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SÚHRN

Významné transakcie za dané obdobie
Transakcie v Luxembursku
V decembri 2018 prevzala BNP Paribas Cardif kontrolu nad spoločnosťou Cardif Lux Vie, životnou
poisťovňou v Luxemburgu, keď kúpila podiel vo výške 33,33 %, ktorý spoločnosť Ageas vlastnila v tomto
subjekte. Táto transakcia viedla skupinu BNP Paribas Cardif k úplnej konsolidácii spoločnosti Cardif Lux
Vie k 31. decembru 2018. Konsolidovaná súvaha BNP Paribas Cardif k dátumu nadobudnutia vzrástla
o 27 mld. EUR. Získaná aktivita predstavuje 4 % kapitálovej požiadavky na riziko upisovania životného
poistenia pred diverzifikáciou a 6 % trhového rizika pred diverzifikáciou.
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k 31. decembru 2018, čo je o 10 % viac ako v roku 2017 pri stálych výmenných kurzoch, so stabilnou
alokáciou medzi aktivitami v oblasti sporenia a ochrany, ktoré predstavujú 77 % a 23 % celkovej sumy.
Vo Francúzsku umožnila návratnosť finančných aktív k 31. decembru 2018 rezervu na poistné prémie
vo výške 4,6 mld. EUR, čo predstavuje 5,36 % matematických rezerv.

Systém riadenia
Spoločnosť BNP Paribas je akciová spoločnosť so správnom radou, v ktorej sú oddelené funkcie
predsedu a generálneho riaditeľa.
Mechanizmy vnútornej kontroly sa zakladajú na mechanizmoch skupiny BNP Paribas, ktoré sú
doplnené o požiadavky na Solventnosť II. Vedúci pracovníci kľúčových funkcií sú priamo podriadení
generálnemu riaditeľstvu BNP Paribas Cardif. Funkcie riadenia súladu, rizík a interného auditu sú tiež
integrovanými funkciami skupiny BNP Paribas.

Rizikový profil
K 31. decembru 2018 sa kapitálová požiadavka solventnosti (SCR) zvýšila na 7 506 mil. EUR. V
porovnaní so SCR vypočítanou k 31. decembru 2017 je to o 2 % menej, najmä z dôvodu vývoja trhového
rizika spoločnosti Cardif Assurance Vie.
SCR trhu predstavovali k 31. decembru 2018 6 064 miliónov EUR a predstavujú 60 % základného SCR
pred diverzifikáciou. V porovnaní s 31. decembrom 2017 je to o 4 % menej, najmä v dôsledku zníženia
otrasu akcií.

Valorizácia na účely solventnosti
Konsolidované účty skupiny BNP Paribas Cardif sú od 1. januára 2017 pripravované podľa noriem MŠFV.
Spoločnosť BNP Paribas Cardif pripravuje súvahu v rámci Solventnosti II v súlade s článkom 75
smernice o Solventnosti II, to znamená vyjadrenú najmä v trhovej hodnote.
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Správa kapitálu
Politika správy kapitálu spoločnosti BNP Paribas Cardif si kladie za cieľ predovšetkým dodržiavanie
regulačných požiadaviek na solventnosť, pokrytie minimálne 100 % SCR, ktorý je stanovený v rámci
hodnotenia ORSA a štruktúrovane kapitálu, pričom sa snaží nájsť najlepšiu rovnováhu medzi sociálnym
kapitálom, podriadeným dlhom a ostatnými vlastnými zdrojmi v súlade s limitmi a úrovňami stanovenými
predpismi.
K 31. decembru 2018 predstavovala výška použiteľných vlastných fondov SCR 11 418 miliónov EUR
(12 061 miliónov EUR v roku 2017). Zabezpečovací pomer je 152 % (157 % v roku 2017).
Minimálna výška použiteľných vlastných fondov na SCR, minimálny požadovaný kapitál pre skupiny
predstavuje 8 568 miliónov EUR (9 036 miliónov EUR v roku 2017). Minimálna výška SCR skupiny je 3
629 miliónov EUR (3 548 miliónov EUR v roku 2017) a zabezpečovací pomer je 236 % (v roku 2017 to
bolo 255 %).
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