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H Generali ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση στα
λειτουργικά έσοδα. Το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε
σταθερό, εξαιρουμένων των απομειώσεων που
προήλθαν από τις επενδύσεις στη Ρωσία. Η Κεφαλαιακή
Θέση παρέμεινε εξαιρετικά ισχυρή.
• Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα € 41,9 δισ. (+2,4%):
Αύξηση χάρις στην ισχυρή άνοδο τού κλάδου των Γενικών Ασφαλίσεων (+8,5%), η
οποία βασίζεται στην ανάπτυξη των λοιπών γραμμών ασφάλισης πέραν αυτής του
αυτοκινήτου. Τα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής παρέμειναν σταθερά (-0,5%). Οι
καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής έδειξαν ανθεκτικότητα στα € 6,2 δισ., χάρις στην
ανάπτυξη των προγραμμάτων προστασίας και των επενδυτικών προϊόντων unitlinked, αντισταθμίζοντας τη μείωση που παρουσίασαν τα συνταξιοδοτικά
προγράμματα, κάτι που είναι συνεπές με την επανατοποθέτηση του επιχειρηματικού
χαρτοφυλακίου Ζωής.
• Συνεχίστηκε η άνοδος των Λειτουργικών Αποτελεσμάτων, τα οποία ανήλθαν στα €
3,1 δισ. (+4,8%), χάρις στις θετικές επιδόσεις των κλάδων Ζωής και Γενικών
Ασφαλίσεων, του τομέα Holding και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων. Ο
Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων έφτασε το 92,5% (+2,8 π.μ.). Το
Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 5,23%
(+0,59 π.μ.).

Οι μεταβολές στα ασφάλιστρα, οι καθαρές εισροές ασφαλίστρων ζωής και νέας παραγωγής παρουσιάστηκαν σε ισοδύναμους όρους
(σε σταθερές ισοτιμίες και εύρος ενοποίησης), με αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί η συνεισφορά του Ομίλου Cattolica στον υπολογισμό
για διακυμάνσεις με ισοδύναμους όρους. Οι αλλαγές στο λειτουργικό αποτέλεσμα, στις ίδιες επενδύσεις και στις τεχνικές προβλέψεις
Ζωής εξαιρούν τα περιουσιακά στοιχεία υπό διάθεση ή διατεθειμένα για την ίδια λογιστική περίοδο, με αποτέλεσμα να λαμβάνεται υπόψη
η συνεισφορά του Ομίλου Cattolica σε ποσοστιαίες μεταβολές.
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Τα ποσά στρογγυλοποιήθηκαν στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο και ενδέχεται να μην αθροίζονται στο στρογγυλοποιημένο σύνολο σε όλες τις
περιπτώσεις. Το ποσοστό που παρουσιάζεται μπορεί να επηρεαστεί από τη στρογγυλοποίηση
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• Τα καθαρά αποτελέσματα έφτασαν στα € 1.402 εκ. (με αντιστοιχία τα € 1.540 εκ. το
Α΄ Εξάμηνο του 2021). Εξαιρουμένων των απομειώσεων που προήλθαν από τις
επενδύσεις στη Ρωσία, τα καθαρά αποτελέσματα θα ήταν στα € 1.541 εκ. ευρώ.
• Εξαιρετικά ισχυρή και Κεφαλαιακή Θέση με τον Δείκτη Φερεγγυότητας στο 233% (με
αντιστοιχία 227% στα Ετήσια Αποτελέσματα του 2021) μετά τον υπολογισμό και των
€ 500 εκ. για από την επαναγορά μετοχών.

Ο CEO του Ομίλου Generali κ. Philippe Donnet, δήλωσε: «Η ισχυρή επίδοση της Generali αποδεικνύει
ότι η εστίασή μας στην εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου «Lifetime Partner 24: Driving Growth»
είναι ο σωστός τρόπος για να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να αυξήσουμε τη λειτουργική μας
κερδοφορία. Καταφέραμε να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο
γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, θέτοντας πάντοτε τους πελάτες μας και τις ανάγκες τους
ως κορυφαία προτεραιότητά μας. Στους προσεχείς μήνες, θα συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε πλήρως για
την εκτέλεση του τριετούς μας σχεδίου, καθώς ενισχύουμε την ηγετική θέση του Ομίλου μας ως
παγκόσμιου ασφαλιστή και διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων».
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Σύνοψη Βασικών Μεγεθών
30/06/2022

30/06/2021

Διαφοροποίηση

41.880

38.093

2,4%

3.140

2.996

4,8%

Έσοδα Ασφαλίστρων Ζωής

1.689

1.442

17,1%

Έσοδα Ασφαλίστρων Εμπορικών Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων

1.294

1.256

3,0%

Λειτουργικά Αποτελέσματα Διαχείρισης Κεφαλαίων (1)

503

520

-3,3%

Λειτουργικά Αποτελέσματα Holding and λοιπών επιχειρηματικών

121

37

α.σ.

-467

-259

80,5%

Περιθώριο Νέας Παραγωγής (% PVNBP)

5,23%

4,67%

0,59 π.μ.

Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων (%)

92,5%

89,7%

2,8 π.μ.

1.402

1.540

-9,0%

0,89

0,98

-9,3%

30/06/2022

31/12/2021

Διαφοροποίηση

19.078

29.308

-34,9%

635.407

709.617

-10,5%

233%

227%

6 π.μ.

Σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€ εκ.)
Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (€ εκ.)

δραστηριοτήτων
Προσαρμογές Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Καθαρά Αποτελέσματα (2) (€ εκ.)
Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (2) (€)

Μετοχικό Κεφάλαιο (€ εκ.)
Σύνολο Ενεργητικού υπό Διαχείριση (€ εκ.)
Δείκτης Φερεγγυότητα ΙΙ (%)

Από το Α’ Τρίμηνο του 2022, ο τομέας Asset Management μετονομάστηκε σε Asset & Wealth Management: σύμφωνα με τις νέες διοικητικές
αρμοδιότητες, περιλάμβανε επίσης τον όμιλο Banca Generali ο οποίος κατά το παρελθόν ήταν ενταγμένος στον τομέα Ηοlding και άλλων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
(1)

Τα καθαρά αποτελέσματα και τα κέρδη ανά μετοχή του Α’ Τριμήνου του 2022 ήταν ίδια με τα προσαρμοσμένα καθαρά αποτελέσματα και τα
προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του Α’ Τριμήνου του 2022 αντίστοιχα, καθώς υπολογίζονται ως καθαρά αποτελέσματα και κέρδη ανά μετοχή
χωρίς τις επιπτώσεις κερδών και ζημιών που συνδέονται με εξαγορές και πωλήσεις.
(2)

Ο ΟΜΙΛΟΣ GENERALI
Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Ιδρύθηκε το 1831, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 75,8 δις ευρώ, το 2021. Με
περισσότερους από 75.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο και 67 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην
Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Στο επίκεντρο της
στρατηγικής της Generali βρίσκεται η δέσμευσή της να αποτελεί τον Lifetime Partner των ασφαλισμένων της, η οποία
υλοποιείται επιτυχώς μέσα από καινοτόμες και εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, την παροχή της βέλτιστης ασφαλιστικής
εμπειρίας και τις ψηφιοποιημένες δυνατότητες που αξιοποιεί το παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεών της. Η Generali έχει ενσωματώσει
πλήρως τις αρχές βιωσιμότητας σε όλες τις στρατηγικές της επιλογές, με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για όλους
τους εταίρους της, θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία.
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