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ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20221 

Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου Ομίλου Generali: 
Σταθερή δυναμική ανάπτυξης. Εξαιρετικά ισχυρή 
κεφαλαιακή θέση 

 

• Μεικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα € 59,8 δισ. με αύξηση +1,3%. Μεγάλη αύξηση 

στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+10,3%), κυρίως από τις ασφαλίσεις εκτός του 

κλάδου Αυτοκινήτου. Τα ασφάλιστρα Ζωής παρουσίασαν μείωση (-2,9%). Οι 

καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής αυξήθηκαν σε € 7,7 δισ. ευρώ χάρις στα 

επενδυτικά προϊόντα Unit-Linked και στα ασφαλιστικά προϊόντα προστασίας 

Ζωής και Υγείας, σύμφωνα με τη στρατηγική επανατοποθέτησης του 

χαρτοφυλακίου Ζωής 

• Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα συνέχισαν να παρουσιάζουν αύξηση φτάνοντας 

στα 4,8 δισ. ευρώ (+7,8%), χάρις στις θετικές επιδόσεις των κλάδων Ζωής και 

Γενικών Ασφαλίσεων. Ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων έφτασε στο 

93,3% (+2 π.μ.). Το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική 

απόδοση φτάνοντας στο 5,42% (+0,68 π.μ.) 

• Τα Καθαρά Αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά στα 2.233 εκατ. ευρώ (-0,8%) 

Εξαιρουμένης της απομείωσης των επενδύσεων στη Ρωσία τα καθαρά 

αποτελέσματα θα ήταν σήμερα στα 2.374 εκατ. ευρώ (+5,5%) 

• Εξαιρετικά σταθερή Κεφαλαιακή Θέση με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 

223% (έναντι του 227% των Ετήσιων Αποτελεσμάτων του 2021)  

 
Ο CFO του Ομίλου Generali κ. Cristiano Borean, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των πρώτων εννέα μηνών 
αντικατοπτρίζουν τη σταθερότητα του Ομίλου μας που οικοδομήθηκε στα θεμέλια της στρατηγικής μας, 
σύμφωνα με την οποία στόχος είναι να επικεντρωθούμε στους πλέον κερδοφόρους επιχειρηματικούς τομείς και 
στις διαφοροποιημένες πηγές των κερδών μας. Αυτό μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε αξία παρά 
το μακροοικονομικό περιβάλλον. Η Generali σημειώνει επιτυχία στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και αυξάνει 
συνεχώς το λειτουργικό της αποτέλεσμα, αντανακλώντας την αποτελεσματική εφαρμογή του στρατηγικού μας 
σχεδίου «Lifetime Partner24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη». 
 
 
 

____________________________________________________________ 

1Οι αλλαγές στα ασφάλιστρα, οι καθαρές εισροές του κλάδου Ζωής και οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες παρουσιάστηκαν με ισοδύναμους όρους (σε 
σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και εύρος ενοποίησης). Οι μεταβολές στο λειτουργικό αποτέλεσμα, οι επενδύσεις γενικού λογαριασμού και οι τεχνικές 
προβλέψεις του κλάδου Ζωής εξαιρούν τα περιουσιακά στοιχεία που ήταν υπό διάθεση ή διατέθηκαν κατά την ίδια περίοδο σύγκρισης. 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. 

10/11/2022 
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Σύνοψη Βασικών Μεγεθών  

 30/09/2022 30/09/2021 Change (3) 

Σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€ εκ.)  59.832  54.899  1,3%  

Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (€ εκ.)  4.770  4.425  7,8%  

Έσοδα Ασφαλίστρων Ζωής  2.662  2.148 23,9%  

Έσοδα Ασφάλιστρων Εμπορικών Κινδύνων Γενικών 

Ασφαλίσεων   

1.842  1.790 2,9%  

Έσοδα Διαχείρισης Κεφαλαίων (1)   714 772 -7,5%  

Holding and other businesses operating result  150 136 9,9%  

Προσαρμογές Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων  -598  -421 42,0%  

Περιθώριο Νέας Παραγωγής (% PVNBP)  5,42%  4,76%  0,68 π.μ.  

Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων (%)  93,3%  91,3%  2,0 π.μ.  

Καθαρά αποτελέσματα (€ εκ.) (2) 2.233  2.250 -0,8%  

Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€) (2) 1,42  1,43  -1,0%  

 30/09/2022 31/12/2021 Change 

Μετοχικό κεφάλαιο (€ εκ.)  16.578  29.308  -43,4%  

Σύνολο ενεργητικού υπό διαχείριση (€ εκ.) 621.830  709.617  -12,4%  

Δείκτης Φερεγγυότητα II (%)  223%  227%  -4,5 π.μ.  

(1)Από το Α’ Τρίμηνο του 2022, ο τομέας Asset Management μετονομάστηκε σε Asset & Wealth Management: σύμφωνα με τις νέες διοικητικές αρμοδιότητες, 

περιελάμβανε επίσης τον όμιλο Banca Generali ο οποίος κατά το παρελθόν ήταν ενταγμένος στον τομέα Ηοlding και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

(2)Τα καθαρά αποτελέσματα και τα κέρδη ανά μετοχή του Εννεαμήνου 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. 

(3) Οι αλλαγές στα ασφάλιστρα, και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες παρουσιάστηκαν με ισοδύναμους όρους (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και εύρος 

ενοποίησης).  

 
 
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 

http://www.generali.com/
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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. 

http://www.generali.com/

