτήσεων 
Ξάνθος Κωνσταντίνου – Διευθυντής Τμήματος Απαιτήσεων 
Ηρόδοτος Χαραλάμπους – Διευθυντής Τμήματος Αξιολόγησης Κινδύνων – Motor 
Σοφοκλής Μιχαηλίδης – Διευθυντής Τμήματος Έκδοσης Ασφαλιστηρίων - Motor 
Αντρέας Κυριάκου - Διευθυντής Τμήματος Αξιολόγησης Κινδύνων – Non Motor 
Αλίνα Συρίμη – Οικονομικός Διευθυντής/ Λειτουργός Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
Γιαννούλα Τουμάζου – Υπεύθυνη Λογιστηρίου 
Δημήτρης Δημητρίου – Διευθυντής Τμήματος Μηχανογράφησης & Πληροφορικής 
Οδυσσέας Κωνσταντινίδης – Εσωτερικός Ελεγκτής 
Μαρία Έλληνα – Λειτουργός Διαχείρισης Κινδύνων 
Μάρκος Μαρκίδης – Αναλογιστής 
Ιούλιος Θεοδωρίδης –Διευθυντής Περιφερειών Λεμεσού-Πάφου 
Μιχάλης Τζιώρτας – Διευθυντής Περιφερειών Λάρνακας – Αμμοχώστου 

 
2.7.2 Απαιτήσεις ικανότητας και ήθους (καταλληλότητας)  
 

2.7.2.1 Διοικητικό Συμβούλιο 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Royal Crown Insurance Co Ltd 
καλύπτουν συλλογικά τις απαιτήσεις ικανότητας με βάση το άρθρο 258(1)(γ) του 
Κανονισμού και την Κατευθυντήρια Γραμμή 11 - "Απαιτήσεις προς την ικανότητα",  των 
Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με το Σύστημα Διακυβέρνησης  που ορίζει 
ότι συλλογικά πρέπει να κατέχουν επαγγελματικά προσόντα, πείρα και γνώσεις 
τουλάχιστον για τα πιο κάτω θέματα: 
1. Ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών αγορών 
2. Επιχειρηματικής στρατηγικής και επιχειρηματικών υποδειγμάτων  

3. Συστήματος διακυβέρνησης 

4. Χρηματοοικονομικής και αναλογιστικής ανάλυσης 

5. Ρυθμιστικού πλαισίου και ρυθμιστικών απαιτήσεων 

 

2.7.2.2 Κύριες Λειτουργίες & Προσωπικό εταιρείας 

Η εντιμότητα, το ήθος και η ικανότητα όλων των ατόμων που απαρτίζουν τις κύριες 
λειτουργίες και τα τμήματα της εταιρείας κρίνονται σε καθημερινή βάση τόσο από τους 
υπεύθυνους κάθε τμήματος αλλά και από την Διεύθυνση της εταιρείας. Πέραν τούτου, 
πριν προκύψει η οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο διενεργείται 
προσωπική συνέντευξη και απαιτούνται τα ανάλογα πιστοποιητικά που να 
καταδεικνύουν την καταλληλόλητα και ικανότητα του συγκεκριμένου προσώπου για τη 
θέση που έχει προσληφθεί.  
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Εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο πρόσωπο μετά την πρόσληψη δεν μπορεί να 
ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του τότε λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα ανάλογα με την 
περίπτωση. 
Για κάθε θέση στην εταιρεία υπάρχει γραπτή περιγραφή καθηκόντων με απαιτούμενα 
πιστοποιητικά ώστε να κριθεί κάποιο πρόσωπο κατάλληλο και ικανό για να ανταπεξέλθει 
στα καθήκοντα του. 
 
2.7.2.3 Πάροχοι υπηρεσιών 

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που συνεργάζεται η εταιρεία είναι εγκεκριμένα γραφεία με 
μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους διαθέτοντας τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες 
ώστε να εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντα τους. 

 
Η ανάθεση οποιασδήποτε εξωτερικής παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία απαιτεί την 
έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης και εφόσον κριθεί αναγκαίο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Εφόσον κριθεί από τους πιο πάνω ότι ο παροχέας υπηρεσιών δεν διαθέτει 
την απαιτούμενη γνώση, ικανότητα, πείρα και ήθος, ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντα 
του, τότε η συνεργασία δεν προχωρεί. 

 

2.8 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 
 

2.8.1 Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων 
Ο ρόλος του συστήματος διαχείρισης κινδύνων είναι να διασφαλίσει  ότι όλοι οι κίνδυνοι που 
αντιμετωπίζει και εκτίθεται η εταιρεία, αναγνωρίζονται αμέσως και γίνεται αποτελεσματική 
διαχείρισης τους, με σκοπό την πρόβλεψη και την πρόληψη της εμφάνισής τους καθώς και 
τον περιορισμό του αντίκτυπου και των αρνητικών επιπτώσεων που πιθανόν να έχουν στην 
εταιρεία.  

  
2.8.2 Διαδικασία Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων 
Η Λειτουργός Διαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή της 
εταιρείας και τον Αναλογιστή, ετοιμάζουν σε τριμηνιαία αλλά και ετήσια βάση την άσκηση 
αναγνώρισης κινδύνων. Η συγκεκριμένη άσκηση βασίζεται στην τυποποιημένη μέθοδο όπως 
αυτή προβλέπεται κάτω από τις Οδηγίες της Φερεγγυότητας ΙΙ. Στην κατάσταση αυτή 
περιλαμβάνονται οι ποσοτικοί κίνδυνοι οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν: 

• την παρούσα ή την μελλοντική προβλεπόμενη αξία της εταιρείας και σαν 
συνεπακόλουθο την οικονομική της επάρκεια 

• τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς και στόχους της εταιρείας 
 

Ακολούθως, η Λειτουργός Διαχείρισης Κινδύνων συντάσσει την έκθεση της η οποία 
περιλαμβάνει όλους τους ποσοτικούς κινδύνους οι οποίοι αναγνωρίστηκαν μέσα από την 
άσκηση αναγνώρισης κινδύνων. Η συγκεκριμένη έκθεση μαζί με τα Ετήσια και Τριμηνιαία 
Ποσοτικά Υποδείγματα (Quantitative Reporting Templates – QRTs) παρουσιάζονται για 
αξιολόγηση και έγκριση τόσο προς την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, προς την Επιτροπή 
Ελέγχου & Διαχείρισης Κινδύνων αλλά και ως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 
 
2.8.3 Στρατηγική 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση όλων των γεγονότων που αφορούν τους κινδύνους 
που είναι εκτεθειμένη η εταιρεία, μέσα από τις πιο κάτω εκθέσεις, οι οποίες υποβάλλονται 
από την Λειτουργό Διαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή και 
τον Αναλογιστή της εταιρείας: 
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• Υποβολή των τριμηνιαίων και ετησίων QRTS (Quantitative reporting templates) 

• Υποβολή της Εποπτικής Έκθεσης Αξιολόγησης Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (Own 

Risk Solvency Assessment – ORSA) σε ετήσια βάση 

• Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 

(Solvency and Financial Condition Report - SFCR) 

• Υποβολή της ετήσιας Τακτικής Εποπτικής Έκθεσης (Regular Supervisory Report – RSR) 

• Υποβολή των τριμηνιαίων και ετήσιων Εθνικών Συγκεκριμένων Υποδειγμάτων (National 

Specific Templates) 

 

Ακολούθως λαμβάνει όλες τις ανάλογες αποφάσεις προς το συμφέρον της εταιρείας και 
καθορίζει την στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί με στόχο την έκθεση σε όσο το 
δυνατό λιγότερους κινδύνους αλλά κυρίως να διασφαλίσει την μελλοντική κεφαλαιουχική 
επάρκεια της εταιρείας.  
 

