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Οικονομικά στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2019 

 
Στην παρούσα αναφορά καταγράφονται τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους 2019 με καθεστώς εγκατάστασης (Ανώνυμες ασφαλιστικές 

εταιρείες, Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί και Υποκαταστήματα αλλοδαπών 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων), για τις οποίες κατέστη εφικτό να συλλεγούν τα σχετικά 

στοιχεία.  

Τα στοιχεία παρατίθενται με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες 

συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η τυποποίηση, η ομοιομορφία και η συγκρισιμότητα των μεγεθών. 

Πιο συγκεκριμένα εμφανίζονται, σε συγκεντρωτική μορφή για το σύνολο των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως προαναφέρθηκε, τα δημοσιευμένα στοιχεία της 

κατάστασης οικονομικής θέσης και της κατάστασης συνολικού εισοδήματος για το έτος 

2019. Σημειώνεται ότι σε εφαρμογή του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και 

συναφείς ρυθμίσεις», οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συντάσσουν οικονομικές 

καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην παρούσα αναφορά δεν περιλαμβάνονται στοιχεία ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής 

Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.), καθώς αυτά ενσωματώνονται στους λογαριασμούς της επιχείρησης 

της έδρας τους. 

Στην έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. συμμετείχαν 39 ασφαλιστικές επιχειρήσεις (33 Ανώνυμες 

ασφαλιστικές εταιρείες, 3 Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί και 3 Υποκαταστήματα 

αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων), οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 

96% επί της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων. 

Ευρήματα της έρευνας 

Οι συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, 

αφορούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν το 2019 και 

συλλέχθηκαν στοιχεία για αυτές, ακολουθούν τη μορφή των αντίστοιχων 

δημοσιευμένων: 

- Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ενεργητικό – Παθητικό) 

- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  

 - Ασφαλίσεων Ζωής 

 - Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 

- Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης (προ και μετά της φορολογίας): 
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Πίνακας 1: Συνολική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, 2019 (Ενεργητικό) 

Ενεργητικό Ποσά σε .000 € Συμμετοχή 

Μεταβολή σε σχέση 

με το 2018 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 406.643 2,1% +10,6% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 183.644 1,0% +22,5% 

    

Σύνολο επενδύσεων 15.843.211 82,0% +14,4% 

    

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 430.527 2,2% +49,2% 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές και 

αντασφαλιστικές δραστηριότητες 
523.992 2,7% -10,0% 

Λοιπές απαιτήσεις 305.795 1,6% +28,1% 

Σύνολο απαιτήσεων 1.260.314 6,5% +13,6% 

    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 923.833 4,8% -7,9% 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 708.209 3,6% -31,6% 

    

Σύνολο 19.325.853 100% +10,3% 
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Πίνακας 2: Συνολική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, 2019 (Παθητικό) 

Παθητικό Ποσά σε .000 € Συμμετοχή 

Μεταβολή σε σχέση 

με το 2018 

Μετοχικό κεφάλαιο 1.313.342 6,8% +0,1% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.193.351 21,7% +22,1% 

    

Σύνολο υποχρεώσεων 2.059.929 10,7% +74,1% 

    

Ασφαλιστικές Προβλέψεις    

Σύνολο ασφαλίσεων Ζωής 9.682.248 50,1% +1,6% 

Σύνολο ασφαλίσεων κατά Ζημιών 3.390.325 17,5% +0,4% 

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων 13.072.573 67,6% +1,3% 

    

    

    

Σύνολο 19.325.853 100% +10,3% 
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Πίνακας 3: Κατάσταση συνολικού εισοδήματος, 2019 

Ασφαλίσεις Ζωής Ποσά σε .000 € Μεταβολή σε 

σχέση με 2018 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 2.097.980 +14,3% 

Εκχωρηθέντα αντασφάλιστρα -99.323 +2,8% 

Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής -232.121 +5,2% 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) -1.336.881 +16,2% 

Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων (ιδία κράτηση) -806.020 +123,2% 

Καθαρό εισόδημα επενδύσεων 729.674 - 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ασφαλίσεων Ζωής 353.309 - 

   

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών   

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 1.871.301 +0,5% 

Εκχωρηθέντα αντασφάλιστρα -354.083 -2,2% 

Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής -340.240 -16,5% 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) -651.227 -5,3% 

Μεταβολή προβλέψεων (ιδία κράτηση) -26.196 -73,5% 

Καθαρό εισόδημα επενδύσεων 115.814 - 

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ασφαλίσεων κατά Ζημιών 615.369 - 

   

Αποτέλεσμα χρήσης   

Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων (Ζωής και Ζημιών) 968.678 - 

Λοιπά έσοδα 58.777 -54,5% 

Λειτουργικά έξοδα -542.506 -4,4% 

Λοιπά έξοδα -110.962 +36,8% 

   

Κέρδη προ φόρων 373.988 -7,4% 

Φόροι -140.964 -38,1% 

Κέρδη μετά από φόρους 233.024 +32,3% 

 

 


