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ΣΥΝΟΨΗ 

• ∆ραστηριότητες 

Ο Όµιλος Groupama αποτελεί έναν σηµαντικό ασφαλιστικό φορέα στη Γαλλία, ο οποίος δραστηριοποιείται 
στις ασφαλίσεις  γενικών κλάδων καθώς και στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, τα ενοποιηµένα σε επίπεδο οµίλου έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,9% και ανήλθαν σε 
€13,8 δισεκατοµµύρια (80,1% στη Γαλλία, 18,9% σε διεθνές επίπεδο και 1,1% από χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες). Τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €11,1 δισεκατοµµύρια στη Γαλλία, 
αυξηµένα κατά 2,6%, και σε €2,6 δισεκατοµµύρια σε διεθνές επίπεδο, αυξηµένα κατά 4,1%. 

To οικονοµικό αποτέλεσµα χρήσης του οµίλου ανήλθε σε €349 εκατοµµύρια το 2017, όµως θεσµικές και 
κανονιστικές αλλαγές που συντελέστηκαν στη Γαλλία (συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών 
επιβαρύνσεων και καταστατικών βελτιώσεων) επηρέασαν το καθαρό αποτέλεσµα του Οµίλου, το οποίο 
διαµορφώθηκε σε €292 εκατοµµύρια στις 31 ∆εκεµβρίου 2017.  

• Σύστηµα διακυβέρνησης 

∆εν έγιναν σηµαντικές αλλαγές στο σύστηµα διακυβέρνησης κατά τη χρήση 2017, όµως αξιοσηµείωτο είναι 
το γεγονός ότι το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο αριθµεί περισσότερες γυναίκες ανάµεσα στα µέλη του. 

• Προφίλ κινδύνου 

Λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλόµορφη φύση των δραστηριοτήτων του, ο Όµιλος παρουσιάζει ένα 
ισορροπηµένο προφίλ κινδύνου, το οποίο κατανέµεται σε κινδύνους ανάληψης ασφαλίσεων ζηµιών, ζωής 
και υγείας, που εκπροσωπούν αντίστοιχα 23%, 11% και 10% της βασικής κεφαλαιακής απαίτησης 
φερεγγυότητας (SCR) εξαιρώντας αποτελέσµατα διαφοροποίησης. 

Ο Όµιλος εφάρµοσε ένα σύστηµα περιορισµού του ασφαλιστικού κινδύνου, το οποίο περιλαµβάνει µια 
σειρά αρχών και κανόνων σχετικά µε την ανάληψη και τη σύσταση αποθεµάτων, το οποίο τέθηκε σε 
εφαρµογή στις εταιρίες του Οµίλου, όπως επίσης και ένα σύστηµα εσωτερικής και εξωτερικής 
αντασφάλισης.  

Ο πιο σηµαντικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο οποίος εκπροσωπεί 47% της βασικής κεφαλαιακής 
απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) εξαιρώντας αποτελέσµατα διαφοροποίησης.  

Ο Όµιλος εφάρµοσε ένα σύστηµα περιορισµού του κινδύνου αγοράς, το οποίο λειτουργεί σε όλες τις 
εταιρίες του Οµίλου (τοπικά αλληλασφαλιστικά ταµεία, γαλλικές και διεθνείς θυγατρικές της Groupama 
SA), µε πρωτεύοντα όρια (βασικές κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού) και δευτερεύοντα όρια (εντός της 
κάθε υποκατηγορίας στοιχείων ενεργητικού), µε σκοπό τον έλεγχο επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού που 
ενέχουν  σηµαντικό κίνδυνο και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου (εκδότες, τοµείς, χώρες).  

• Σηµαντικές αλλαγές στην αποτίµηση για σκοπούς φερεγγυότητας 

Ο Όµιλος εισήγαγε την έννοια των µελλοντικών ασφαλίστρων στην οικονοµική του ανάλυση. 
Επιπροσθέτως, η βέλτιστη εκτίµηση για τα ασφάλιστρα περιλαµβάνει ένα στοιχείο που αφορά τις 
προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα (UPR) και ένα νέο στοιχείο για τα µελλοντικά ασφάλιστρα.. 

• ∆ιαχείριση κεφαλαίων 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί ένα µερικώς εσωτερικό µοντέλο για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής απαίτησης 
φερεγγυότητας (SCR). Το µοντέλο αυτό καλύπτει  τον κίνδυνο ανάληψης των ασφαλίσεων κατά ζηµιών και 
των ασφαλίσεων του κλάδου ατυχηµάτων και ασθενείας (NSLT).  

Τα ποσοστά κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) και της ελάχιστης κεφαλαιακής 
απαίτησης (MCR) του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 315% και 418% αντίστοιχα, στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, 
έναντι 289% και 393% στις 31 ∆εκεµβρίου 2016. Εξαιρώντας τις συνέπειες του µεταβατικού µέτρου επί των 
τεχνικών αποθεµάτων, το οποίο διενεργήθηκε από δυο θυγατρικές, τα ποσοστά κάλυψης της κεφαλαιακής 
απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) και της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR) του Οµίλου 
διαµορφώθηκαν σε 174% και 259% αντίστοιχα στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 