2.9 Εποπτική Έκθεση Αξιολόγησης Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (ORSA) 
H Εποπτική Έκθεση Αξιολόγησης Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (ORSA) είναι ένα 
χρήσιμο εργαλείο για λήψη αποφάσεων και στρατηγική ανάλυση. Στόχος είναι να 
εκτιμηθούν οι μελλοντικές συνολικές ανάγκες της εταιρείας μέσα από τα προβλεπόμενα 
αποτελέσματα αλλά και μέσα από τους μελλοντικούς κινδύνους που πιθανόν να εκτεθεί η 
εταιρεία. 
 

2.9.1 Διαδικασία Ετοιμασίας,  Έγκρισης και Υποβολής 
Η Λειτουργός Διαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή και τον 
Αναλογιστή της εταιρείας ετοιμάζουν σε ετήσια βάση την Εποπτική Έκθεση Αξιολόγησης 
Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (ORSA) η οποία περιλαμβάνει τα πιο κάτω: 
 

• Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας (Business Plan) 

• Στρατηγικοί Στόχοι Εταιρείας για τα επόμενα τρία χρόνια 

• Προβλεπόμενες Κεφαλαιουχικές ανάγκες της εταιρείας (Capital Requirements) 

• Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Framework) 

• Ανάληψη Κινδύνων και Όρια (Risk Appetite and Limits) 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έκθεσης παρουσιάζονται στην Επιτροπή Ελέγχου & 
Διαχείρισης Κινδύνων και στο Διοικητικό Συμβούλιο για αξιολόγηση και έγκριση. Αφού 
εγκριθεί υποβάλλεται προς την Εποπτική Αρχή μέσα στο προκαθορισμένο πλαίσιο που 
καθορίζεται.  

2.9.2 Κεφαλαιουχικές ανάγκες 
Μέσα στα πλαίσια της τελευταίας έκθεσης που υποβλήθηκε προς την Εποπτική Αρχή, η 
εταιρεία έχει προχωρήσει σε υπολογισμό των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων για τα επόμενα 
τρία χρόνια, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη μέθοδο (standard formula). Η εταιρεία 
χρησιμοποίησε ως βασικό σενάριο για τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών αναγκών της, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την πρώτη εννιαμηνία του οικονομικού έτους 2018. 
Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι βασισμένα στην εμπειρία του 
παρελθόντος αλλά και στις προβλεπόμενες συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά τα 
επόμενα έτη. 
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Παραθέτουμε συνοπτική κατάσταση με τα αποτελέσματα.  
 

 

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μία σταθερά αυξητική πορεία στο ποσοστό που υπερβαίνει 
το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας (Solvency Ratio) κατά την επόμενη τριετία σε 
σύγκριση με την τρίτη τριμηνία του 2018 (30/9/2018).  

Η εταιρεία οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύψει 
μελλοντικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν από διάφορες πηγές κινδύνου και να είναι 
σε θέση να υπερκαλύπτει το κατώτατο όριο φερεγγυότητας 115% όπως αυτό καθορίστηκε 
από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. 

 
2.9.3 Σύγκριση με πραγματικά αποτελέσματα (QRTS 31/12/2018) 

 

Ετήσια Οικονομικά 
Αποτελέσματα                                       

€000 

Εγγυητικό 
Κεφάλαιο 

Φερεγγυόητας ΙΙ 
(SCR) 

Ίδια Κεφάλαια 
(Eligible Capital) 

Ποσοστό που 
υπερβαίνει το 

ελάχιστο περιθώριο 
φερεγγυόητας 

(Solvency Ratio) 

31/12/2018 5,158,912 6,897,571 133.7% 

Τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά υπολογίστηκαν κατά την διάρκεια της ετοιμασίας 
των ετήσιων QRTS καταδεικνύουν μια καλύτερη εικόνα αναφορικά με το ποσοστό ελαχίστου 
περιθωρίου φερεγγυότητας της εταιρείας. Αυτό ήταν ως αποτέλεσμα κάποιων ενεργειών 
που έγιναν σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε σύγκριση με τις προβλέψεις που έγιναν κατά την ετοιμασία της 
έκθεσης ORSA. 

Κεφαλαιακές 

απαιτήσεις

30/09/2018 2018 2019 2020 2021

€000 €000 €000 €000 €000

Εγγυητικό Κεφάλαιο 

Φερεγγυότητας ΙΙ (SCR) 
5,521 5,506 5,539 5,606 5,660

Ίδια Κεφάλαια (Eligible 

Capital)
7,157 6,930 6,993 7,002 7,024

Ποσοστό που υπερβαίνει 

το ελάχιστο περιθώριο 

φερεγγυότητας 

(Solvency Ratio)

129.6% 125.9% 126.3% 124.9% 124.1%

Μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις
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Ο συνεχής έλεγχος των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών και η μετατροπή τους σε 
εμπρόθεσμες καταθέσεις καθώς και η προσπάθεια δημιουργίας μίας ίσης κατανομής των 
εμπρόθεσμων καταθέσεων σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της εταιρείας, συνέλαβαν στην 
προσπάθεια μείωσης των κυριότερων κινδύνων που είναι εκτεθειμένη η εταιρεία κατά το 
2018.   

Επιπρόσθετα, η εταιρεία κατάφερε να εισπράξει ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 35% από τα 
ποσά που οφείλονται από διαμεσολαβητές επικυρώνοντας έτσι την μεγάλη προσπάθεια που 
γίνεται από την μεριά της εταιρείας για να διατηρήσει το ποσοστό περιθωρίου 
φερεγγυότητας της σε ψηλά επίπεδα. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η εφαρμογή της νέας 
Οδηγίας απόδοσης ασφαλίστρων καθώς και οι αναδιαμορφωμένες συμβάσεις που έγιναν με 
όλους τους αντιπροσώπους της εταιρείας.  

 
 

2.9.4 Προβλεπόμενη Έκθεση σε Κινδύνους 
Μέσα από την διενέργεια διαφόρων σεναρίων που αφορούν την επόμενη τριετία έχει 
διαφανεί ότι η εταιρεία είναι πιθανόν να εκτεθεί στους πιο κάτω κινδύνους: 

• Κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου      

• Κίνδυνος ασφαλίστρων και τεχνικών προβλέψεων ασφάλισης ζημιών  

• Κίνδυνος από συσσώρευση επενδύσεων    

Παρά την πιθανή μελλοντική έκθεση στους συγκεκριμένους κινδύνους, το ελάχιστο 
περιθώριο φερεγγυότητας (Solvency Ratio) όπως προκύπτει από τα σενάρια που 
διενεργήθηκαν παραμένει σε υψηλότερο ποσοστό από το κατώτατο επιτρεπτό όριο όπως 
αυτό καθορίζεται από τις Οδηγίες της Φερεγγυότητας ΙΙ.  

2.10 Σύστημα Εσωτερικής Λειτουργίας 
Το Σύστημα Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρείας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
διεθνούς προτύπου διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας γνωστού σαν ISO9001:2015 
όπως επίσης και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) του μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως επίσης και τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας, περιλαμβανομένου και του "Περί ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων νόμου του 2016". 

Το πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Εσωτερικής Λειτουργίας της Royal Crown Insurance Co 
Ltd, καθορίζονται μεταξύ άλλων μέσα από τα ακόλουθα: 

• Το κάθε τμήμα διαθέτει καταγραμμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Ο 
υπεύθυνος κάθε τμήματος συντονίζει και διασφαλίζει ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες 
εφαρμόζονται. 

• Για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν η Γενική Διεύθυνση της εταιρείας ενημερώνει το 
συγκεκριμένο τμήμα μέσω εσωτερικών σημειωμάτων. 

• Ο υπεύθυνος κάθε τμήματος συντονίζει και επιβλέπει την καθημερινή λειτουργία του 
τμήματος και ενημερώνει τον Γενικό Διευθυντή για συμβάντα που προκύπτουν και 
πιθανόν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του τμήματος του. 
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3. Προφίλ Κινδύνων 
 
Οι αρχές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται 
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνου 
και ελέγχου και να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων αυτών. Οι αρχές και τα 
συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται τακτικά έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της εταιρείας. 
  

