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Εισαγωγή 

Η έκθεση αυτή είναι προσωρινή και συντάσσεται σύμφωνα  με την υπόδειξη της ΕΙΟPΑ _BoS-20/236 

από 20 Μαρτίου 2020 και περιλαμβάνει μέρος από τις απαραίτητες πληροφορίες που θα 

δημοσιοποιηθούν κατά την υποβολή  της συνολικής εποπτικής αξιολόγησης φερεγγυότητας και 

χρηματοοικονομικής κατάστασης (SFCR) που έχει διαμορφωθεί με βάση τους κατ' εξουσιοδότηση 

Κανονισμούς (ΕΕ) 2015/35 και 2015/2452 της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Νόμο 

4364/05.02.2016, σε συνδυασμό με την Πράξη της Τράπεζα της Ελλάδος 77/12.02.2016.  Η εταιρεία 

θα οριστικοποιήσει και θα υποβάλλει την αναλυτική της έκθεση με πλήρη λεπτομέρεια σε 

μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονιστικού πλαισίου για την Φερεγγυότητα ΙΙ. 

Η παρούσα έκθεση, περιλαμβάνει την περίληψη σε βασικά οικονομικά μεγέθη του 2019 καθώς  και 

μια εκτίμηση των επιπτώσεων  του COVID-19, την αξιολόγηση της θέσης φερεγγυότητας της Εταιρίας 

και μέρος από τα ετήσια ποσοτικά υποδείγματα S.02.01, S.22.01, S.23.01, S.25.01   που 

επισυνάπτονται. 

Η συνοπτική έκθεση  εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 16 Απριλίου του 2020.  
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Περίληψη 

Η Εταιρία ολοκλήρωσε την χρήση του 2019 εν μέσω προκλήσεων και προσδοκιών με κυριότερες: 

 Την περιορισμένη μεγέθυνση σε σχέση με τις προσδοκίες της εταιρείας για την εξέλιξη της 

Ελληνικής Ασφαλιστικής αγοράς Ζημίων και ιδιαίτερα της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων που 

συρρικνώθηκε συνολικά κατά 2,5%. 

 Τον επαναπροσδιορισμό της παραγωγικής βάσης με επιδίωξη στην γεωγραφική διεύρυνση 

κατά κανόνα εκτός Αττικής στον κλάδο αυτοκινήτου, καθώς και με εφαρμογή της ΙDD για την 

κανονιστική συμμόρφωση του δικτύου και των συνεργατών. 

 Την συνέχιση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης της Εταιρίας. 

Η επιτυχής λειτουργική απόδοση έδωσε την δυνατότητα για πιο αποτελεσματική διαχείριση του 

προφίλ των κινδύνων της Εταιρίας προς όφελος και των πελατών. Η Διοίκηση έχοντας αποφασίσει ως 

μέρος του στρατηγικού της πλάνου την αναδιάρθρωση του Ισολογισμού και την βελτίωση της 

κατανομής ανάληψης κινδύνων, συνέχισε την πρακτική αυτή στην χρήση του 2019  με περαιτέρω 

ανάληψη ενεργειών που συνέβαλαν στην βελτίωση του συντελεστή Φερεγγυότητας επιτυγχάνοντας 

για πρώτη φορά από την εφαρμογή του SII την υπέρβαση του στόχου  120%. 

Η Εταιρία απέδειξε την αντοχή της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των κινδύνων, δράττοντας 

τις όποιες ευκαιρίες με στόχο την δημιουργία θετικών προοπτικών για το μέλλον, κατά την διάρκεια 

του τρίτου έτους εφαρμογής του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα  ΙΙ. 

Συνοπτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Δραστηριότητα και Αποτελέσματα 

Η Εταιρία λειτουργεί τόσο στον Κλάδο Ζωής & Υγείας, όσο και στους κλάδους Γενικών Ασφαλειών. Η 

εξειδίκευσή της εστιάζεται στις ασφαλίσεις Αυτοκινήτων. Να σημειωθεί ότι ο εμπορικός κλάδος του 

αυτοκινήτου ο οποίος περιλαμβάνει και συμπληρωματικές καλύψεις πέραν της Αστικής Ευθύνης 

αποτελεί το 89 % της συνολικής παραγωγής ΜΕΑ. 

