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ZHRNUTIE
Správa o solventnosti a finančnom stave poisťovne (SFCR) k 31.12.2017 bola pripravená v súlade s predpísanými
požiadavkami Solvency II smernice 2009/138/EC, delegované akty Solvency II 2009/138/EG and ďalších regulatórnych
predpisov. Všetky peňažné hodnoty sú uvedené v tisícoch EUR (TEUR) v súlade s delegovanými nariadeniami Európskej
komisie (EU) 2015/2452.
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group
(WSTV-Verein) je s podielom viac ako 70%, majoritným vlastníkom Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung
Gruppe (VIG), ktorá je vedúcou poisťovacou spoločnosťou v Rakúsku a CEE. V súlade s platnými regulačnými pravidlami
podáva SFCR správa stav o solventnosti a finančnom stave skupiny.
Na základe zmluvy z 24 November 2015, the WSTV-Verein delegoval úlohy na splnenie požiadaviek skupinového dozoru
podľa §§202-236 VAG na VIG. Skupinová SFCR bola vytvorená a publikovaná v súlade s článkom 359 Komisiou
delegovanej regulácie (EU) 2015/35.
Správa zodpovedá štruktúre predpísanej v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/35 a je rozdelená do kapitol A až E so
všetkými požadovanými podkapitolami:
Kapitola A popisuje celkový obchodný profil a výkonnosť za posledný rok. Skupina má sídlo vo Viedni a s približne 50
poisťovňami v 25 krajinách je poprednou poisťovacou skupinou v Rakúsku a strednej a východnej Európe.
V roku 2017, mala skupina v oblastni neživotného poistenia celkové poistné v TEUR 4.810.118 (2016: TEUR 4.447.599),
celkové objem poistného v životnom poistení TEUR 4.055.818 (2016: TEUR 4.112.312). Investičný výsledok dosiahol
v roku 2017 TEUR 1.600.626 (2016: TEUR 1.609.351).
Kapitola B sa zameriava na opis riadiaceho systému skupiny. Hlavnými prvkami systému sú dozorná rada,
predstavenstvo a ďalšie kľúčové funkcie, ako aj systém riadenia rizík a systém vnútornej kontroly.
Na základe zmluvy z 24.novembra 2015 je riadiaci systém skupiny riadený prostredníctvom VIG. Zohľadňuje všetky
relevantné procesy pre efektívne a účelové riadenie a dohľad skupiny. Konkrétne definuje správnu organizačnú a
prevádzkovú štruktúru, transparentné spôsoby vykazovania a komunikácie, ako aj riadenie rizík, ktoré zodpovedá
veľkosti a zložitosti skupiny.
V kapitole C je znázornený rizikový profil skupiny. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad významných rizík skupiny.
Číselné údaje sú založené na čiastočnom internom modeli, ktorý sa používa aj pri meraní rizík pre solventnosť.
PREHĽAD RIÍZK PODĽA PIM
31.12.2017
v TEUR
Tržné riziko
Riziko zlyhania protistrany

3.548.455

31.12.2016
3.596.472

315.607

280.854

1.874.074

1 635.360

Zdravotné upisovacie riziko

363.988

325.491

Neživotné upisovacie riziko

665.867

585.604

Riziko nehmotného majetku

0

0

295.850

300.516

Životné upisovacie riziko

Operačné riziko

Ďalšie riziká, ktoré nie sú uvedené v solventnostnom výpočte sú zohľadnené v procese riadenia rizík kvalitatívne.

Wiener Städtische Versicherungsverein – Správa o solventnosti a finančnom stave 2017

2

Kapitola D popisuje ocenenie pre účely solventnosti, ktoré predpisuje smernica Solventnosť II 2009/138 / ES a
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35. Základnou zásadou je hodnotenie ekonomickej situácie podniku na
základe súčasných trhových hodnôt. Táto kapitola predstavuje ekonomickú bilanciu, v ktorej sa pozície oceňujú podľa
aktuálnych trhových hodnôt, a spracúva kvantitatívne a kvalitatívne rozdiely v meraní základných súvahových prvkov
(napr. Aktíva a technické rezervy) medzi Solventnosťou II a medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva ( IFRS).
Kapitola E opisuje riadenie kapitálu skupiny. Na tento účel sa predkladajú dostupné a použiteľné vlastné zdroje, ako aj
minimálna kapitálová požiadavka a kapitálová požiadavka na solventnosť. Okrem toho sú načrtnuté rozdiely medzi
štandardným vzorcom a čiastočným interným modelom. K 31. decembru 2017 kapitálová požiadavka na solventnosť
skupiny, vypočítaná za použitia čiastočného interného modelu, predstavovala 3.640.535 TEUR. Minimálna kapitálová
požiadavka skupiny dosiahla hodnotu 1.812.867 tisíc EUR. Na základe týchto kapitálových požiadaviek boli sumy
použiteľných vlastných zdrojov 7.034.504 TEUR a 6.012.498 TEUR. Solventnostný pomer bol preto 193,23% a pomer pre
minimálnu kapitálovú požiadavku bol 331,66%.
SOLVENTNOSTNÝ KAPITÁLOVÝ POŽIADAVOK PODĽA PIM A PROSTRIEDKY K POKRYTIU NA ÚROVNI SKUPINY
31.12.2017

31.12.2016

7.034.504

6.063.611

Tier 1

5.697.368

5.286.762

Tier 2

1.301.921

776.850

Tier 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

Tier 2

362.573

341.907

Tier 3

0

0

1.812.867

1.709.535

331,66%

326,46%

v TEUR
Solvency II použiteľné vlastné zdroje pre SCR

Solventnostný kapitálový požiadavok (SCR)
Solventnostný pomer

MINIMÁLNY KAPITÁLOVÝ POŽIADAVOK PODĽA PIM A PROSTRIEDKY K POKRYTIU NA ÚROVNI SKUPINY
v TEUR
Solvency II použiteľné vlastné zdroje pre SCR
Tier 1 (s vylúčením ostatných finančných sektorov)

Minimálny kapitálový požiadavok (MCR)
MCR pokrytie

V prílohe správy môže nájsť čitateľ Kvantitatívne reportovacie šablony (QRT), ktoré popisujú solventnostnú a finančnú
situáciu skupiny v detaile
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Solventnosť skupiny bola spočítaná s použitím volatility adjustmentu (VA). Okrem toho žiadne ďalšie prechodné
opatrenia neboli použité. Nasledujúca tabuľka ukazuje efekt volatility adjustmentu na skupinovej úrovni.
SOLVENTNOST S POUŽITÍM VA A BEZ POUŽITIA VA K 31.12.2017
S použitím VA

Bez použitia VA

v TEUR
Solvency II použiteľné vlastné zdroje pre SCR

7.034.504

6 990 928

Solventnostný kapitálový požiadavok (SCR)

3.640.535

3 672 228

193,23%

190,37%

Solventnostný pomer
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