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ÖSSZEFOGLALÓ

Az időszak jelentős műveletei
Luxembourgi műveletek
2018 decemberében a BNP Paribas Cardif átvette a Cardif Lux Vie biztosítótársaság felügyeletét
Luxembourgban, megszerezvén az Ageas által birtokolt 33,33%-ot a társaságban. Ezzel a művelettel,
globális integráció útján, a BNP Paribas 2018. december 31-én megszilárdította a Cardif Lux Vie
társaságot. Az akvizíció időpontjában a BNP Paribas Cardif konszolidált mérlege 27 milliárd euróra nőtt.
A megszerzett üzleti tevékenység a Vie jegyzési kockázata tőkedíjának 4%-át teszi ki, diverzifikálás
előtt, valamint a piaci kockázat 6%-át diverzifikálás előtt.

Tevékenység és teljesítmény
A BNP Paribas Cardif csoport árbevétele 2018. december 31-én 24 milliárd euró volt,
ami 10%-os emelkedést jelent állandó árfolyamon a 2017. évhez képest. A megtakarítási és védelmi
tevékenységek közötti megoszlás stabil volt, ezek a teljes összeg 77% illetve 24%-át jelentették.
Franciaországban a pénzügyi eszközállomány hozama lehetővé tette a nyereségből való részesedésre
szóló fedezetet, ami 4,6 milliárd euró volt 2018. december 31-én, ami a matematikai tartalékok közel
5,36%-át teszi ki.

Igazgatási rendszer
A BNP Paribas Cardif egy igazgatótanáccsal működő részvénytársaság, melyen belül az elnök és a
főigazgató funkciója elkülönül.
A belső ellenőrzési rendszer a BNP Paribas csoport rendszerén alapul, amelyet a Szolvencia II. irányelv
követelményei egészítenek ki. A legfontosabb funkciók felelősei hierarchikusan a BNP Paribas Cardif
főigazgatósága alá tartoznak. Az ellenőrzési funkciók (Megfelelőség, Kockázat és Belső audit) a BNP
Paribas csoport integrált funkcióihoz vannak csatolva.

Kockázati profil
2018. december 31-én a szavatolótőke-szükséglet (SCR) elérte a 7506 millió eurót. Ez az SCR a 2017.
december 31-i SCR-hez képest 2%-os csökkenést mutat, ami főként a Cardif Assurance Vie
(életbiztosítás) piaci kockázat alakulásának köszönhető.
A piaci SCR 2018. december 31-én 6064 millió euró volt, és a diverzifikáció előtti alap az SCR 60%-át
teszi ki. 2017. december 31-hez képest 4%-kal csökkent; a csökkenés főként a részvénypiaci sokk
csökkenésének tudható be.

Értékelés fizetőképességi célokból
2017. január 1-jétől kezdődően a BNP Paribas Cardif csoport konszolidált beszámolói a IFRS normák
szerint készülnek. A BNP Paribas Cardif a Szolvencia II. irányelv alapján készíti el a mérlegét, a
Szolvencia II. irányelv 75. cikkének megfelelően, vagyis főként piaci érték szerint.
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Tőkekezelés
A BNP Paribas Cardif tőkekezelési politikájának célja különösen a szolvenciára vonatkozó rendeleti
követelmények betartása, az ORSA értékelés keretében meghatározott SCR legalább 100%-os
lefedése, valamint a saját alapok strukturálása, törekedve a társasági tőke, az alárendelt tartozások és
a sajáttőke egyéb elemei közötti legjobb egyensúlyra, miközben betartja a rendelet által meghatározott
korlátozásokat és szinteket.
2018. december 31-én az SCR-hez szükséges sajáttőke összege 11418 (2017-ben 12061) millió euró
volt. A fedezeti arány 152%-os (2017-ben 157% volt).
Az SCR minimumcsoporthoz szükséges sajáttőke összege, a csoportokhoz szükséges minimális tőke
8568 millió eurót tesz ki (2017-ben ez 9036 millió euró volt). Az SCR minimumcsoport 3629 millió euró
(2017-ben 3548 millió euró volt), és a fedezeti aránya 236%-os (255%-os volt 2017-ben).
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