 

2019     

Μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα -0,4%▼ 

 €60,7 εκ.     2018: €61,0 εκ.  

Τεχνικό Αποτέλεσμα (1) 24%▲ 

 €17,3 εκ.     2018: €14 εκ.  

Απόδοση επενδύσεων ( Yield  %) 310 bps - 

6,9%    2018: 3,8%  

Επαναλαμβανόμενα Κέρδη προ Φόρων 83%▲ 

 €6,5 εκ.     2018: €3,6 εκ.  

Προσαρμοσμένα Ίδια κεφάλαια 6%▲ 

 €46,9 εκ.     2018: €43,3 εκ.  
 

 

(1)
 

Το τεχνικό αποτέλεσμα 2019 περιλαμβάνει έσοδα 3,1 εκ. από εκκαθάριση αντασφάλισης ετών 2011-2012 
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Προφίλ Κινδύνου και Φερεγγυότητα 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό των ρυθμιστικών 

κεφαλαιακών αναγκών, Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) και Ελάχιστη Κεφαλαιακή 

Απαίτηση (MCR). Τα αποτέλεσμα της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας, ανά κατηγορία 

κινδύνου με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2019 απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα:  

 

Ο δείκτης κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2019 

ανήλθε σε 122,26%. 

Η Εταιρία το 2019 έχει κάνει χρήση προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας (“Volatility Adjustment –VA”), 

ενώ, δεν συμπεριέλαβε την δυνατότητα που δίδεται από την Φερεγγυότητα ΙΙ περί υπολογισμού της 

αναγνώρισης προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων 

(LACDT). 
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Ο Δείκτης κάλυψης Κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 122,3% έναντι 117,1% το 2019. Κύρια 

βελτίωση προέρχεται από την θετική μεταβολή των επιλέξιμων Ιδίων κεφαλαίων, αποτέλεσμα της 

βελτίωση των αποτελεσμάτων από την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρίας. 

Η εν λόγο βελτίωση από την θετική μεταβολή των επιλέξιμων Ιδίων κεφαλαίων σε €2,0 εκ. αποδίδεται 

σε συνδυαστικό αποτέλεσμα αύξησης αποτελεσμάτων πέραν της επίδρασης των ενεργειών 

λειτουργικής αναδιάρθρωσης και επέφερε συνολική αύξηση € 2 εκ. στα επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια. 

Περαιτέρω η αύξηση της Απαίτησης Φερεγγυότητας ανήλθε σε €0,2 εκ. συνέπεια των 

επιχειρηματικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων. 

Μελλοντικές Εκτιμήσεις 

Η διοίκηση της  εταιρείας κρίνει ότι η διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας ήταν, και 

συνεχίζει να αποτελεί βασικό επιχειρησιακό στόχο της. Οι μέχρι τώρα ενέργειες θωράκισης της 

Εταιρίας κρίνονται επαρκώς ικανοποιητικές, ωστόσο οι τρέχουσες συνθήκες συνεχίζουν να καλούν ως 

πρωταρχικό μέλημα την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας. 

Για τους ανωτέρω λόγους η Εταιρία εκτιμά ότι κατά την διάρκεια του 2019 έχει επιτύχει ένα βασικό 

στρατηγικό  στόχο που αφορά τον επιθυμητό δείκτη κάλυψης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

Φερεγγυότητας του 120%. Όταν μάλιστα η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν αυτό να συμβεί κατά την 

χρήση του 2020, πραγματοποιώντας τον εν λόγω στόχο ένα έτος νωρίτερα από το προγραμματισμένο. 

 

 

 

Εξέλιξη Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας

€εκ.

