ZPRÁVA O SOLVENTNOSTI
A FINANČNÍ SITUACI
SFCR
SKUPINA BNP PARIBAS CARDIF

31. prosince 2018

SFCR – ZPRÁVA O SOLVENTNOSTI A FINANČNÍ SITUACI – 31. PROSINCE 2018

SOUHRN

Významné operace za dané období
Operace v Lucembursku
V prosinci 2018 společnost BNP Paribas Cardif převzala kontrolu nad společností Cardif Lux Vie, životní
pojišťovnou v Lucembursku, tím, že získala 33,33 %, které v tomto subjektu vlastnila společnost Ageas.
Tato operace přiměla skupinu BNP Paribas Cardif ke konsolidaci Cardif Lux Vie prostřednictvím úplné
integrace ke dni 31. prosince 2018. Ke dni akvizice se zvýšila konsolidovaná rozvaha BNP Paribas
Cardif o 27 miliard eur. Získaná činnost představuje 4 % kapitálových požadavků na rizika upisování
životního pojištění před diverzifikací a 6 % rizika na trhu před diverzifikací.
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ke dni 31. prosince 2018, což je nárůst o 10 % oproti roku 2017, při stálém kurzu měny, se stabilním
rozdělením mezi činnosti spoření a ochrany, které představují 77 % a 23 % celkové částky.
Ve Francii umožnily výnosy finančních aktiv dotovat provizi pro podíl na výnosech, která se rovnala 4,6
miliardám eur ke dni 31. prosince 2018, tedy 5,36 % vypočítaných provizí.

Systém řízení
Společnost BNP Paribas Cardif je akciová společnost s představenstvem, v němž jsou odloučeny
funkce předsedy a generálního ředitele.
Mechanismy vnitřní kontroly vycházejí na mechanismech skupiny BNP Paribas, které jsou doplněny o
požadavky na Solventnost II. Vedoucí s klíčovými funkcemi hierarchicky spadají pod generální
ředitelství BNP Paribas Cardif. Funkce kontroly shodnosti, rizik a interního auditu jsou funkce
integrované do skupiny BNP Paribas.

Rizikový profil
Ke 31. prosinci 2018 byl solventnostní kapitálový požadavek (SCR) 7506 milionů eur. Poklesl o 2 %
oproti SCR vypočítanému ke 31. prosinci 2017 hlavně z důvodu vývoje rizik trhu životního pojištění
Cardif Assurance Vie.
SCR trhu se k 31. prosinci 2018 zvýšil na 6064 milionů eur a představuje 60 % základního SCR před
diverzifikací. Poklesl o 4 % oproti 31. prosinci 2017, což je pokles související především se snížením
prudkého poklesu akcií.

Valorizace pro účely solventnosti
Od 1. ledna 2017 se konsolidované účetnictví skupiny BNP Paribas Cardif vytváří v IFRS. Rozvaha
v rámci solventnosti II skupiny BNP Paribas Cardif je prováděna podle článku 75 směrnice
o solventnosti II, tedy zejména podle hodnoty na trhu.
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Správa kapitálu
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 strukturování kapitálu, přičemž se snaží najít nejlepší rovnováhu mezi sociálním
kapitálem, podřízeným dluhem a jinými majetkovými vlastními zdroji v souladu s limity a úrovněmi
stanovenými předpisy.
31. prosince 2018 se částka vlastních zdrojů způsobilých pro SCR vyhoupla na 11 418 milionů eur
(12 061 milionů eur v roce 2017). Poměr pokrytí je 152 % (157 % v roce 2017).
Minimální částka vlastních zdrojů způsobilých pro SCR skupiny, minimum požadovaného kapitálu pro
skupiny, je 8568 milionů eur (9036 milionů eur v roce 2017). Minimální částka SCR skupiny je 3629
milionů eur (3548 milionů eur v roce 2017) a poměr pokrytí je 236 % (255 % v roce 2017).
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