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Obrat skupiny BNP Paribas Cardif činil 22,2 miliard eur k 31. prosinci 2017, což je 10% nárůst oproti
roku 2016, se stabilním rozdělením mezi spoření a ochranu, což představuje 76%, resp. 24% celkové
částky.
Míra výnosnosti investic je 3,53 % ve Francii za rok 2017 s nárůstem o 12 bazických bodů oproti roku
2016. K 31. prosinci 2017 se rezerva na pojistné prémie zvýšila na 4 miliardy eur, což představuje
podíl téměř 5 % matematických rezerv.

Společnost BNP Paribas Cardif je akciová společnost se správném radou, v níž jsou sloučeny funkce
předsedy a generálního ředitele.
Mechanismy vnitřní kontroly vycházejí na mechanismech skupiny BNP Paribas, které jsou doplněny o
požadavky na Solventnost II. Funkce ochrany pojištění (soulad, rizika a interní audit) jsou přiřazeny k
funkcím skupiny BNP Paribas Cardif. Osoby odpovědné za klíčové funkce jsou hierarchicky přiřazeny
ke generálnímu ředitelství skupiny BNP Paribas Cardif.

Kapitálové požadavky na solventnost (SCR) za zvýšily o 7 % oproti SCR vypočtenému
k 31. prosinci 2017, zejména z důvodu vývoji tržního rizika životního pojištění Cardif.
SCR trhu se k 31. prosinci 2017 zvýšily na 6 288 milionů eur a představují 64 % základního SCR před
diverzifikací. Oproti 31. 12. 2016 jde o nárůst o 9 % a tato změna souvisí především se zvýšeným
otřesům akcií.

Konsolidované účty skupiny BNP Paribas Cardif jsou od 1. ledna 2017 připravované podle norem
IFRS. Společnost BNP Paribas Cardif připravuje rozvahu v rámci Solventnosti II v souladu s článkem
75 směrnice o Solventnosti II, t. j. vyjádřený zejména v tržní hodnotě.

Politika správy kapitálu společnosti BNP Paribas Cardif si klade za cíl především dodržování
regulačních požadavků na solventnost, pokrytí minimálně 100 % SCR, který je stanoven v rámci
hodnocení ORSA a strukturovaně kapitálu, přičemž se snaží najít nejlepší rovnováhu mezi sociálním
kapitálem, podřízeným dluhem a jinými majetkovými cennými předměty v souladu s limity a úrovněmi
stanovenými předpisy
K 31. prosinci 2017 se výška použitelných vlastních fondů na SCR činila 12 061 milionů eur. Výška
SCR je 7 696 milionů eur a zabezpečovací poměr je 157 %. Minimální výška použitelných vlastních
fondů na SCR, minimální požadovaný kapitál pro skupiny činil 9 036 milionů eur. Minimální výška SCR
skupiny je 3 548 milionů EUR a zabezpečovací poměr je 255 %.