2018 2019 Δ    

Επιλέξιμα 'Iδια Κεφάλαια € 40,3                         € 42,3                                          € 2,0                                     

Συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση (SCR) € 34,4                         € 34,6                                          € 0,2                                     

LACDT €  -                              €  -                                               €  -                                       

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας € 34,4                         € 34,6                                          € 0,2                                     

Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) € 8,6                            € 8,6                                             € 0,0                                     

Δείκτης Κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης 117,1%                       122,3%                                        5,2%                                       

Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης 468,4%                       489,0%                                        20,7%                                    

Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια - Τυποποιημένη μέθοδος

€εκ.

2018 2019

Κατηγορία 1 € 40,2                         € 42,3                                          

Κατηγορία 2 €  -                              €  -                                               

Κατηγορία 3 € 0,1                            €  -                                               

Σύνολο € 40,3                         € 42,3                                          
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Εκτιμήσεις  που σχετίζονται την Πανδημία της νόσου Covid _19 

Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την εξάπλωση του κορωνοϊού δεν μπορούν να 
αποτιμηθούν πλήρως με τα διαθέσιμα στοιχεία και με δεδομένη την αυξανόμενη αβεβαιότητα για 
την εξέλιξη και την διάρκεια του φαινομένου το 2020. Όσο επιτείνεται η εξάπλωση του κορωνοϊού και 
εντείνονται τα προληπτικά μέτρα αποτροπής της διασποράς του, επιδεινώνεται το οικονομικό 
περιβάλλον και περιορίζεται η οικονομική δραστηριότητα. Εκτιμάται ότι θα κλιμακωθούν οι 
αρνητικές επιδράσεις στην εγχώρια ζήτηση, λόγω χειροτέρευσης του οικονομικού κλίματος, των 
χρηματοοικονομικών συνθηκών, καθώς και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και την ελεύθερη 
διακίνηση θα επιφέρουν συνακόλουθες επιπτώσεις στην απασχόληση και στον τουρισμό. 

Η πανδημία λόγω κορωνοϊού και η νόσος (COVID-19) προκαλεί ευρεία ανησυχία για την 
επιχειρηματική λειτουργία, με αυξανόμενες οικονομικές δυσκολίες σε διεθνές και τοπικό επίπεδο για 
τις επιχειρήσεις, το προσωπικό, τους καταναλωτές, τα συστήματα υγείας και τo κοινωνικό σύνολο. Οι 
επιπτώσεις για την ασφαλιστική αγορά αφορούν άμεσα την διαχείριση και προσαρμογή στην 
αντιμετώπιση κρίσης, τους εργαζομένους, την διάθεση και διαχείριση των ασφαλιστικών προϊόντων, 
την λειτουργική δραστηριότητα, την επαρκή ρευστότητα και την διασφάλιση του Επιχειρησιακού 
πλάνου για θωράκιση των συνεργασιών του δικτύου πωλήσεων και του υφιστάμενου πελατολογίου 
με θετική αξιολόγηση. 

Αναφορικά με τα στοιχεία των των προϊόντων που προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου 

επιδημίας ή πανδημίας ανά κλάδο ασφάλισης για την εταιρεία συνοψίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

SII LOB EARNED PREMIUM % 
TECHNICAL 

PROVISIONS % 

LIFE WITH PROFIT SHARING 0,11% 1,46% 

OTHER LIFE 0,07% -0,06% 

HEALTH SLT 0,03% -0,01% 

HEALTH NON SLT 4,20% 2,09% 

NON LIFE 0,00% 0,00% 

 117,1% 
 122,3% 

2018 2019 

Ελάχιστος Δείκτης Κάλυψης Κεφαλαιακής επάρκειας 

+516 bps 
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Αναφορικά με νοσοκομειακά προγράμματα, κανένα ιδιωτικό θεραπευτήριο δεν δέχεται να 

νοσηλεύσει περιστατικά με κορωνοϊό και όλα προωθούνται σε δημόσια νοσοκομεία αναφοράς. Οι 

συμπληρωματικές καλύψεις κλάδου Ζωής αντασφαλίζονται σε ποσοστό 80% ενώ του κλάδου 

ασθενειών σε ποσοστό 70%. Η εταιρεία, δεν παρέχει προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης και 

διακοπής επιχειρηματικής συνέχειας, όπου και είναι πιθανό να προκύψουν αυξημένες απαιτήσεις με 

αναγγελίες ζημίων. 