3.1. Παρουσίαση των ποσοτικών κινδύνων με βάση την τυποποιημένη μέθοδο 

Η εταιρεία μέσα στα πλαίσια της Οδηγίας της Φερεγγυότητας ΙΙ διεξάγει σε τριμηνιαία και ετήσια 

βάση ποσοτικό έλεγχο για τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών αναγκών της τόσο ξεχωριστά για κάθε 

κίνδυνο όσο και στο συνολικό ποσό που χρειάζεται για κάλυψη των αναγκών της. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένη η εταιρεία 
παρουσιάζονται στον πίνακα πιο κάτω και υπολογίζονται με βάση την τυποποιημένη μέθοδο. Τα 
ποσοστά που αναγράφονται είναι ως προς τις συνολικές κεφαλαιουχικές απαιτήσεις που χρειάζεται 
η εταιρεία πριν την προσαρμογή της διασποράς μεταξύ των κινδύνων. 

 
 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται πιο κάτω όλοι οι ποσοτικοί κίνδυνοι που είναι εκτεθειμένη η εταιρεία 
όπως αυτοί υπολογίζονται με βάση την τυποποιημένη μέθοδο. 

10%

20%

30%

40%

50%

Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος αθέτησης 
αντισυμβαλλομένου

Κίνδυνος 
ασφαλίστρων και 

τεχνικών προβλέψεων

Ποσοστό στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 
(πριν την προσαρμογή της διασποράς 

μεταξύ των κινδύνων)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Κίνδυνος επιτοκίων

Κίνδυνος από μετοχές

Κίνδυνος από ακίνητα

Κίνδυνος ρευστότητας

Κίνδυνος από συσσώρευση επενδύσεων

Κίνδυνος περιθωρίων

Κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου

Κίνδυνος ασφαλίστρων και τεχνικών προβλέψεων

Λειτουργικός Κίνδυνος

Ποσοστό κάθε κινδύνου στις Κεφαλαιουχικές 
Απαιτήσεις (πριν την προσαρμογή της διασποράς 

μεταξύ των κινδύνων)
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Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν η εταιρεία εκτίθεται περισσότερο στους πιο κάτω κινδύνους: 

• Κίνδυνος Ασφαλίστρων και Τεχνικών προβλέψεων 

• Κίνδυνος από Συσσώρευση Επενδύσεων 

• Κίνδυνος Αθέτησης Αντισυμβαλλομένου 
 

3.2. Ανάλυση των ποσοτικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία 

Η εταιρεία μέσα στα πλαίσια διαχείρισης των κινδύνων της διενεργεί σε τριμηνιαία και ετήσια βάση 
ελέγχους για τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων της. 
 
Οι κύριοι κίνδυνοι που είναι εκτεθειμένη η εταιρεία προκύπτουν μέσα από τις πιο κάτω κατηγορίες: 
 

• Επενδύσεις (ακίνητα, μετοχές) 

• Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και άλλα ασφαλιστικά αποθέματα 

• Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 

• Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

• Ασφαλιστικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί 

• Μεταβολή όγκου ασφαλίστρων 

Παρουσιάζουμε πιο κάτω πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της εταιρείας στον κάθε κίνδυνο, 
αρχές και διαδικασίες για επιμέτρηση και περιορισμό των συγκεκριμένων κινδύνων. 
 

3.2.1. Κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου (Counterparty default risk) 

Ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου είναι ο κίνδυνος ζημιάς της εταιρείας αν ένα 
συμβαλλόμενο μέλος σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συμβατικές 
του υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου απορρέει από την 
αδυναμία αποπληρωμής εισπρακτέων ποσών από αντασφαλιστές, από διαμεσολαβητές και άλλους 
χρεώστες.  
 
Η εταιρεία εφαρμόζει αποτελεσματικά διαδικασίες και ελέγχους για περιορισμό του κινδύνου αυτού.  
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται περιλαμβάνουν αυστηρή αξιολόγηση όλων των 
αντισυμβαλλομένων μελών και αυστηρή παρακολούθηση των εν λόγω λογαριασμών τους.  
 
Η εταιρεία επιλέγει  το αντασφαλιστικό της σχήμα με γνώμονα όχι μόνο την οικονομική κατάσταση 
των αντασφαλιστών αλλά και το κόστος σύμβασης, τις υπηρεσίες & τα προϊόντα που προσφέρονται 
από τους υποψήφιους αντασφαλιστές και την εξυπηρέτηση που παρέχεται στην εταιρεία.  
 
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση, 
εξετάζει σε τακτική βάση τα ποσά που οφείλονται από τους διαμεσολαβητές καθώς και τα εκκρεμή 
ασφάλιστρα. Εκεί όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις, η εταιρεία επικοινωνεί με τους 
πελάτες/διαμεσολαβητές ώστε να υπάρξει έγκαιρη διευθέτηση των οφειλόμενων.  
 
Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου είναι σε υψηλά επίπεδα, διαφαίνεται 
μέσα από τις ενέργειες που αναφέρονται πιο πάνω, ότι η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα έτσι ώστε να διατηρεί την φερεγγυότητά της σε υψηλά επίπεδα.   
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3.2.2. Κίνδυνος Αγοράς (Market risk) 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από αλλαγές στις τιμές αγοράς όπως 
συναλλαγματικές αξίες, επιτόκια και τιμές μετοχών και μεταβολή στην αξία ακινήτων οι οποίες θα 
επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρείας.  
 
Πιο κάτω αναλύουμε όλους τους κινδύνους που είναι εκτεθειμένη η εταιρεία και εμπίπτουν κάτω 
από τον κίνδυνο αγοράς.  
 

• Κίνδυνος από επενδύσεις σε ακίνητα (Property Risk) 
Ο συγκεκριμένος κίνδυνος πηγάζει από πιθανή ζημιά που μπορεί να προκύψει λόγω μεταβολής της 
αξίας των τιμών των ακινήτων. Η εταιρεία  διαχειρίζεται τις επενδύσεις που κατέχει σε γη και κτίρια 
με μεγάλη προσοχή ώστε οποιαδήποτε μεταβολή στις τιμές των τιμών των ακινήτων να μην την 
επηρεάσουν αρνητικά. 
 

• Κίνδυνος από επενδύσεις σε μετοχές (Equity Risk) 
Ο κίνδυνος από επενδύσεις σε μετοχές πιθανόν να προκύψει από απώλεια στην αξία των μετοχών 
που διαθέτει η εταιρεία (συμπεριλαμβάνονται μετατρέψιμα αξιόγραφα). Ο κίνδυνος αυτός 
παραμένει σε χαμηλά ποσοστά καθώς οι επενδύσεις σε μετοχές που διαθέτει η εταιρεία ανέρχονται 
μόλις στο 6% του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου που εμπίπτει κάτω από τον κίνδυνο 
αγοράς.  

• Κίνδυνος από συσσώρευση επενδύσεων (Concentration risk)  
Ο κίνδυνος από συσσώρευση επενδύσεων μπορεί να προκύψει από μεγάλη συσσώρευση 
επενδύσεων σε ένα συμβαλλόμενο μέλος (πχ τραπεζικός οργανισμός) και περιλαμβάνει όλες τις 
επενδύσεις της εταιρείας σε μετοχές, αξιόγραφα, καταθέσεις, δάνεια εισπρακτέα και ακίνητα. 

 Η εταιρεία διεξάγει μέσα από συνεχείς ελέγχους διάφορα σενάρια για μείωση του κινδύνου αυτού 
και η καλύτερη διασπορά του χαρτοφυλακίου της είναι πρώτιστος στόχος. 
 

• Κίνδυνος επιτοκίων (Interest - rate risk)  
Είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα 
επιτόκια της αγοράς. Η εταιρεία δεν διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω του ότι δεν έχει οποιαδήποτε 
οφειλόμενα δάνεια προς τράπεζες όπου τυχόν αύξηση του επιτοκίου μπορεί να μεταβάλλει αισθητά 
τα ποσά που οφείλονται σε τραπεζικούς οργανισμούς.   
 
