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Omsättningen

för

koncernen

BNP

Paribas

Cardif

uppgick

till

22,2

miljarder

euro

den 31 december 2017, en ökning med 10 % från 2016 med en stabil fördelning mellan
verksamheterna sparande och försäkringar, som stod för 76 % respektive 24 % av den totala
omsättningen.
Avkastningen på tillgångarna uppgick till 3,53 % i Frankrike år 2017, en ökning med 12 räntepunkter
jämfört med 2016. Den 31 december 2017 uppgick avsättningen för vinstdelning till 4 miljarder euro,
dvs. nästan 5 % av de försäkringsmatematiska avsättningarna.

BNP Paribas Cardif är ett aktiebolag med en styrelse där rollerna som ordförande och verkställande
direktör är åtskilda.
Det interna kontrollsystemet bygger på samma system som i BNP Paribas och kompletteras av kraven
med avseende på EG-direktivet Solvens II. Det innebär att kontrollfunktionerna för försäkringar
(överensstämmelse, risk och internrevision) är knutna till BNP Paribas-koncernens system. Personer
på nyckelposter är emellertid hierarkiskt sett knutna till företagsledningen för BNP Paribas Cardif.

Solvenskapitalkravet (SCR) steg med 7 % jämfört med det beräknade solvenskapitalkravet
den 31 december 2016, främst med anledning av utvecklingen av marknadsrisken för Cardif
livförsäkringar.
SCR för marknaden uppgick till 6 288 miljoner euro den 31 december 2017 och utgör 64 % av SCR
före riskspridning. Det motsvarar en ökning på 9 % jämfört med 2016-12-31, en ökning som främst är
förknippad med ökningen av aktiechocken.

Från och med den 1 januari 2017 kommer koncernredovisningen för BNP Paribas Cardif att upprättas
i enlighet med IFRS-reglerna. BNP Paribas Cardif sammanställer sin redovisningen under Solvens II i
enlighet med punkt 75 i direktivet Solvens II, dvs. i huvudsak enligt marknadsvärdet.

Finansieringspolicyn för BNP Paribas Cardif har främst till syfte att uppfylla kraven enligt
solvensreglerna, att täcka minst 100 % av det solvenskapitalkrav som fastställts inom ramen för den
egna risk- och solvensbedömningen och att strukturera det egna kapitalet genom att försöka uppnå
bästa möjliga balans mellan aktiekapital, efterställda skulder och andra delar av det egna kapitalet,
med hänsyn till de gränser och nivåer som fastställs i reglerna.
Den 31 december 2017 uppgick beloppet av medräkningsbara kapitalbasmedel till SCR till 12 061
miljoner euro. SCR uppgick till 7 696 miljoner euro och täckningsgraden var 157 %. Beloppet av
medräkningsbara kapitalbasmedel till koncernens minimikapitalkrav för SCR (minimum för

3
solvenskapitalkrav för koncernen), uppgick till 9 036 miljoner euro. Koncernens minimikapitalkrav för
SCR uppgick till 3 548 miljoner euro och täckningsgraden var 255 %.