Τα βασικά μεγέθη που αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά αναφορικά με την εφαρμογή του 

Επιχειρησιακού Πλάνου της Εταιρίας είναι τουλάχιστον οι κάτωθι: 

i. Παραγωγή: Θα υπάρξει αρνητική επίδραση στους προβλεπόμενους ρυθμούς εξέλιξης σε 

σχέση με το βασικό επιχειρηματικό πλάνο.  

ii. Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων: Θα υπάρξει όπως διαφαίνεται από την εξέλιξη των 

οργανωμένων αγορών, σημαντική αρνητική επίδραση στην αποτίμηση των περιουσιακών 

στοιχείων. 

Σε αντιδιαστολή, υπάρχουν επιδράσεις όπου εκτιμάται προς το παρόν ότι δύναται να έχουν 

πρόσκαιρη θετική συμβολή από τον περιορισμό της κυκλοφορίας στην συχνότητα  των ζημιών, 

παράλληλα με την υποχρεωτική ασφάλιση των καλύψεων αστικής ευθύνης αυτοκίνητου.  

Δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει ασφαλής και επαρκής πληροφόρηση για να ληφθούν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις για την χρονική διάρκεια και την έκταση της ύφεσης, ήτοι είναι πιθανά τα ακόλουθα: 

1. Η διεθνής και εγχώρια ύφεση, επηρεάζει την προσδοκώμενη ανάκαμψη και τις προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας, καθότι η χώρα έχει εκτεθεί σε διαδοχικές κρίσεις για παρατεταμένη περίοδο.  

2. Η μείωση εμπιστοσύνης των καταναλωτών, με επαναξιολόγηση αναγκών καθώς και της 
δυνατότητος για συνέχιση ασφαλιστικών προγραμμάτων, έστω και προσωρινά. 

3. Η αποτίμηση και η μεταβλητότητα των τιμών μπορεί να αποτελέσει πρόκληση στην ρευστότητα σε 
συνδυασμό και με πιθανή μείωση ρευστότητας από ελλιπή ζήτηση σε ορισμένα ασφαλιστικά 
προϊόντα.  

4. Η μείωση της παραγωγικότητας (εξ αιτίας επιπτώσεων της νόσου) και ανάγκη για νέες δεξιότητες. 

6. Η διαχείριση της επικοινωνίας, έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την κρίση. Οι τρόποι που η εταιρεία 
ανταποκρίνεται σε ένα τέτοιο γεγονός, προϋποθέτει αίσθημα αλληλεγγύης και μορφώνει στην 
αντίληψη των εργαζομένων και του κοινού, μια σημαντική εμπειρία για την φήμη και την εταιρική 
κουλτούρα. 

7. Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί βασικό μέρος της διαχείρισης κρίσεων. Επιπρόσθετη ευπάθεια στην 
διάρκεια της κρίσης είναι ένα ενδεχόμενο. Τα υψηλά επίπεδα εξ’ αποστάσεως εργασίας και 
πρόσβασης σε βασικά συστήματα σε σχέση με την καθημερινή πρακτική καθώς και η έκθεση των 
εργαζόμενων μας καθιστούν πιο ευάλωτους σε κακόβουλες προσπάθειες social engineering εν μέσω 
κρίσης. 
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1.1  S.02.01.02  Balance sheet 

 

 

Solvency II value Statutory accounts 

value

Reclassif ication 

adjustments

C0010 C0020 EC0021

(Abstract) (Abstract) (Abstract)

