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REZUMAT 

Raportul privind Solvabilitatea și Situația Financiară (SFCR) la data de 31 Decembrie 2017 a fost elaborat în concordanță 

cu cerințele stipulate în Directiva Solvabilitate II 2009/138/EC, Actele Delegate Solvabilitate II 2009/138/EG și ghidurile 

suplimentare de reglementare aplicabile. Toate valorile monetare sunt exprimate în mii EURO, conform cerințelor 

Regulamentului Delegat al Comisiei (EU) 2015/2452. 

Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group 

(WSTV-Verein) este, cu o cotă de peste 70%, acționarul majoritar al Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung 

Gruppe (VIG), lider al pieței de asigurări din Austria și Europa Centrală și de Est. Conform cerințelor legislative în vigoare, 

acest raport prezintă solvabilitatea și situația financiară a grupului. 

Prin contractul din data de 24 Noiembrie 2015, WSTV-Verein a delegat către VIG atribuțiile privind îndeplinirea 

cerințelor de supraveghere a grupului conform prevederilor §§202-236 VAG (Actul privind Supravegherea Asigurărilor 

în Austria). Raportul SFCR la nivel de grup a fost elaborat și publicat în concordanță cu art. 359 din Regulamentul Delegat 

al Comisiei (EU) 2015/35. 

Raportul urmărește structura prevăzută în Regulamentul Delegat al Comisiei (EU) 2015/35 și cuprinde capitole de la A 

la E cu toate subcapitolele solicitate: 

Capitolul A descrie profilul general de afaceri și rezultatele înregistrate în anul anterior. Grupul are sediul în Viena și, cu 

aproximativ 50 de companii de asigurări situate în 25 de țări, se plasează în poziția de lider al pieței de asigurări din 

Austria și Europa Centrală și de Est. 

În 2017, grupul a înregistrat un volum total de prime aferente asigurărilor generale în valoare de 4.810.118 mii EURO 

(2016: 4.447.599 mii EURO), respectiv un volum total de prime aferente asigurărilor de viață în valoare de 4.055.818 mii 

EURO (2016: 4.112.312 mii EURO). Rezultatul investițional realizat în 2017 a fost în sumă de 1.600.626 mii EURO 

(2016: 1.609.351 mii EURO). 

Capitolul B se concentrează pe descrierea sistemului de guvernanță din cadrul grupului. Principalele elemente ale 

acestui sistem le reprezintă Consiliul de Supraveghere, Directoratul și alte funcții-cheie, precum și sistemul de 

management al riscurilor, respectiv sistemul de control intern. 

În baza contractului din data de 24 Noiembrie 2015 sistemul de guvernanță a grupului este executat de către VIG. Sunt 

luate în considerare toate procesele relevante în vederea asigurării managementului și supravegherii grupului în mod 

eficient și operativ. Este definită în mod special o structură organizațională și operațională adecvată, cu modalități 

transparente de raportare și comunicare, precum și un management al riscurilor, în concordanță cu dimensiunile și 

gradul de complexitate a grupului.  

Capitolul C descrie profilul de risc al grupului. Tabelul următor prezintă un sumar al riscurilor semnificative la nivel de 

grup. Valorile prezentate sunt calculate pe baza modelului parțial intern, care este de asemenea utilizat în evaluarea 

riscurilor conform cerințelor legale de solvabilitate. 
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SUMARUL RISCURILOR – MODEL PARȚIAL INTERN 

 31.12.2017 31.12.2016 

mii EURO   

Risc de piață 3.548.455 3.596.472 

Risc de contrapartidă 315.607 280.854 

Risc de subscriere – asigurări de viață 1.874.074 1 635.360 

Risc de subscriere – asigurări de sănătate 363.988 325.491 

Risc de subscriere – asigurări generale 665.867 585.604 

Risc de active necorporale 0 0 

Risc operațional 295.850 300.516 
   

Celelalte riscuri care nu sunt incluse în calculul solvabilității sunt evaluate în mod calitativ, fiind reflectate în procesul de 

management al riscurilor.  

Capitolul D descrie evaluarea în scopul determinării poziției de solvabilitate, conform prevederilor Directivei 

Solvabilitate II 2009/138/EC și Regulamentului Delegat al Comisiei (EU) 2015/35. Principiul de bază utilizat constă în 

evaluarea situației economice a unei companii în funcție de valorile de piață actuale. Capitolul prezintă bilanțul 

economic, ale cărui elemente sunt evaluate pe baza valorilor de piață actuale și descrie diferențele de ordin cantitativ 

și calitativ dintre Solvabilitate II și IFRS (Standardele Internaționale de Rportare Financiară) înregistrate în evaluarea 

elementelor esențiale de bilanț (de exemplu, active și rezerve tehnice). 

 Capitolul E descrie managementul capitalului la nivel de grup. În acest scop, sunt prezentate atât fondurile proprii 

disponibile și eligibile, cât și cerința minimă de capital, respectiv cerința de capital de solvabilitate. În plus, sunt descrise 

diferențele de evaluare dintre formula standard și modelul parțial intern. La data de 31 Decembrie 2017, cerința de 

capital de solvabilitate a grupului calculată prin utilizarea modelului parțial intern a înregistrat valoarea de 3.640.535 

mii EURO. Cerința minimă de capital de solvabilitate a grupului a fost în sumă de 1.812.867 mii EURO. Pe baza acestor 

cerințe de capital, valorile fondurilor proprii eligibile au fost egale cu 7.034.504 mii EURO, respectiv 6.012.498 mii EURO. 

În consecință,  gradul de solvabilitate a grupului a fost de 193,23%, iar gradul de acoperire a cerinței minime de capital 

a fost de 331,66%. 

CERINȚA CAPITALULUI DE SOLVABILITATE ȘI GRADUL DE ACOPERIRE – MODEL PARȚIAL INTERN 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

mii EURO   

Fonduri proprii eligibile pentru SCR 7.034.504 6.063.611 

   Rang 1 5.697.368 5.286.762 

   Rang 2 1.301.921 776.850 

   Rang 3 35.214 0 

Cerința capitalului de solvabilitate (SCR) 3.640.535 3.507.315 

Gradul de solvabilitate 193,23% 172,88% 
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CERINȚA MINIMĂ DE CAPITAL ȘI GRADUL DE ACOPERIRE – MODEL PARȚIAL INTERN 

 31.12.2017 31.12.2016 

mii EURO   

Fonduri proprii eligibile pentru MCR 6.012.498 5.580.904 

   Rang 1 (exclusiv alte sectoare financiare) 5.649.924 5.238.997 

   Rang 2 362.573 341.907 

   Rang 3 0 0 

Cerința minimă de capital (MCR) 1.812.867 1.709.535 

Gradul de acoperire a cerinței minime de capital 331,66% 326,46% 

În anexele la acest raport sunt prezentate formularele de raportare cantitativă (QRT) care conțin informații detaliate 

privind situația financiară și solvabilitatea grupului. 

Solvabilitatea grupului a fost determinată prin utilizarea ajustării de volatilitate (VA). Cu această excepție, nu au fost 

utilizate alte măsuri tranziționale. Tabelul de mai jos prezintă efectele ajustării de volatilitate la nivel de grup. 

 

SOLVABILITATEA CU ȘI FĂRĂ UTILIZAREA AJUSTĂRII DE VOLATILITATE LA 31.12.2017 

 Cu VA Fără VA 

mii EURO   

Fonduri proprii eligibile pentru SCR 7.034.504 6 990 928 

Cerința capitalului de solvabilitate (SCR) 3.640.535 3 672 228 

Gradul de solvabilitate 193,23% 190,37% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


