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ΣΥΝΟΨΗ 

• Μετασχηµατισµός της Groupama SA 

Στις 7 Ιουνίου 2018 και σύµφωνα µε τον νόµο Loi Sapin 2 που δηµοσιεύτηκε στις 9 ∆εκεµβρίου 
2016, ο οποίος θέτει το αναγκαίο νοµικό πλαίσιο της µετατροπής του κεντρικού οργανισµού του 
Οµίλου Groupama σε αλληλασφαλιστικό οργανισµό (société d’assurance mutuelle (SAM)), η 
Groupama SA µετετράπη σε εθνικό αγροτικό αλληλασφαλιστικό οργανισµό µε τον διακριτικό τίτλο 
Groupama Assurances Mutuelles. 

Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η διάρθρωση του Οµίλου, η οποία βασίζεται σε τρία επίπεδα 
αλληλασφάλισης, δηλαδή τοπικά, περιφερικά και εθνικά. 

Σε συνέχεια της δηµιουργίας της Groupama Assurances Mutuelles, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,  κατά 
την πρώτη του συνέλευση στις 7 Ιουνίου, επιβεβαίωσε την εµπιστοσύνη του στην παρούσα διοίκηση 
και επαναδιόρισε τον Jean-Yves Dagès και τον Thierry Martel, οι οποίοι εξακολουθούν να ασκούν τα 
καθήκοντα τους ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Groupama Assurances Mutuelles, αντίστοιχα. 

Από νοµική άποψη, οι περιφερειακοί αλληλασφαλιστικοί οργανισµοί έχουν γίνει µέλη της Groupama 
Assurances Mutuelles και κατέχουν το 100% των δικαιωµάτων ψήφου στην Γενική της Συνέλευση. Οι 
µετοχές της Groupama SA που κατείχοντο από τους περιφερειακούς αλληλασφαλιστούς οργανισµούς, 
µετά την απορρόφηση της Groupama Holding και Groupama Holding 2 από την Groupama SA, έχουν 
µετατραπεί σε πιστοποιητικά συµµετοχής εκδοθέντα από την Groupama Assurances Mutuelles. 

Ειδικότερα, ο µετασχηµατισµός αυτός επέτρεψε την απλοποίηση της οργάνωσης του Οµίλου, 
διατηρώντας τη χρηµατοοικονοµική ευελιξία που απαιτείται για την υλοποίηση της στρατηγικής του. 
Η νέα οργάνωση δεν επηρεάζει τη φερεγγυότητα του Οµίλου ούτε αυτή του κεντρικού οργανισµού, 
καθώς επίσης δεν έχει επίπτωση στις ανειληµµένες δεσµεύσεις έναντι των πιστωτών.  

• ∆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 2018, τα ενοποιηµένα σε επίπεδο οµίλου έσοδα αυξήθηκαν κατά +4,0% και 
ανήλθαν σε €14,3 δισεκατοµµύρια (81,0% στη Γαλλία, 17,8% σε διεθνές επίπεδο και 1,2% από 
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες). Τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €11,6 
δισεκατοµµύρια στη Γαλλία, αυξηµένα κατά +4,4%, και σε €2,5 δισεκατοµµύρια σε διεθνές επίπεδο, 
αυξηµένα κατά +1,6%. 

To οικονοµικό αποτέλεσµα χρήσης του Οµίλου ανήλθε σε €298 εκατοµµύρια το 2018. Το καθαρό 
αποτέλεσµα επωφελείται από τη µη-ανανέωση της αναπροσαρµογής του ύψους των περιοδικών 
καταβολών (που αφορούν σε ζηµιές σωµατικών βλαβών αυτοκινήτου). 

• Σύστηµα διακυβέρνησης 

Τον Φεβρουάριο του 2018, έγινε ο διαχωρισµός των βασικών λειτουργιών της ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
και της Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 

Στο πλαίσιο της χρήσης 2018, δεν σηµειώθηκε καµία σηµαντική αλλαγή στο σύστηµα διαχείρισης 
κινδύνου του Οµίλου. 

• 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 22%, 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 48% 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 Assurances Mutuelles), 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 

∆εν σηµειώθηκε καµία σηµαντική αλλαγή στις µεθόδους αποτίµησης για σκοπούς φερεγγυότητας 
κατά τη χρήση 2018.  

• ∆ιαχείριση κεφαλαίων 

Κατά τη χρήση 2018, η Groupama πραγµατοποίησε έκδοση 10ετών οµολόγων µειωµένης 
εξασφάλισης για συνολικό ποσό €500 εκατοµµυρίων, µε ετήσιο τοκοµερίδιο (κουπόνι) 3,375%. 

Το πρόγραµµα έκδοσης των πιστοποιητικών συµµετοχής από τα τοπικά αλληλασφαλιστικά ταµεία 
ενίσχυσε τα  Ίδια Κεφάλαια και τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα του Οµίλου. Κατά τη χρήση 
2018, τα τοπικά αλληλασφαλιστικά ταµεία εξέδωσαν πιστοποιητικά συµµετοχής στα µέλη και 
πελάτες τους για το ποσό των €104 εκατοµµυρίων, αυξάνοντας το συνολικό ποσό των εκδοµένων 
πιστοποιητικών συµµετοχής στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 σε €540 εκατοµµύρια. 

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 297% και 392% αντίστοιχα, στις 31 
∆εκεµβρίου 2018, έναντι 315% και 418% στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. Εξαιρώντας τις συνέπειες του 
µεταβατικού µέτρου επί των τεχνικών αποθεµάτων, το οποίο διενεργήθηκε από µια θυγατρική του 
Οµίλου, τα ποσοστά κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) και της ελάχιστης 
κεφαλαιακής απαίτησης (MCR) του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 168% και 246% αντίστοιχα στις 31 
∆εκεµβρίου 2018. 