R0010 - 0 -

R0020 - 5.389.574 -

R0030 0 894.639 0

R0040 0 0 0

R0050 0 0 0

R0060 18.449.811 18.449.811 0

R0070 72.076.597 72.076.597 0

R0080 33.252.184 33.252.184 0

R0090 0 0 0

R0100 13.430.333 13.542.581 0

Equities - listed R0110 1.328.794 1.441.043 0

Equities - unlisted R0120 12.101.539 12.101.539 0

R0130 20.723.515 20.723.515 0

Government Bonds R0140 8.135.372 8.135.372 0

Corporate Bonds R0150 12.588.143 12.588.143 0

Structured notes R0160 0 0 0

Collateralised 

securities

R0170
0 0 0

R0180 780.354 668.105 0

R0190 0 0 0

R0200 3.890.212 3.890.212 0

R0210 0 0 0

R0220 0 0 0

R0230 394.927 394.927 0

R0240 0 0 0

R0250 394.927 394.927 0

R0260 0 0 0

R0270 23.035.238 23.025.402 0

R0280 23.035.238 23.025.402 -

Non-life excluding 

health

R0290
21.432.161 23.025.402 -

Health similar to non-

life

R0300
1.603.077 0 -

R0310 0 0 -

Health similar to life R0320 0 0 -

Life excluding health 

and index-linked and 

unit-linked

R0330

0 0 -

R0340 0 0 -

R0350 0 0 0

R0360 10.356.841 10.145.797 0

R0370 1.363.828 1.363.828 0

R0380 3.004.136 3.004.136 0

R0390 0 0 0

R0400 0 0 0

R0410 26.133.184 26.133.184 0

R0420 152.367 152.367 0

R0500 154.966.929 161.030.262 0

Any other assets, not elsew here show n

Total assets

Cash and cash equivalents

Reinsurance 

recoverables from: Non-life and health 

similar to non-life

Life and health 

similar to life, 

excluding health and 

index-linked and unit-

linked

Life index-linked and unit-linked

Deposits to cedants

Insurance and intermediaries receivables

Reinsurance receivables

Receivables (trade, not insurance)

Ow n shares (held directly)

Amounts due in respect of ow n fund items or initial fund called 

up but not yet paid in

Derivatives

Deposits other than cash equivalents

Other investments

Assets held for index-linked and unit-linked contracts

Loans and 

mortgages Loans on policies

Loans and mortgages to individuals

Other loans and mortgages

Collective Investments Undertakings

Assets

Goodw ill

Deferred acquisition costs

Intangible assets

Deferred tax assets

Pension benefit surplus

Property, plant & equipment held for ow n use

Investments (other 

than assets held for 

index-linked and unit-

linked contracts)

Property (other than for ow n use)

Holdings in related undertakings, including 

participationsEquities

Bonds
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(Abstract) (Abstract) (Abstract)

