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РЕЗЮМЕ
Докладът за платежоспособността и финансовото състояние (ДПФС) към 31 декември 2017
година беше подготвен съгласно изискванията на Директива 2009/138/EО Платежоспособност
II, Делегирани актове Платежоспособност II 2009/138/EО и действащите допълнителни
регулаторни указания. Всички цифри, отнасящи се до парични суми, са посочени в хиляди
евро (TEUR) съгласно правилата на Регламент за изпълнение (EС) 2015/2452 на Комисията.
С дял от над 70% Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung –
Vienna Insurance Group (WSTV-Verein) (Вийнер Щедтише Реципрочна застрахователна
асоциация - Управление на активите) (ВЩВФ – Верайн (WSTV-Verein)) е мажоритарният
собственик на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) (Виена Иншурънс
Груп АГ Вийнер Ферзихерунг Групе - Виенска Застрахователна Група (ВИГ)) – водещото
застрахователно дружество в Австрия и Централна и Източна Европа. Отговарящ на
регулаторните правила в момента, този ДПФС представлява доклад за платежоспособността и
финансовото състояние на групата.
На базата на договора от 24 ноември 2015 година WSTV-Verein (ВЩВФ – Верайн) делегира
задачите за изпълнение на изискванията на надзора на групата съгласно §§202-236 VAG (ВАГ)
към VIG (ВИГ). ДПФС за групата беше създаден и публикуван съгласно чл.359 Делегиран
регламент (EС) 2015/35 на Комисията.
Докладът следва структурата, описана в Делегиран регламент (EС) 2015/35 на Комисията и е
разделен на глави от A до Д с всички изисквани подглави:
Глава A описва цялостния бизнес профил и работата през последната година. Седалището на
групата се намира във Виена. Със своите около 50 застрахователни дружества в 25 страни
групата е водеща застрахователна група в Австрия и Централна и Източна Европа.
През 2017 година групата постигна общ обем на премиите от TEUR 4.810.118 (2016: TEUR
4.447.599) в области, различни от животозастраховането, а общият обем на премиите в
животозастраховането през 2017 година възлезе на TEUR 4.055.818 (2016: TEUR 4.112.312).
Инвестиционният резултат за 2017 година беше равен на TEUR 1.600.626 (2016: TEUR 1.609.351).
Глава Б е посветена на описанието на системата за управление на групата. Основните елементи
на системата са Надзорния съвет, Управителният съвет и други ключови функции, както и
системата за управление на риска и системата за вътрешен контрол.
На базата на договора от 24 ноември 2015 година системата за управление на групата се
ръководи от VIG (ВИГ). Тя отчита всички релевантни процеси за ефективно и ефикасно
управление и надзор на групата. По-специално тя дефинира подходяща организационна и
оперативна структура, прозрачни линии на отчетност и комуникация и управление на риска,
което е подходящо за размерите и сложността на групата.
В Глава В се описва рисковият профил на групата. Таблицата по-долу прави преглед на
съществените рискове на групата. Цифрите се базират на частичния вътрешен модел, който се
използва в управлението на риска за регулаторната платежоспособност.
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ПРЕГЛЕД НА РИСКОВЕТЕ СЪГЛАСНО ЧВМ
в TEUR
Пазарен риск
Риск от неизпълнение от страна на контрагентите

31.12.2017

31.12.2016

3.548.455

3.596.472

315.607

280.854

Животозастрахователен риск

1.874.074

1 635.360

Здравнозастрахователен риск

363.988

325.491

Неживотозастрахователен риск

665.867

585.604

Риск за нематериалните активи

0

0

295.850

300.516

Оперативен риск

Останалите рискове, които не са включени в изчисляването на платежоспособността, са
отчетени качествено в процеса на управление на риска.
Глава Г описва оценката за целите на платежоспособността, които са предписани основно от
Директива 2009/138/EО Платежоспособност II и от Делегиран регламент (EС) 2015/35 на
Комисията. Основният техен принцип е оценката на икономическата ситуация на едно
предприятие на базата на текущите пазарни стойности. Главата представя икономическия
баланс, в който позициите са оценени съгласно текущите пазарни стойности и уточнява
количествените и качествените разлики в измерването на основните елементи на баланса
(напр. активи и технически провизии) между Платежоспособност II и Международните
стандарти за финансова отчетност (МСФО).
Глава Д описва управлението на капитала на групата. За тази цел са представени наличните и
избираеми собствени средства, както и изискването за минимален капитал и изискването за
капитал за платежоспособност. Освен това, са очертани разликите между стандартната
формула и частичния вътрешен модел (ЧВМ). Към 31 декември 2017 година изискването за
капитала за платежоспособност на групата, изчислено с помощта на частичния вътрешен
модел, възлизаше на TEUR 3.640.535. Изискването за минимален капитал на групата възлизаше
на TEUR 1.812.867. На базата на тези изисквания по отношение на капитала размерът на
избираемите собствени средства беше съответно TEUR 7.034.504 и TEUR 6.012.498.
Следователно, коефициентът на платежоспособност е 193,23%, коефициентът на покритие за
изискването за минимален капитал е 331,66%.

Wiener Städtische Versicherungsverein (Вийнер Щедтише Застрахователна асоциация) –
Доклад за платежоспособността и финансовото състояние 2017 г.

3

ИЗИСКВАНЕ ЗА КАПИТАЛ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ГРУПОВО ПОКРИТИЕ СЪГЛАСНО ЧВМ
31.12.2017

31.12.2016

7.034.504

6.063.611

Стълб 1

5.697.368

5.286.762

Стълб 2

1.301.921

776.850

Стълб 3

35.214

0

3.640.535

3.507.315

193,23%

172,88%

31.12.2017

31.12.2016

6.012.498

5.580.904

5.649.924

5.238.997

Стълб 2

362.573

341.907

Стълб 3

0

0

1.812.867

1.709.535

331,66%

326,46%

в TEUR
Платежоспособност II избираеми собствени средства за посрещане на изискването за
капитал за платежоспособност

Изискване за капитал за платежоспособност
Коефициент на платежоспособност

ИЗИСКВАНЕ ЗА МИНИМАЛЕН КАПИТАЛ И ГРУПОВО ПОКРИТИЕ СЪГЛАСНО ЧВМ
в TEUR
Платежоспособност II избираеми собствени средства за посрещане на изискването за
минимален капитал
Стълб 1 (изкл. други финансови сектори)

Изискване за минимален капитал
Покритие на изискването за минимален капитал

В приложението към доклада читателят ще намери Образците за количествена отчетност,
които описват подробно платежоспособността и финансовото положение на групата.
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Платежоспособността на групата е определена с помощта на корекция за променливост (КП).
Освен нея, не са използвани други преходни мерки. Таблицата по-долу показва ефектите на
корекцията за променливост на ниво група.
ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ С И БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОРЕКЦИЯ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ
2017 Г.
с КП

без КП

в TEUR
Платежоспособност II избираеми собствени средства за посрещане на изискването за
капитал за платежоспособност

7.034.504

6 990 928

Изискван капитал за платежоспособност

3.640.535

3 672 228

193,23%

190,37%

Коефициент на платежоспособност
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