Ταυτόχρονα, τα καταθετικά επιτόκια στην αγορά είναι ήδη ιδιαίτερα χαμηλά και τυχόν μεταβολή 
τους δεν αναμένεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την φερεγγυότητα της εταιρείας. Παρόλα 
αυτά, η διεύθυνση της εταιρείας παρακολουθεί και ενημερώνεται για τυχόν διακυμάνσεις που 
προκύπτουν στα επιτόκια σε συνεχή βάση.  
 

• Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk)  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η εταιρεία δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν προκύπτουν.  Πιο συγκεκριμένα, ο 
κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και 
η ανάγκη των υποχρεώσεων της εταιρείας δεν συμπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η 
αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί και ο κίνδυνος ζημιών.  Η 
εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. 
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Επίσης, η Διεύθυνση της εταιρείας μέσα στα πλαίσια συμμόρφωσης της με τις πρόνοιες του περί 
Ασκήσεων Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, επενδύει σε περιουσιακά 
στοιχεία σε συγκεκριμένες επενδύσεις για κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων ώστε να εξασφαλίζεται 
η ασφάλεια, η απόδοση και η δυνατότητα ρευστοποίησης των επενδύσεων. 
 

 
3.2.3. Κίνδυνος Ασφαλίστρων και τεχνικών προβλέψεων ασφάλισης ζημιών (Non-life 

premiums and reserve risk) 
Η κύρια ασφαλιστική δραστηριότητα της εταιρείας είναι να αναλαμβάνει τον κίνδυνο ζημίας σε 
άτομα και οργανισμούς που άμεσα υπόκεινται σε αυτόν τον κίνδυνο.  Τέτοιοι κίνδυνοι σχετίζονται 
με περιουσία, ευθύνη, ατύχημα και άλλους κινδύνους που μπορεί να επέλθουν από ένα 
ασφαλιζόμενο συμβάν.  Ως εκ τούτου η εταιρεία είναι εκτεθειμένη όσον αφορά την αβεβαιότητα του 
χρόνου, τη συχνότητα και την σοβαρότητα των απαιτήσεων.   
 
Σε τριμηνιαία και ετήσια βάση γίνονται έλεγχοι των υποχρεώσεων της εταιρείας για να προσδιοριστεί 
αν οι προβλέψεις για τα ασφαλιστικά συμβόλαια μείον τα αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης και όποια 
συνδεδεμένα στοιχεία άϋλου ενεργητικού όπως αυτά που αποκτήθηκαν από συνδυασμό 
δραστηριοτήτων ή μεταφορών χαρτοφυλακίου είναι ικανοποιητικά.   
 
Μέσα στα πλαίσια της Οδηγίας της Φερεγγυότητας ΙΙ, ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων 
πραγματοποιείται από τον αναλογιστή της εταιρείας και τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό των ‘SCR’ και ‘MCR’ στην τυποποιημένη μέθοδο. 
 
Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και ελέγχους για να είναι σωστά ενημερωμένη για 
τον κίνδυνο απαιτήσεων που είναι εκτεθειμένη. Λόγω της αβεβαιότητας στον υπολογισμό της 
πρόβλεψης για απαιτήσεις, είναι πιθανό το τελικό αποτέλεσμα να διαφέρει από το αρχικό ποσό της 
υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί.  
 
Παράλληλα, η εταιρεία αντασφαλίζει μέσω αναλογικών ή μη αναλογικών συμβάσεων ένα μεγάλο 
μέρος των κινδύνων έτσι ώστε να ελέγχει την έκθεσή της σε ζημιές και να προστατεύει τους 
κεφαλαιουχικούς της πόρους.  Πρόσθετα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η εταιρεία αντασφαλίζει 
κινδύνους μέσω προαιρετικών αντασφαλίσεων. 
 

Παρά την μεγάλη αβεβαιότητα που πηγάζει από τους πιο πάνω κινδύνους η διεύθυνση της εταιρείας 
μέσα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία της διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα σε 
ισχύ για την κάλυψη των μελλοντικών της υποχρεώσεων. 

 
3.2.4. Λειτουργικός Κίνδυνος – Περιλαμβάνει τον Νομικό Κίνδυνο και τον Κίνδυνο 

Συμμόρφωσης (Operational risk – includes Legal and Compliance risk) 
Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από αποτυχίες που απορρέουν από 
ανεπαρκείς ή αποτυχημένες διαδικασίες, από το προσωπικό ή τα συστήματα τις εταιρείας καθώς και 
από εξωτερικές απειλές που προκύπτουν από καταστροφικά γεγονότα.  
 
Η εταιρεία χρησιμοποιεί την τυποποιημένη μέθοδο (standard formula) για τον υπολογισμό των 
κεφαλαιουχικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τον λειτουργικό κίνδυνο. 
 
Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, η εταιρεία προσπαθεί να αναπτύξει οργανωτικές δομές 
για την διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, να καθορίσει τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τη 
σχέση των αρμόδιων τμημάτων και των σχετικών επιτροπών και να αναπτύξει τον εσωτερικό έλεγχο 
που πραγματοποιείται στις δραστηριότητες της εταιρείας. 
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3.3. Ανάλυση μη ποσοτικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία 

Οι κύριοι μη ποσοτικοί κίνδυνοι που είναι εκτεθειμένη η εταιρεία είναι ο Στρατηγικός Κίνδυνος και ο 
Κίνδυνος Απώλειας Φήμης. 

3.3.1. Στρατηγικός Κίνδυνος (Strategic risk) 

Ο Στρατηγικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που αφορά τις αρνητικές επιδράσεις στο κεφάλαιο και στην 
κερδοφορία της εταιρείας λόγω των αποφάσεων της Διεύθυνσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, των 
μεταβολών στο οικονομικό περιβάλλον, ελλιπών ή ημιτελών αποφάσεων ή αποτυχιών στην 
προσαρμογή των αλλαγών της ασφαλιστικής βιομηχανίας.  
 
Μέσα από την συστηματική διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου και τον συμβουλευτικό ρόλο του 
ανεξάρτητου ελεγκτή της εταιρείας, η εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει τον περιορισμό του 
στρατηγικού κινδύνου. 
 

3.3.2. Κίνδυνος Απώλειας Φήμης (Reputational risk) 

Ο κίνδυνος απώλειας φήμης είναι ο κίνδυνος που πιθανόν να προκύψει από των πιθανών απωλειών 
λόγω μιας αρνητικής αντίληψης για την εικόνα της εταιρείας μεταξύ των πελατών, των μετόχων ή 
των εποπτικών αρχών. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσπαθεί να περιορίσει τον κίνδυνο απώλειας φήμης 
λαμβάνοντας υπόψη καταγγελίες πελατών και παρακολουθώντας την εικόνα της εταιρείας μέσα από 
έρευνες αγοράς. Επίσης διενεργείται εσωτερικός έλεγχος στο Τμήμα Ανάπτυξης Εργασιών των 
προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας.  
 
 

3.4. Διενέργεια Ασκήσεων Αντοχής 

Μέσα στα πλαίσια της ετοιμασίας της ετήσιας Εποπτικής Έκθεσης Αξιολόγησης Ιδίων Κινδύνων και 
Φερεγγυότητας (ORSA),  η εταιρεία διεξήγαγε μία σειρά από σενάρια για τα προβλεπόμενα οικονομικά 
έτη 2018, 2019, 2020 και 2021 όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα των μελλοντικών κεφαλαιουχικών 
απαιτήσεων. 

