ГРУПАМА ГРУП
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2018 г.
РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ
•

Трансформация на Групата

От 7 юни 2018 г., в съответствие със Закона Sapin 2 от 9 декември 2016 г., който
определя нормативната рамка, необходима за превръщането на централния орган на
Groupama Group във Взаимно Застрахователнa Компания, Groupama SA е
преобразувана в Национална каса за селскостопанско взаимно презастраховане,
специална форма на Взаимно Застрахователнa Компания. Общото наименование става
Groupama Assurances Mutuelles.
Тази промяна опростява организацията на Групата и й дава пълна съгласуваност,
основаваща се на нейните три нива на взаимност, които са: местни, регионални и
национална каси.
След създаването на Groupama Assurances Mutuelles, нейният Съвет на директорите на
своето първо заседание, проведено на 7 юни, потвърди доверието си в своите лидери,
като преназначи Жан-Ив Дажe за председател на Съвета на директорите и Тиери
Мартел за главен изпълнителен директор на Groupama да продължават да изпълняват
своите роли.
От правна гледна точка регионалните каси стават членове на Groupama Assurances
Mutuelles, национална земеделскa взаимно-презастрахователна каса и притежават
100% право на глас в общото събрание. Акциите на Groupama SA, притежавани от
регионалните фондове след сливането на Groupama Holding и Groupama Holding 2 на
Groupama SA са превърнати в взаимозастрахователни сертификати, издадени от
Groupama Assurances Mutuelles.
Тази трансформация позволява опростяването на организацията на Групата, като
същевременно запазва финансовата гъвкавост, необходима за изпълнението на
стратегията. Новата организация не променя платежоспособността на Групата, нито
тази на централния орган и не оказва влияние върху петите задължения и ангажименти
по договори.
•

Дейност и резултати

Групата е основен играч на застрахователния пазар във Франция, както в областта на
застраховането на имущество и отговорности (общо застраховане), така и в
животозастраховането и здравното застраховане.
Към 31 декември 2018 г. консолидираните премийни приходи на Групата се увеличават
с 4,0% до 14,3 млрд. евро (81,0% във Франция, 17,8% в международните предприятия и
1,2% във финансовите дейности). Премийният доход от застраховки във Франция
възлиза на 11,6 млрд. евро, което е увеличение с +4,4%, а в международните операции
с 2,5 млрд. евро, т.е.ръст от +1,6%.
Оперативната печалба на Групата нараства до 298 млн. евро през 2018 г. Нетната
печалба е повлияна положително от липсата на преоценка на анюитетите.
•

Управление

През февруари 2018 г. ключовите функции Управление на риска и Съответствие са
разделени.
През финансовата 2018 г. не са настъпили съществени промени в системата за
управление на риска на Групата.
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•

Рисков профил

Като се вземат предвид разнообразието от дейности, Групата има балансиран рисков
профил между застрахователните рискове, свързани с общо застраховане,
животозастраховане и здравни рискове, съответно представляващи 22%, 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 близо 48% от
основния КИП, преди ефектите 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 Assurances Mutuelles) 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

Няма съществени промени в методите за оценка на платежоспособността през
финансовата 2018 година.
•

Капиталово управление

През финансовата 2018 година Groupama издава облигации за подчинен- дълг с 10годишен матуритет на обща стойност 500 млн. евро, с годишна лихва от 3,375%.
Програмата за издаване на взаимозастрахователни сертификати от регионалните каси,
укрепи капиталовата и финансовата стабилност на акционерите на Групата. През
финансовата 2018 г. регионалните каси са издали взаимозастрахователни сертификати
на своите членове и клиенти за 104 млн. евро, като общата сума на
взаимозастрахователни сертификати, издадени към 31 декември 2018 г., достигна 540
млн. евро.
Групата използва частичен вътрешен модел за изчисляване на КИП. Този модел
обхваща общо застрахователните рискове и здравните (различни от
животозастрахователни) рискове.
Законовите показатели на Групата за покритие на КИП и МКИ (минимално капиталово
изискване) възлизат съответно на 297% и 392% към 31 декември 2018 г., спрямо 315% и
418% към 31 декември 2017 г. Като се изключи ефекта от преходната мярка върху
техническите резерви, приложени от едно дъщерно дружество, коефициентите за
покритие на КИП и на МКИ са съответно 168% и 246% към 31 декември 2018 година.
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