R0510 72.075.241 70.998.092 0

R0520 68.979.747 70.998.092 -

Technical provisions 

calculated as a 

w hole

R0530

0 - -

Best Estimate R0540 65.915.003 - -

Risk margin R0550 3.064.743 - -

R0560 3.095.495 0 -

Technical provisions 

calculated as a 

w hole

R0570

0 - -

Best Estimate R0580 3.025.371 - -

Risk margin R0590 70.124 - -

R0600 1.948.957 3.072.590 0

R0610 -132.309 0 -

Technical provisions 

calculated as a 

w hole

R0620

0 - -

Best Estimate R0630 -132.309 - -

Risk margin R0640 0 - -

R0650 2.081.266 3.072.590 -

Technical provisions 

calculated as a 

w hole

R0660

0 - -

Best Estimate R0670 1.533.165 - -

Risk margin R0680 548.101 - -

R0690 0 0 0

R0700 0 - -

R0710 0 - -

R0720 0 - -

R0730 - 0 -

R0740 0 0 0

R0750 0 0 0

R0760 1.399.555 1.399.555 0

R0770 0 0 0

R0780 667.872 2.115.955 0

R0790 0 0 0

R0800 0 0 0

ER0801 0 - 0

ER0802 0 - 0

ER0803 0 - 0

R0810 9.193.346 9.193.346 0

ER0811 9.193.346 - 0

Debts ow ed to non-

credit institutions 

resident 

domestically

ER0812

9.193.346 - 0

Debts ow ed to non-

credit institutions 

resident in the euro 

area other than 

domestic

ER0813

0 - 0

Debts ow ed to non-

credit institutions 

resident in rest of 

the w orld

ER0814

0 - 0

ER0815 0 - 0

R0820 2.204.210 2.187.381 0

R0830 18.568.462 18.568.462 0

R0840 6.613.390 6.613.390 0

R0850 0 0 0

R0860 0 0 0

R0870 0 0 0

R0880 0 0 0

R0900 112.671.034 114.148.771 0Total liabilities

Payables (trade, not insurance)

Subordinated 

liabilities Subordinated liabilities not in Basic Ow n 

FundsSubordinated liabilities in Basic Ow n 

FundsAny other liabilities, not elsew here show n

Pension benefit obligations

Deposits from reinsurers

Reinsurance payables

Derivatives

Debts ow ed to 

credit institutions Debts ow ed to credit institutions resident 

domesticallyDebts ow ed to credit institutions resident 

in the euro area other than domesticDebts ow ed to credit institutions resident 

in rest of the w orldFinancial liabilities 

other than debts 

ow ed to credit 

institutions

Debts ow ed to non-

credit institutions

Other f inancial liabilities (debt securities 

issued)Insurance & intermediaries payables

Best Estimate

Risk margin

Other technical provisions

Contingent liabilities

Provisions other than technical provisions

Liabilities

Technical provisions 

– non-life Technical provisions 

– non-life (excluding 

health)

Technical provisions 

- health (similar to 

non-life)

Technical provisions 

- life (excluding 

index-linked and unit-

linked)

Deferred tax liabilities

Technical provisions 

- health (similar to 

life)

Technical provisions 

– life (excluding 

health and index-

linked and unit-

linked)

Technical provisions 

– index-linked and 

unit-linked
Technical provisions calculated as a 

w hole
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1.2 S.22.01.21 Impact of long term guarantees measures and transitionals 

 

Without transitional 

on technical 

provisions

Impact of 

transitional on 

technical 

provisions

Without 

transitional on 

interest rate

Impact of 

transitional on 

interest rate

Without volatility 

adjustment and 

w ithout other 

transitional 

measures

Impact of volatility 

adjustment set to 

zero

Without matching 

adjustment and 

w ithout all the 

others

Impact of 

matching 

adjustment 

set to zero

Impact of all LTG 

measures and 

transitionals

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

R0010 74.024.198 74.024.198 0 74.024.198 0 74.178.867 154.668 74.178.867 0 154.668

R0020 42.295.895 42.295.895 0 42.295.895 0 42.194.299 -101.596 42.194.299 0 -101.596

Excess of assets over liabilities R0030
42.295.895 42.295.895 0 42.295.895 0 42.194.299 -101.596 42.194.299 0 -101.596

Restricted ow n funds due to 

ring-fencing and matching 

portfolio

R0040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R0050 42.295.895 42.295.895 0 42.295.895 0 42.194.299 -101.596 42.194.299 0 -101.596

Tier 1 R0060 42.295.895 42.295.895 0 42.295.895 0 42.194.299 -101.596 42.194.299 0 -101.596

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

Tier 3 R0080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R0090 34.594.843 34.594.843 0 34.594.843 0 34.627.472 32.629 34.627.472 0 32.629

R0100
42.295.895 42.295.895 0 42.295.895 0 42.194.299 -101.596 42.194.299 0 -101.596

R0110 8.648.711 8.648.711 0 8.648.711 0 8.656.868 8.157 8.656.868 0 8.157

Eligible ow n funds to meet Minimum Capital 

Requirement

Minimum Capital Requirement

Amount w ith Long Term 

Guarantee measures 

and transitionals

Impact of the LTG measures and transitionals (Step-by-step approach)

