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Οικονομικά στοιχεία 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2021 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 

 

 

 

 

Στοιχεία 
της έρευνας 

 

o Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ενεργητικό – Παθητικό) 
o Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

− Ασφαλίσεων Ζωής 

− Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 
o Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης 
o Πηγή: Δημοσιευμένες  Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

Συμμετοχή 
στην έρευνα 

o 35 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις  

− 31 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες  

− 3 Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί 

− 1 Υποκατάστημα Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής επιχείρησης 
o 93,5% της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων 

Ευρήματα 
της έρευνας 

Σύνολο Ενεργητικού 31/12/2021  20,8 δισ. € (+3,4% από το 2020) 

Σύνολο Επενδύσεων 17,4 δισ. € (+4%) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4,4 δισ. € (-2,7%) 

Σύνολο Ασφαλιστικών Προβλέψεων 13,3 δισ. € (+1,3%) 

Κέρδη προ φόρων  0,45 δισ. € (+3,2%) 

Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις 
(πληρωθείσες)  

2,16 δισ. €   (εκ των οποίων 1,54 δισ.€ 
για τις ασφαλίσεις ζωής και 0,62 δισ.€ 
για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών 
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Στην παρούσα αναφορά καταγράφονται τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 35 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους 2021 με καθεστώς εγκατάστασης (Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες  

Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, Υποκατάστημα Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Εταιρίας), 

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, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

τυποποίηση, η ομοιομορφία και η συγκρισιμότητα των μεγεθών. 

Ευρήματα της έρευνας 

Οι συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αφορούν 

τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν το 2021 και συλλέχθηκαν 

στοιχεία για αυτές, ακολουθούν τη μορφή των αντίστοιχων δημοσιευμένων. Τα ευρήματα 

της έρευνας συνοπτικά έχουν ως εξής: 

▪ Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ενεργητικό – Παθητικό) 

− Σύνολο Ενεργητικού:            20,8 δισ. €  

− Σύνολο Επενδύσεων:            17,4 δισ. € 

− Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων :     4,4 δισ. €  

− Ασφαλιστικές Προβλέψεις : 13,3 δισ. € εκ των οποίων: 

o Ασφαλίσεις Ζωής:             10,0 δισ. € 

o Ασφαλίσεις κατά Ζημιών:  3,3 δισ. €  

▪ Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  

− Ασφαλίσεων Ζωής 

o Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα: 2,25 δισ. € 

o Ασφαλιστικές αποζημιώσεις:                       1,54 δισ. € 

− Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 

o Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα: 1,74 δισ. € 

o Ασφαλιστικές αποζημιώσεις:                        0,62 δισ. € 

▪ Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης (προ και μετά την φορολογία): 

− Κέρδη προ φόρων :  454 εκατ. €  

− Φόροι :                       117 εκατ.€ 

− Κέρδη μετά φόρων: 337 εκατ.€ 

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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Πίνακας 1: Συνολική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, 2021 (Ενεργητικό) 

Ενεργητικό Ποσά σε .000 € Συμμετοχή 
Μεταβολή σε σχέση 

με το 2020 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 375.994 1,8% -0,7% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 158.036 0,8% -7,2% 

 

Σύνολο επενδύσεων 17.374.489 83,5% +4,0% 

 

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα 307.002 1,5% -6,8% 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές και 

αντασφαλιστικές δραστηριότητες 
535.008 2,6% +11,8% 

Λοιπές απαιτήσεις 278.706 1,3% -25,5% 

Σύνολο απαιτήσεων 1.120.716 5,4% -5,2% 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.222.489 5,9% +27,5% 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 545.711 2,6% -25,3% 

 

Σύνολο 20.797.435 100% +3,4% 

 

 

83,5%

5,4%

11,1%

Σύνθεση Ενεργητικού 2021

Σύνολο Επενδύσεων

Σύνολο Απαιτήσεων

Λοιπά στοιχεία
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Πίνακας 2: Συνολική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, 2021 (Παθητικό) 