Συγκεκριμένα η εταιρεία διεξήγαγε τις πιο κάτω ασκήσεις αντοχής: 

Σενάριο 1 – Υποβάθμιση του μεγαλύτερου αντασφαλιστή της εταιρείας μας κατά μία μονάδα κάθε 
χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια 

Σενάριο 2 – Άσκηση αντοχής στα εκκρεμή ασφάλιστρα και οφειλόμενα από διαμεσολαβητές: Καμία 
αλλαγή για το έτος 2018, απώλεια 7% το οικονομικό έτος 2019, περαιτέρω απώλεια 5% το 2020 και 
περαιτέρω απώλεια 3% το 2021 

Σενάριο 3 – α)μετατροπή μετρητών σε εμπρόθεσμες καταθέσεις σε δύο διαφορετικά τραπεζικά 
ιδρύματα στα οποία η εταιρεία ήδη διατηρεί λογαριασμούς (β) μετατροπή μετρητών σε 
εμπρόθεσμες καταθέσεις σε υφιστάμενο τραπεζικό ίδρυμα και σε καινούργιο τραπεζικό ίδρυμα στο 
οποίο η εταιρεία δεν διατηρεί λογαριασμούς 

Σενάριο 4 – Άσκηση αντοχής στην αξία των τιμών των ακινήτων που χρησιμοποιούνται τόσο για 
επενδυτική όσο και ιδίας χρήσης: 10% μείωση το 2018, 5% περαιτέρω μείωση το 2019, καμία αλλαγή 
το 2020 και το 2021  

Σενάριο 5 –  Αγορά οικιστικού τεμαχίου για ιδία χρήση. Για την αγορά του συγκεκριμένου τεμαχίου 
χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο ποσό από τα μετρητά στην τράπεζα.  Το σενάριο αυτό διενεργήθηκε 
για το προβλεπόμενο οικονομικό έτος 2018. 
  
Σενάριο 6 – Απώλεια 15% στην αξία των μετοχών που διαθέτει η εταιρεία το 2018, 10% περαιτέρω 
μείωση το 2019, 10% περαιτέρω μείωση το 2020 και 10% περαιτέρω μείωση το 2021 
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Σενάριο 7 –  μετατροπή μετρητών σε εμπρόθεσμη κατάθεση σε τραπεζικά ιδρύματα στα οποία η 
εταιρεία ήδη διατηρεί λογαριασμούς. Για τον υπολογισμό στο συγκεκριμένο σενάριο 
χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της τρίτης τριμηνίας του 2018 (30/09/2018). 

Σενάριο 8 – Άσκηση αντοχής πάνω στην αναλογία ζημιάς των καθαρών ασφαλιστικών απαιτήσεων 
και παροχών προς τα μεικτά πραγματοποιηθέντα ασφάλιστρα για τον κλάδο Μηχανοκίνητων 
Οχημάτων (Motor loss ratio). Συγκεκριμένα, η εταιρεία αύξησε το ποσοστό του loss ratio για τον 
κλάδο Μηχανοκίνητων Οχημάτων από 61,5% στις 31/12/2017 σε 74% για τα επόμενα προβλεπόμενα 
οικονομικά έτη 2018, 2019, 2020 και 2021 

Σενάριο 9 – Άσκηση αντοχής ακραίου σεναρίου στα έτη 2018 και 2019 και συνδυασμός των πιο πάνω 
μεταβολών από τα σενάρια 1,2,4,6 και 8. 

 

 

Αποτελέσματα που προκύπτουν από τις ασκήσεις αντοχής 
Μελετώντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις πιο πάνω ασκήσεις αντοχής, στις 
περισσότερες τις περιπτώσεις η εταιρεία παρουσιάζει ένα λογικό υπό τις περιστάσεις ποσοστό 
φερεγγυότητας πάνω από το 115%. Στις μοναδικές περιπτώσεις όπου το ποσοστό είναι κάτω από το 
115%, είναι στο Σενάριο 1 – 2021 καθώς και στο Σενάριο 9 – Ακραίο Σενάριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
η εταιρεία θα χρειαστεί επιπλέον κεφάλαια έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις 
οικονομικές και κεφαλαιουχικές της ανάγκες. Αν και εφόσον χρειαστεί, οι μέτοχοι της εταιρείας θα 
συμβάλουν οικονομικά έτσι ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να διαθέτει μία επαρκή κεφαλαιουχική 
βάση.   

 

Η εταιρεία έχει υπολογίσει την επίδραση των αλλαγών σε καθοριστικούς μεταβλητούς παράγοντες 
οι οποίοι έχουν ουσιώδη επίπτωση στα αποτελέσματα του έτους όπως και στα ίδια κεφάλαια στο 
τέλος του έτους. 
 
Πέραν τούτου,  όποτε κριθεί αναγκαίο από την Διεύθυνση της εταιρείας,  διενεργούνται διάφορες 
ασκήσεις αντοχής βασισμένες σε σενάρια που συνδέονται με τομείς που μπορεί να βρεθεί 
εκτεθειμένη η εταιρεία. Οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τον καταρτισμό των συγκεκριμένων 
σεναρίων βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος αλλά και στις προβλεπόμενες συνθήκες που 
αναμένεται να επικρατούν στην αγορά. 

(α) (β)

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2018

125.9% 124.3% 117.3% 101.5% 125.9% 124.1% 121.4% 119.8% 127.7% 128.7%

2018 2019 2020 2021

125.9% 126.3% 124.9% 124.1% 2018 2019 2020 2021 2018

119.5% 117% 115.7% 115% 127.9%

2018 2019 2020 2021 30/09/2018 2018 2019 2020 2021 2018 2019

125.5% 125.6% 124.1% 123.1% 132.5% 118.3% 116.4% 116.2% 115.5% 111.5% 102.8%

Σενάριο 9

Σενάριο 4 

Σενάριο 6 Σενάριο 7 Σενάριο 8 

Σενάριο 5
Βασικό Σενάριο             

30/09/2018

Προβλεπόμενα οικονομικά έτη

129.6%

Σενάριο 1 Σενάριο 2 
Σενάριο 3
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4. Αποτίμηση για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ 
 

4.1. Πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού για σκοπούς 
Φερεγγυότητας ΙΙ 

 
Παρουσιάζουμε πιο κάτω συνοπτική κατάσταση όλων των στοιχειών ενεργητικού της εταιρείας όπως 
αυτά αποτιμήθηκαν στις 31/12/2018 για σκοπούς ετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς 
και της ετοιμασίας των ετησίων QRTS (Quantitative reporting templates). 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31/12/2018 

Στοιχεία Ενεργητικού  

    IFRS Φερεγγυότητα ΙΙ 
    €000 €000 

1 
Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και 

Εξοπλισμός 
             4,186                        4,151  

2 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία 

μέσων των αποτελεσμάτων 
                 302                            302  

3 Άυλα περουσιακά στοιχεία                    64                               -    

        

4 
Μετρητά και αντίστοιχα 

μετρητών 
           10,477                      10,484  

  Δεδουλευμένοι τόκοι                      7                               -    

               10,484                      10,484  

5 
Χρεώστες και άλλα εισπρακτέα 

ποσά 
             3,704                        2,520  

6 Δάνεια Εισπρακτέα              1,066                        1,066  

7 Αναβαλλόμενο κόστος κτήσης                  718                               -    

8 
Ανακτήσιμα ποσά από 

αντασφαλιστές 
             2,772                        1,515  

               23,296                      20,038  

 
 
Τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης και ακολούθως 
αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους. Τυχόν πλεόνασμα ή ζημιά που προκύπτει από την 
αποτίμηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  
 
Όλα τα στοιχεία ενεργητικού συμπεριλαμβανομένου στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται σε 
αναπροσαρμογή της αρχικής τους αξίας αναλύονται πιο κάτω:  
 
 

4.1.1. Ακίνητα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις  
Τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες της εταιρείας αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 
και στη συνέχεια αποτιμούνται στην εκτιμημένη δίκαιη αξία τους μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. 
Η βάση επανεκτίμησης είναι σύμφωνα με την "Εύλογη Αξία" (Fair Value) σύμφωνα με τα Διεθνή 
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Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ενημέρωσης – IFRS, και τα Εκτιμητικά Πρότυπα του RICS. "Εύλογη 
Αξία" (Fair Value) είναι το ποσό που θα μπορούσε να πάρει η εταιρεία από την πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου σε μια ομαλή συναλλαγή κατά την ημερομηνία εκτίμησης. Η εκτίμηση 
ακινήτων πραγματοποιείται σε χρονιαία βάση από ανεξάρτητο επαγγελματία εκτιμητή. Οι 
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν γη, κατέχονται από την Εταιρεία για μακροπρόθεσμες 
αποδόσεις ενοικίου και/ή για κεφαλαιουχική ενίσχυση και δεν χρησιμοποιούνται από την ίδια. Οι 
επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία 
αξία καθοριζόμενη ετησίως από εξωτερικούς εκτιμητές. Μεταβολές στις εύλογες αξίες 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα 
 
Για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ η βάση υπολογισμού τόσο για επενδυτική όσο και για ιδία χρήση είναι 

η ίδια με εξαίρεση τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον 

συγκεκριμένο υπολογισμό.  

