ГРУПАМА ГРУП
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2017
РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ
•

Дейност и резултати

Групата е основен застрахователен играч във Франция за застраховки на имущества и
отговорности, както и за животозастраховане и здравно осигуряване.
Към 31 декември 2017 г. консолидираните премийни приходи на Групата нараснаха с 2,9% до
13,8 млрд. Евро (80,1% във Франция, 18,9% в международните предприятия и 1,1% в
финансовите компании). Премийният доход за застраховки във Франция възлиза на 11,1 млрд.
Евро, което е увеличение с 2,6%, а на международните предприятия - до 2,6 млрд. Евро, т.е.
ръст с 4,1%.
Техническите резултати на Групата се увеличиха до 349 млн. Евро през 2017 г., но суровото
въздействие на регулаторните промени във Франция (включително данъчните надбавки и
няколко законови промени) повлияха негативно финансовите резултати на Групата, които
възлизат на 292 млн. Евро към 31 декември 2017 г.
•

Управление

През финансовата година 2017 не бяха направени съществени промени в управлението, но вече
съветът на директорите включва повече жени.
•

Рисков профил

В следствие на разнообразието на естеството на бизнеса, Групата има балансиран рисков
профил, който се разпростира върху рисковете по общо застраховане, животозастрахователни и
здравни рискове, съответно представляващи 23%, 11% и 10% от основното капиталово
изискване за платежоспособност (КИП) преди диверсификационни ефекти.
Групата прилага система за смекчаване на застрахователния риск, която обхваща редица
принципи и правила, свързани с оценката на отделните рискове и резервите, които са
приложени в предприятията на Групата, както и презастрахователна програма от вътрешни и
външни презастрахователи.
Най-значимият риск е този на финансовите пазари, който представлява 47% от основния КИП,
с изключени ефекти от диверсификация.
Групата прилага система за смекчаване на пазарния риск, която функционира в рамките на
всички субекти на Групата (регионални взаимоспомагателни каси, френски и международни
дъщерни дружества на Groupama SA) от първични лимити (за основни класове активи) и
вторични лимити (в рамките на всеки клас активи) с цел да се контролират инвестиции в
рискови активи и диверсифициране на участия (емитенти, сектори, държави).
•

Съществени промени в оценяването за нуждите на Платежоспособност 2

Групата въведе измерението на бъдещи премии в икономическия си преглед. Освен това найдобрата прогноза за премиите включва един компонент за пренос премиен резерв (UPR) и нов
компонент за бъдещи премии.
•

Капиталово управление

Групата използва частичен вътрешен модел за изчисляване на КИП. Този модел обхваща общо
застрахователните рискове и здравните (различни от животозастрахователни) рискове.
Показателите на Групата за покритие на КИП и МКИ (минимално капиталово изискване)
възлизат съответно на 315% и 418% към 31 декември 2017 г., при 289% и 393% към 31
декември 2016 г. Като изключва ефекта от преходната мярка върху техническите резерви,
приложени от две дъщерни дружества, коефициентите за покритие на КИП и на МКИ са
съответно 174% и 259% към 31 декември 2017 г.

