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De inkomsten van de groep BNP Paribas Cardif bedragen in totaal 22,2 miljard euro.
op 31 december 2017, 10 % meer dan in 2016, met een stabiele spreiding tussen spaar- en
beschermingsactiviteiten, die respectievelijk 76 % en 24 % van het totale bedrag uitmaken.
In 2017 bedroeg het rendement op de activa in Frankrijk 3,53 %, een stijging van 12 basispunten ten
opzichte van 2016. Op 31 december 2017 bedroeg de voorziening voor winstdeling 4 miljard euro,
ofwel bijna 5 % van de wiskundige voorzieningen.

BNP Paribas Cardif is een naamloze vennootschap met een Raad van Bestuur waarin de functies van
Voorzitter en Directeur van elkaar zijn gescheiden.
De interne controleregeling is gebaseerd op die van de Groep BNP Paribas, aangevuld met de
vereisten van Solvabiliteit II. Zo zijn de functies van de verzekeringscontrole (Naleving, Risico en
Interne audit) gekoppeld aan die van de Groep BNP Paribas. De verantwoordelijken van de
sleutelfuncties blijven hiërarchisch verbonden aan de Algemene Directie van BNP Paribas Cardif.

De solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) is met 7 % gestegen ten opzichte van de berekende SKV
op 31 december 2016 voornamelijk door de evolutie van het marktrisico van Cardif Levensverzekering.
De markt-SKV bedroeg op 31 december 2017 6.288 miljoen euro en maakte voor diversificatie 64 %
uit van de basis-SKV. Hij steeg met 9 % ten opzichte van 31/12/2016, voornamelijk dankzij de stijging
van het aandelenrisico.

Vanaf 1 januari 2017 worden de geconsolideerde rekeningen van de Groep BNP Paribas Cardif
opgesteld in overeenstemming met de IFRS-standaarden. BNP Paribas Cardif stelt de balans van
Solvabiliteit II op in overeenstemming met artikel 75 van de Solvabiliteit II-Richtlijn, d.w.z. voornamelijk
in marktwaarde.

Het beleid van BNP Paribas Cardif inzake Kapitaalbeheer is er in het bijzonder op gericht om te
voldoen aan de wettelijke solvabiliteitsvereisten, om minstens 100 % van de SKV te dekken zoals
gedefinieerd in de ORSA-beoordeling en om het eigen vermogen te structureren, waarbij wordt
gestreefd naar het beste evenwicht tussen aandelenkapitaal, achtergestelde schulden en andere
bestanddelen van het eigen vermogen, binnen de grenzen en op de niveaus zoals bepaald in de
regelgeving.
Op 31 december 2017 bedroeg het eigen vermogen dat in aanmerking kwam voor de SKV
12.061 miljoen euro. De SKV bedraagt 7.696 miljoen euro en de afdekkingsverhouding 157 %. Het
bedrag aan eigen vermogen dat in aanmerking komt voor de SKR Minimum Groep, het
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minimumkapitaal dat vereist is voor de groepen, bedraagt 9.036 miljoen euro. De SKV Minimum
Groep bedraagt 3.548 miljoen euro en de afdekkingsverhouding 255 %.