Technical provisions

Basic ow n funds

Eligible ow n funds to 

meet Solvency 

Capital Requirement

Solvency Capital Requirement
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1.3  S.23.01.01  Own Funds 

 

Total Tier 1 - unrestricted Tier 1 - restricted Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

Ordinary share capital 

(gross of ow n shares)

R0010
21.560.301 21.560.301 - 0 -

Share premium 

account related to 

ordinary share capital

R0030

6.406.047 6.406.047 - 0 -

Initial funds, members' 

contributions or the 

equivalent basic ow n - 

fund item for mutual 

and mutual-type 

undertakings

R0040

0 0 - 0 -

Subordinated mutual 

member accounts

R0050
0 - 0 0 0

Surplus funds R0070 0 0 - - -

Preference shares R0090 0 - 0 0 0

Share premium 

account related to 

preference shares

R0110

0 - 0 0 0

Reconciliation reserve R0130 14.329.547 14.329.547 - - -

Subordinated liabilities R0140 0 - 0 0 0

An amount equal to the 

value of net deferred 

tax assets

R0160

0 - - - 0

Other ow n fund items 

approved by the 

supervisory authority 

as basic ow n funds 

not specif ied above

R0180

0 0 0 0 0

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

Ow n funds from the 

f inancial statements 

that should not be 

represented by the 

reconciliation reserve 

and do not meet the 

criteria to be classif ied 

as Solvency II ow n 

funds

R0220

0 - - - -

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

Deductions for 

participations in 

f inancial and credit 

institutions

R0230

0 0 0 0

R0290 42.295.895 42.295.895 0 0 0

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

Unpaid and uncalled 

ordinary share capital 

callable on demand

R0300

0 - - 0 -

Unpaid and uncalled 

initial funds, members' 

contributions or the 

equivalent basic ow n 

fund item for mutual 

and mutual - type 

undertakings, callable 

on demand

R0310

0 - - 0 -

Unpaid and uncalled 

preference shares 

callable on demand

R0320

0 - - 0 0

A legally binding 

commitment to 

subscribe and pay for 

subordinated liabilities 

on demand

R0330

0 - - 0 0

Letters of credit and 

guarantees under 

Article 96(2) of the 

Directive 2009/138/EC

R0340

0 - - 0 -

Letters of credit and 

guarantees other than 

under Article 96(2) of 

the Directive 

2009/138/EC

R0350

0 - - 0 0

Supplementary 

members calls under 

f irst subparagraph of 

Article 96(3) of the 

Directive 2009/138/EC

R0360

0 - - 0 -

Supplementary 

members calls - other 

than under f irst 

subparagraph of 

Article 96(3) of the 

Directive 2009/138/EC

R0370

0 - - 0 0

Other ancillary ow n 

funds

R0390
0 - - 0 0

R0400 0 - - 0 0

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

Total available ow n 

funds to meet the SCR

R0500
42.295.895 42.295.895 0 0 0

Total available ow n 

funds to meet the MCR

R0510
42.295.895 42.295.895 0 0 -

Total eligible ow n 

funds to meet the SCR

R0540
42.295.895 42.295.895 0 0 0

Total eligible ow n 

funds to meet the MCR

R0550
42.295.895 42.295.895 0 0 -

R0580 34.594.843 - - - -

R0600 8.648.711 - - - -

R0620 122,26% - - - -

R0640 489,04% - - - -Ratio of Eligible ow n funds to MCR

Basic ow n funds 

before deduction for 

participations in other 

f inancial sector as 

foreseen in article 68 

of Delegated 

Regulation 2015/35

Ow n funds from the 

f inancial statements 

that should not be 

represented by the 

reconciliation reserve 

and do not meet the 

criteria to be 

classif ied as 

Solvency II ow n 

funds

Deductions

Total basic ow n funds after deductions

Ancillary ow n funds

Total ancillary ow n funds

Available and eligible 

ow n funds

SCR

MCR

Ratio of Eligible ow n funds to SCR
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1.4  S.25.01.21 Basic Solvency Capital Requirement 

 

 