 

4.1.2. Επενδύσεις σε μετοχές και αξιόγραφα 
Για εισηγμένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τρέχουσα τιμή ζήτησης των Χρηματιστηρίων στα 
οποία διαπραγματεύονται οι επενδύσεις. Για παράδειγμα, η αξία των επενδύσεων κατά την 
ημερομηνία ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων (31/12/2018) είναι η αξία η οποία η 
συγκεκριμένη επένδυση διαπραγματεύτηκε στο χρηματιστήριο την ημερομηνία αυτή και αν και 
εφόσον δεν υπήρξε διαπραγμάτευση την συγκεκριμένη ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη η 
πλησιέστερη ημέρα διαπραγμάτευσης. 
 
Για τις μη εισηγμένες αξίες η δίκαιη αξία καθορίζεται από την Οικονομική Διεύθυνση με τη σύμφωνη 
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου βάση αναγνωρισμένων μοντέλων εκτίμησης όπως 
αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του κάθε εκδότη.  Στις περιπτώσεις όπου η 
δίκαιη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα η δίκαιη αξία θεωρείται η τιμή κτήσης.  
 
Όλες οι αγορές και οι πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται την ημερομηνία της εμπορικής 
συναλλαγής η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει την επένδυση.  Κατά την εκποίηση επενδύσεων η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων 
και της λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στους λογαριασμούς μεταφέρεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά στην αποτίμηση επενδύσεων για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ. 

 

4.1.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  - Εμπορική εύνοια 
Στις οικονομικές καταστάσεις η εμπορική εύνοια παρουσιάζεται στην τιμή κόστους μείον 
συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι η εμπορική 
εύνοια θα εξετάζεται στο τέλος κάθε έτους για σκοπούς απομείωσης και εκεί όπου προκύπτει ανάγκη 
θα μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  
 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εμπορική εύνοια προέκυψε από την απόκτηση των εμπορικών 
δραστηριοτήτων της Royal International Insurance Holdings Ltd στην Κύπρο το 2000. Κατόπιν 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η συγκεκριμένη εμπορική εύνοια θα διαρκούσε για περίοδο 
20 ετών και κατά την διάρκεια αυτής θα υπήρχε ετήσια χρεώλυση της τάξης των €63.832 η οποία 
μεταφέρεται στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της εταιρείας.  
 
Με βάση τις Οδηγίες της Φερεγγυότητας ΙΙ όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Εποπτική Αρχή όλα τα 
άυλα στοιχεία ενεργητικού συμπεριλαμβανομένου της εμπορικής εύνοιας θα αποτιμούνται με 
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μηδενική αξία. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει η συγκεκριμένη διαφορά στην αποτίμηση του 
συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού. 
 

4.1.4. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και τραπεζικές καταθέσεις (εμπρόθεσμες – μη εμπρόθεσμες). 
Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από εμπρόθεσμες καταθέσεις οι οποίες είναι διάρκειας από 3 
μέχρι 12 μήνες κι φέρουν τόκο 0.1%-0.65% ετησίως.  

 
Για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ, οι δεδουλευμένοι τόκοι συμπεριλαμβάνονται στις εμπρόθεσμες 
καταθέσεις και κατ’ επέκταση στο σύνολο των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών.  

 
Για σκοπούς ετοιμασίας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οι δεδουλευμένοι τόκοι 
παρουσιάζονται ξεχωριστά σαν άλλα εισπρακτέα ποσά. 

 
4.1.5. Χρεώστες και άλλα εισπρακτέα ποσά 

Οι χρεώστες παρουσιάζονται με βάση τις ονομαστικές αξίες που οφείλονται κατά την ημερομηνία 
της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μείον την πρόβλεψη για ειδική και γενική πρόνοια για 
επισφαλείς χρεώστες, η οποία θεωρείται η δίκαιη τους αξία. 

 
Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεως διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για 
συγκεκριμένους επισφαλείς χρεώστες όπου θεωρείται αναγκαίο. Επίσης γίνεται γενική και ειδική 
πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες με βάση την περίοδο οφειλής του χρέους και ικανότητας 
είσπραξης του χρέους αντίστοιχα.  

 
Η δίκαιη αξία των χρεωστών και άλλων εισπρακτέων ποσών καθορίζεται με βάση προηγούμενα 
ιστορικά στοιχεία και εκτιμήσεις της Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.  

 
Οι τεχνικές προβλέψεις που αφορούν τα ασφάλιστρα υπολογίζονται πάνω σε εκτιμήσεις που 
γίνονται ανά σύμβαση. Η βέλτιστη εκτίμηση των τεχνικών προβλέψεων σχετίζεται με τις μελλοντικές 
πληρωμές των εκκρεμών απαιτήσεων, τα διοικητικά έξοδα καθώς και με τα έξοδα όλων των 
συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ. Επίσης στην βέλτιστη εκτίμηση περιλαμβάνονται και συμβάσεις 
που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει αλλά έχουν εκδοθεί με μη εισπραχθείσα ασφάλιστρο. Τα ασφάλιστρα 
αυτά υπολογίζονται στην βέλτιστη εκτίμηση των ασφαλίστρων αλλά αφαιρούνται από την 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) της εταιρείας. Ένα ποσό της τάξης των 
€1,184,000 αφαιρείται από τους "Χρεώστες και άλλα Εισπρακτέα Ποσά". Ως αποτέλεσμα, υπάρχει η 
συγκεκριμένη διαφορά στην αποτίμηση του συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού. 
 

4.1.6. Δάνεια εισπρακτέα 

Στις 22 Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση των υπολοίπων με 
αντιπροσώπους σε συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της Εφόρου Ασφαλιστικών 
Εταιρειών.  Έχουν αναδιαρθρωθεί όλα τα υπόλοιπα οφειλόμενα στις 31 Δεκεμβρίου 2017 με 
ορίζοντα 1 μέχρι 8 έτη.  Τα υπόλοιπα δε φέρουν τόκο και η Διεύθυνση έχει υπολογίσει τόκο σύμφωνα 
με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου.  
 

Όπου και αν χρειάζεται γίνονται αναθεωρήσεις στις δανειακές συμβάσεις. 
 

Μέσα από την συμφωνία των δανειακών συμβάσεων η εταιρεία κατάφερε να εισπράξει ένα μεγάλο 
μέρος των παλαιών οφειλόμενων ποσών από τους αντιπροσώπους της.  
 
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά στην αποτίμηση επενδύσεων για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ. 
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4.1.7. Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης 

Τα έξοδα τα οποία προκύπτουν για την έκδοση ασφάλειας αναβάλλονται μέχρι το σημείο όπου είναι 
ανακτήσιμα. Αποτελούνται από έξοδα που σχετίζονται με την κτήση ή ανανέωση ασφαλιστικών 
συμβολαίων και μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενα έτη.  

