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Business

Grupul Groupama este un jucător important al pieței de asigurări din Franța pe asigurări generale, dar și
pe viață și sănătate.
La 31 decembrie 2017, veniturile totale ale Grupului au crescut cu 2.9% atingând 13.8 miliarde de euro
(dintre care 80.1% în Franța, 18.9% în perimetrul internațional și 1.1% din venituri financiare).
Veniturile obținute din prime în Franța s-au ridicat la 11.1 miliarde de euro, în creștere cu 2.6%, iar cele
din perimetrul internațional la 2.6 miliarde de euro, în creștere cu 4.1%.
Venitul operațional al Grupului a atins 349 milioane euro în 2017, însă impactul dur al schimbărilor
în reglementare din Franța (inclusiv suprataxari și înăspriri statutare) a cântărit greu asupra venitului
net al Grupului, care s-a cifrat la 292 milioane de euro la 31 decembrie 2017enitul operational al
Grupului a atins 349 milioane euro in 2017, insa impactul dur al schimbarilor in reglementare din Franta
(inclusiv suprataxari si inaspriri statutare) a cantarit greu asupra venitului net al Grupului, care s-a cifrat
la 292 milioane euro la 31 decembrie 2017.
 Guvernanța
Nu au avut loc schimbări semnificative în guvernanță în anul fiscal 2017, însă consiliul de administrație
include acum mai mulți membri de sex feminin.
 Profilul de risc
Având în vedere natura diversă a activităților sale, Grupul are un profil de risc echilibrat, care adresează
riscuri de subscriere generale, de viată și de sănătate, reprezentând respectiv 23%, 11% și 10% din
cerința de capital de solvabilitate de bază (SCR), excluzând efectele de diversificare.
Grupul a implementat un sistem de atenuare a riscurilor de asigurare, care cuprinde o serie de principii
și reguli legate de subscrieri și rezerve care au fost introduse în entitățile Grupului, precum și un sistem
de reasigurări interne și externe.
Cel mai important risc este cel al pieței financiare, care reprezintă 47% din SCR-ul de bază, excluzând
efectele de diversificare. Grupul a implementat un sistem de atenuare a riscului de piață care
funcționează în cadrul tuturor entităților Grupului (societățile mutuale regionale, compania franceză
Groupama SA și filialele internaționale), cu limite primare (clase majore de active) și limite secundare
(în cadrul fiecărei clase de active), în încercarea de a controla investițiile în active riscante și de a
diversifica participațiile (emitenți, sectoare, tări).
 Modificări principale ale metodelor de evaluare în scopuri de solvabilitate
Grupul a introdus conceptul de prime viitoare în raportul său. În plus, cea mai bună estimare pentru
prime include o componentă pentru rezerva de prime neîncasate (UPR) și o componentă nouă pentru
primele viitoare.
 Managementul capitalului
Grupul utilizează un model intern parțial pentru calculul SCR-ului. Acest model acoperă riscurile de
subscriere non-viață și riscuri de sănătate similare riscurilor non-viață.
Ratele de acoperire SCR și MCR ale Grupului au fost de 315%, respectiv 418% la 31 decembrie 2017,
față de 289% și 393% la 31 decembrie 2016. Excluzând efectele unor măsuri tranzitorii asupra
rezervelor tehnice înregistrate de două dintre filiale, ratele de acoperire SCR si MCR ale Grupului au
fost de 174% și, respectiv, 259% la 31 decembrie 2017.