Παθητικό Ποσά σε .000 € Συμμετοχή 
Μεταβολή σε σχέση 

με το 2020 

Μετοχικό κεφάλαιο 989.020 4,8% -20,9% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.427.765 21,3% -2,7% 

 

Σύνολο υποχρεώσεων 3.079.273 14,8% +25,7% 

 

Ασφαλιστικές Προβλέψεις    

Σύνολο ασφαλίσεων Ζωής 10.045.239 48,3% -0,1% 

Σύνολο ασφαλίσεων κατά Ζημιών 3.245.158 15,6% +6,1% 

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων 13.290.397 63,9% +1,3% 

 

Σύνολο 20.797.435 100% +3,4% 

 

 

 

 

 

21,3%

14,8%

48,3%

15,6%

Σύνθεση Παθητικού 2021

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο υποχρεώσεων

Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων 
Ζωής

Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων 
κατά Ζημιών
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Πίνακας 3: Κατάσταση συνολικού εισοδήματος, 2021 

Ασφαλίσεις Ζωής Ποσά σε .000 € 
Μεταβολή σε 

σχέση με 2020 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 2.248.191 +17,4% 

Εκχωρηθέντα αντασφάλιστρα -91.177 +11,2% 

Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής -256.238 +5,7% 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις -1.540.017 - 

Συμμετοχή Αντασφαλιστών 54.093 - 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) -1.485.924 +10,8% 

Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων (ιδία κράτηση) -487.431 +13,0% 

Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων Ζωής -72.579 - 

 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών Ποσά σε .000 € 
Μεταβολή σε 

σχέση με 2020 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα 1.742.913 -1,1% 

Εκχωρηθέντα αντασφάλιστρα -337.810 +3,3% 

Δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής -314.889 +5,2% 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις -625.956 - 

Συμμετοχή Αντασφαλιστών 50.460 - 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) -575.496 -3,1% 

Μεταβολή προβλέψεων (ιδία κράτηση) -14.072 - 

Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων κατά Ζημιών 500.647 - 

 

Αποτέλεσμα χρήσης Ποσά σε .000 € 
Μεταβολή σε 

σχέση με 2020 

Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων (Ζωής και Ζημιών) 428.068 - 

Έσοδα επενδύσεων 511.881 - 

Λοιπά έσοδα 139.615 +82,2% 

Λειτουργικά έξοδα -565.086 +4,3% 

Λοιπά έξοδα -60.305 +6,6% 

 

Κέρδη προ φόρων 454.173 +3,2% 

Φόροι -117.156 -13,9% 

Κέρδη μετά από φόρους 337.017 +10,9% 
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Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 35 ασφαλιστικές επιχειρήσεις (3 Ανώνυμες 

ασφαλιστικές εταιρείες, 3 Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί και 1 Υποκατάστημα 

Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής επιχείρησης), οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου 

το 93,5% επί της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων 

Εμφανίζονται σε συγκεντρωτική μορφή για το σύνολο των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων τα δημοσιευμένα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης και της 

κατάστασης συνολικού εισοδήματος για το έτος 2021. 

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

συναφείς ρυθμίσεις», οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα  συντάσσουν 

οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε ξεχωριστή στήλη, υπολογίζεται, όπου ήταν εφικτό, η ποσοστιαία μεταβολή των 

οικονομικών μεγεθών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη της έρευνας του έτους 

2020. 

Στην παρούσα αναφορά δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία των υπολοίπων  

Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε 

μέσω υποκαταστήματος ή γραφείου, είτε μέσω εταιρίας με καθεστώς Ελεύθερης 

Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.), στοιχεία τα οποία δεν δημοσιεύονται αλλά 

ενσωματώνονται στους λογαριασμούς της επιχείρησης της έδρας τους. 