 
Τα έξοδα κτήσης τα οποία σχετίζονται με ασφάλιστρα, τα οποία έχουν συναφθεί κατά την διάρκεια 
του οικονομικού έτους αλλά αφορούν μεταγενέστερο οικονομικό έτος, υπολογίζονται πάνω σε 
συμβατή βάση με την μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 
(μέθοδος των 24ων).  

 
Για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ, η αποτίμηση του κόστους κτήσης δεν συνάδει με την χρονική περίοδο 
των ταμειακών ροών του κόστους κτήσης για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων κάτω από 
την Φερεγγυότητα ΙΙ. Ως αποτέλεσμα,  η αξία του κόστους κτήσης είναι μηδενική. 

  

4.1.8. Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστές 

Τα στοιχεία αντασφάλισης περιλαμβάνουν τις επανακτήσεις που οφείλονται από αντασφαλιστικές 
εταιρείες αναφορικά με καταβεβλημένες απαιτήσεις. Ταξινομούνται σε λογαριασμούς εισπρακτέους 
και περιλαμβάνονται σε ασφαλιστικούς και άλλους λογαριασμούς εισπρακτέους στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης.  

 
Τα στοιχεία αντασφάλισης αξιολογούνται για μείωση αξίας σε κάθε περίοδο αναφοράς του 
ισολογισμού. Θεωρείται ότι έχει μειωθεί η αξία ενός στοιχείου εάν, ως αποτέλεσμα ενός συμβάντος 
που επήλθε κατόπιν της αρχικής του αναγνώρισης, υπάρχουν αντικειμενικές τεκμηριωμένες 
ενδείξεις ότι η εταιρεία πιθανόν να μην ανακτήσει όλα τα οφειλόμενα ποσά και ότι το συμβάν έχει 
σημαντική επίπτωση στα ποσά που η εταιρεία θα λάβει από τον αντασφαλιστή. 

 

Για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ, τα ανακτήσιμα ποσά αποτυπώνονται σε χαμηλότερη αξία έτσι ώστε 
να ληφθεί υπόψη η χρονική περίοδος μέχρι την ανάκτηση των συγκεκριμένων ποσών. Η μεθοδολογία 
που χρησιμοποιείται έτσι ώστε να καταλήξουμε στην βέλτιστη εκτίμηση των ανακτήσιμων ποσών 
από αντασφαλιστές, προκύπτει από αναλογιστικές προβλέψεις.  
 

4.2. Πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων και λοιπών υποχρεώσεων 

Παρουσιάζουμε πιο κάτω συνοπτική κατάσταση όλων των τεχνικών προβλέψεων και λοιπών 
υποχρεώσεων της εταιρείας όπως αυτά αποτιμήθηκαν στις 31/12/2018 για σκοπούς ετοιμασίας των 
Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και της ετοιμασίας των ετησίων QRTS (Quantitative reporting 
templates). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31/12/2018 

Τεχνικές Προβλέψεις & λοιπές Υποχρεώσεις  

    IFRS Φερεγγυότητα ΙΙ 
    €000 €000 

1 

Απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων που 
περιλαμβάνει: 

    

Απαιτήσεις που έχουν επισυμβεί αλλά 
δεν έχουν γνωστοποιηθεί (IBNR) 

             7,461                        7,809  

Έξοδα διαχείρισης απαιτήσεων (Claims 
Handling) 

    

Απόθεμα κινδύνων σε ισχύ (URR)     

Απόθεμα μη δεδουλευμένων 
ασφαλίστρων 

             5,262                        2,068  

Περιθώριο Κινδύνου (Risk Margin)                     -                              722  

  ΟΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ            12,723                      10,599  

2 
Άλλοι πληρωτέοι Λογαριασμοί & 

Υποχρεώσεις 
             2,318                        1,914  

3 Φορολογία                    17                              17  

4 Αναβαλλόμενη Φορολογία                  611                            611  

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ            15,669                      13,141  

 
 

Αναλύουμε πιο κάτω τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς υπολογισμού των τεχνικών 
προβλέψεων της εταιρείας καθώς και ανάλυση των λοιπών υποχρεώσεων.  
 

4.2.1. Ολικό Τεχνικών Προβλέψεων 
 

4.2.1.1 Απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων 

Είναι οι μελλοντικές απαιτήσεις που αναμένεται να πληρώσει η εταιρεία. Ο υπολογισμός 
γίνεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και βασίζεται ανάλογα με το κόστος που αναμένεται 
ότι θα προκύψει. 
 
Το απόθεμα συμπεριλαμβάνει: 

• Τις απαιτήσεις σε σχέση με κινδύνους που έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν 
γνωστοποιηθεί (IBNR) μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τον υπολογισμό του 
αποθέματος αυτού, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία του παρελθόντος όσον αφορά τον 
αριθμό και το ύψος των αποζημιώσεων που δηλώνονται μετά την ημερομηνία της 
οικονομικής έκθεσης.   

• Το κόστος για την διαχείριση των απαιτήσεων (Claims Handling) 

• Το απόθεμα κινδύνων σε ισχύ (URR) το οποίο είναι ένα απόθεμα ασφαλίστρων που 
αντιπροσωπεύει τα αναμενόμενα ποσά των μελλοντικών απαιτήσεων που ενδέχεται να 
προκύψουν μετά την ημερομηνία εκτίμησης αφού από αυτά αφαιρεθεί το απόθεμα για 
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τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (UPR) καθαρό από αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης 
(DAC).  

 

4.2.1.2 Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 

Το απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων υπολογίζεται για κάθε ασφαλιστήριο 
ξεχωριστά. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος των 24ων, όπου τα δεδουλευμένα 
και μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα υπολογίζονται πάνω σε αυστηρό καταμερισμό, εκτός από 
τους κλάδους ασφάλισης όπου τα χαρακτηριστικά του κινδύνου δεν επιτρέπουν την 
εφαρμογή των μεθόδων αναλογίας και γι’ αυτό εφαρμόζονται μέθοδοι υπολογισμού που 
λαμβάνουν υπόψη τους τη διαχρονική εξέλιξη του κινδύνου. 

 

4.2.1.3 Περιθώριο Κινδύνου (Risk Margin) 

Το περιθώριο κινδύνου (Risk Margin) υπολογίζεται κάτω από τις Οδηγίες της Φερεγγυότητας 
ΙΙ και είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει ότι η αξία των τεχνικών αποθεματικών ισοδυναμεί με 
το επιπρόσθετο ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί από την εταιρεία προκειμένου να 
αναλάβει και να ικανοποιήσει τις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις. Για σκοπούς ετοιμασίας 
των οικονομικών καταστάσεων δεν γίνεται υπολογισμός του περιθωρίου κινδύνου όπως 
αυτός γίνεται για σκοπούς υπολογισμού της Φερεγγυότητας ΙΙ. Ως αποτέλεσμα το περιθώριο 
κινδύνου είναι μηδέν.  
 

Για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ ο υπολογισμός των πιο πάνω αποθεματικών γίνεται από τον 
Αναλογιστή της εταιρείας. Τα αποτελέσματα του πιο πάνω υπολογισμού χρησιμοποιούνται 
από την Λειτουργό Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας για σκοπούς ετοιμασίας των ετησίων 
και τριμηνιαίων QRTS (Quantitative reporting templates). 

 

4.2.2. Άλλοι πληρωτέοι Λογαριασμοί και Υποχρεώσεις 
Αποτελούνται κυρίως από υπόλοιπα αντασφαλιστών καθώς και από εμπορικούς και άλλους 
πληρωτέους λογαριασμούς. Όλοι οι πιστωτές παρουσιάζονται με βάση τις ονομαστικές αξίες που 
οφείλονται κατά την ημερομηνία που ετοιμάστηκε η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 
Παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία και συμπεριλαμβάνουν τόκους όπου είναι αναγκαίο. 

Οι τεχνικές προβλέψεις που αφορούν τα ασφάλιστρα υπολογίζονται πάνω σε εκτιμήσεις που 
γίνονται ανά σύμβαση. Η βέλτιστη εκτίμηση των τεχνικών προβλέψεων σχετίζεται με τις μελλοντικές 
πληρωμές των εκκρεμών απαιτήσεων, τα διοικητικά έξοδα καθώς και με τα έξοδα όλων των 
συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ. Επίσης στην βέλτιστη εκτίμηση περιλαμβάνονται και συμβάσεις 
που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει αλλά έχουν εκδοθεί με μη εισπραχθείσα ασφάλιστρο. Τα ασφάλιστρα 
αυτά υπολογίζονται στην βέλτιστη εκτίμηση των ασφαλίστρων αλλά αφαιρούνται από την 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) της εταιρείας. Ένα ποσό της τάξης των 
€404,000 αφαιρείται από τις "Αντασφαλιστικές Οφειλές". Ως αποτέλεσμα, υπάρχει η συγκεκριμένη 
διαφορά στην αποτίμηση του συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού. 

 

4.2.3. Φορολογία 
Η φορολογία η οποία παρουσιάζεται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνει πρόβλεψη για φορολογία πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους με βάση τη 
νομοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο καθώς και αναβαλλόμενη φορολογία και 
φόρους προηγούμενων ετών.  Η φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων εκτός όπου αυτή αφορά στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, όπου τότε μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια. Καμία ουσιώδης διαφορά στην αποτίμηση των 
πιο πάνω για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ. 
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4.2.4. Αναβαλλόμενη Φορολογία 
Η Εταιρεία έχει προβεί σε πλήρη πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία σε όλες τις προσωρινές 
διαφορές μεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της 
Εταιρείας και της φορολογικής τους αξίας.  Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν στο μέλλον.   

 
Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίμηση ακινήτων, εξοπλισμού  και 
εγκαταστάσεων, και επενδύσεων σε ακίνητα, μεταφέρεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης και στο 
αποθεματικό προσόδου αντίστοιχα.   

 
Καμία ουσιώδης διαφορά στην αποτίμηση των πιο πάνω για σκοπούς Φερεγγυότητας ΙΙ. 
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5. Διαχείριση Κεφαλαίου 
 

5.1. Ίδια Κεφάλαια 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αυτό αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις 
αντικατοπτρίζει την συνολική αξία όλων των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι της εταιρείας. 
Προσθέτοντας και τα λοιπά αποθεματικά στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προκύπτει το σύνολο 
ιδίων κεφαλαίων όπως αυτό παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις.  
 
Τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας πληρούν το ισχύον καθεστώς κεφαλαιουχικής επάρκειας 
όπως αυτό απαιτείται από την υφιστάμενη νομοθεσία. 
 
Η κεφαλαιουχική επάρκεια της εταιρείας αλλά και η σωστή ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων 
ελέγχονται τόσο μέσα από τη ετοιμασία των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων αλλά και μέσα 
από την υποβολή των τριμηνιαίων και ετήσιων QRTS (Quantitative reporting templates). 
 
Η οποιαδήποτε μεταβολή στο υφιστάμενο κεφάλαιο της εταιρείας απαιτεί την έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

5.2. Κεφαλαιουχικές απαιτήσεις και ελάχιστο περιθώριο Φερεγγυότητας ΙΙ 

5.2.1. Ποσοστά Φερεγγυότητας 

Η εταιρεία χρησιμοποιά την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών της 
απαιτήσεων. Για σκοπούς υπολογισμού του ποσοστού ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας όπως 
αυτό ετοιμάζεται με το πέρας κάθε περιόδου και αποστέλλεται στην Υπηρεσία Ασφαλιστικών 

Εταιρειών υπολογίζεται ως ακολούθως: 
Ολικών Περιουσιακών Στοιχείων – Σύνολο Υποχρεώσεων

Ελάχιστο Περιθώριο Φερεγγυότητας (€3.700.000)
   

 

(m €) 
Κεφαλαιουχικές 
απαιτήσεις (SCR) 

Ελάχιστες 
Κεφαλαιουχικές 

Απαιτήσεις (MCR) 

Διαθέσιμο Κεφάλαιο 
                           

6,898    
                           

6,898    

Κεφαλαιουχικές 
Απαιτήσεις 

                           
5,159    

                           
3,700    

Πλεόνασμα 
                           

1,739    
                           

3,198    

Ποσοστό 133.7% 186.4% 
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Όπως καταδεικνύεται από τους πιο πάνω πίνακες η εταιρεία διατηρεί ποσοστό φερεγγυότητας που 
υπερκαλύπτει τις μελλοντικές της ανάγκες.  

 
5.2.2. Παρουσίαση των ποσοτικών κινδύνων με βάση την τυποποιημένη μέθοδο 

Η εταιρεία μέσα στα πλαίσια της Οδηγίας της Φερεγγυότητας ΙΙ διεξάγει σε τριμηνιαία και ετήσια 
βάση ποσοτικό έλεγχο για τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών αναγκών της τόσο ξεχωριστά για 
κάθε κίνδυνο όσο και στο συνολικό ποσό που χρειάζεται για κάλυψη των αναγκών της. 
 
Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένη η εταιρεία 
παρουσιάζονται στον πίνακα πιο κάτω και υπολογίζονται με βάση την τυποποιημένη μέθοδο. 

 

Κίνδυνοι 
      

 Κεφαλαιουχικές 
Απαιτήσεις (€)  

Κίνδυνος Αγοράς                2,274,347  

  Κίνδυνος επιτοκίων       - 

  Κίνδυνος από μετοχές     134,188 

  Κίνδυνος από ακίνητα     1,012,518 

  Κίνδυνος ρευστότητας     - 
  Κίνδυνος από συσσώρευση επενδύσεων   1,745,333 
  Κίνδυνος περιθωρίων     510,146 

  Διασπορά μεταξύ των κινδύνων   - 1,127,838 

Κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου   1,357,360 

Κίνδυνος ασφαλίστρων και τεχνικών 
προβλέψεων 

13,049 

  Ατυχημάτων       13,049 

Κίνδυνος ασφαλίστρων και τεχνικών 
προβλέψεων 

2,829,268 

  Άλλοι Κλάδοι       2,639,030 

  Κίνδυνος Ακύρωσης       678,432 

  Καταστροφικός Κίνδυνος     347,859 

  Διασπορά μεταξύ των κινδύνων   - 836,052 

           

Βασικές Κεφαλαιουχικές Απαιτήσεις 
Φερεγγυότητας 

6,474,024 

Διασπορά μεταξύ όλων των κατηγοριών κινδύνων - 1,611,416 

           

Λειτουργικός Κίνδυνος     296,304 

           

Κεφαλαιουχικές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας   5,158,912 
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5.2.3. Στοιχεία Ισολογισμού Φερεγγυότητας ΙΙ 
Παρουσιάζεται πιο κάτω πίνακας με όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την τυποποιημένη μέθοδο 
και αποτελούν τα στοιχεία του ισολογισμού με βάση τις Οδηγίες της Φερεγγυότητας ΙΙ. 

 

 

Είναι ευδιάκριτο ότι τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας που απορρέουν από την τυποποιημένη 
μέθοδο υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία διαθέτει επαρκές πλεόνασμα για 
να υπερκαλύψει οποιεσδήποτε μελλοντικές ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν από μελλοντικούς 
κινδύνους. 

5.2.4. Αρχές του Διοικητικού Συμβουλίου 
Αρχή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να διατηρεί μια δυνατή κεφαλαιουχική βάση έτσι ώστε να 
διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών της αγοράς και της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
και να είναι σε θέση να υποστηρίζει την μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την απόδοση κεφαλαίου η οποία καθορίζεται ως το 
κέρδος για το έτος δια τα Ιδία Κεφάλαια. Επίσης, εγκρίνει το ποσοστό που δίδεται ως μέρισμα στους 
μετόχους της εταιρείας.  
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