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РЕЗЮМЕ 

Регламентът "Платежоспособност 2" влезе в сила на 1 януари 2016 г. и се прилага за всички 

застрахователни предприятия и групи, установени в Европейския съюз. Целта на доклада за 

платежоспособност и финансово състояние е да разкрие на обществеността цялата финансова и 

пруденциална информация, изисквана чрез петте й секции, предписани от регламента. 

2017 е ключова година за продължаващата динамика в развитието на групата - година, в която се 

очертават резултатите от два големи проекта: придобиването на мажоритарен дял в Антарио на 1 

април 2017 г. и завършването на неговата интеграция, като част от трансформацията на нашата 

организация. 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА АНТАРИУС 

СОЖЕКАП финализира на 1 април 2017г. придобиването на мажоритарния дял на АВИВА ФРАНЦИЯ от 
50% в Антариус за обща сума от 500 млн. евро, което доведе до признаването на репутация от 164 млн. 
евро в консолидирания финансов отчет на СОЖЕКАП ГРУП. 

Към 31 декември 2017 г. участието на АНТАРИУС в обхвата на пруденциалния обхват на Групата е както 
следва: 

(В милиони евро) 31 Декември 2017 

Общо активи  15 691 

Инвестиции (включително инвестиц.фондове) 15 331 

Най-добра оценка (включително рисков марж) 15 066 

Сметки собствени средства Платежоспособност2 377 

В т.ч. лихви  439 

Брутни записани премии (9 месеца) 1 263 

Принос към нетния доход - групов дял 10 

 

ДЕЙНОСТ И РЕЗУЛТАТИ 

Групата СОЖЕКАП е в основата на стратегията за развитие на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ Груп, която е в 
синхрон с всички мрежи за дистрибуция и частно банкиране във Франция и чужбина. Сосиете Женерал 
Застраховане също следва разширяването на своя модел на продажби чрез развитието на външни 
партньорства. 

Представен във Франция със SOGECAP, ANTARIUS, SOGESSUR и ORADÉA VIE, както и в 10 страни в 
чужбина Сосиете Женерал Застраховане предлага пълна гама от продукти и услуги, които отговарят на 
нуждите на индивидуалните, професионалните и корпоративните клиенти в животозастраховането, 
спестяванията при пенсиониране и личната защита. 
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Таблицата по-долу представя основните показатели за дейността, извлечени от консолидираните 
финансови отчети на групата СОЖЕКАП: 

(В милиони евро) 2017 2016 

Брутни записани премии 11 746 11 419 

Технически резултат  828 534 

Нетен доход - групов дял 492 322 

Инвестиции (справедлива стойност) 146 947 130 018 

Консолидиран собствен капитал 3 260 2 601 

Налични собствени средства 

Платежоспособност2 
5 959 4 843 

 

 

Брутните  записани премии на групата се увеличават с 3% през 2017 г. спрямо 2016 г. и достигат 11,7 
млрд. евро. Ръстът на дейността се дължи главно на интеграцията на ANTARIU в рамките на групата към 
1 април 2017 г. С изключение на ANTARIUS, брутните начислени  премии по спестовни 
животозастрахователни продукти са намалели в сравнение с 2016г. В условията на постоянно ниски 
лихвени проценти предприятията на Групата преследват своята цел да ориентират входящи потоци към 
свързани с дялове фондове. Защитата е нараснала с 9% в сравнение с предходната година, като 
същевременно изпълнява ролята си на двигател на растежа и рентабилността във Франция и в чужбина. 
Нетен доход - делът на групата нарасна с 170 млн. евро в сравнение с 2016 г. до 492 млн. евро. 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

Системата на управление на СОЖЕКАП ГРУП е съобразена с бизнеса на организациите във Франция и 
чужбина. С цел правилно управление на рисковете, на които са изложени Групата и нейните 
образувания, се прилага всеобхватна система за управление на риска и вътрешен контрол. Тя позволява 
редовно и отговорно управление на значителните рискове. Тази система се основава на информация и 
инструменти, които осигуряват подходящо управление и анализ на риска. Системата на управление, 
описана по-горе, е разгърната в ANTARIUS през 2017 г. 

 

РИСКОВ ПРОФИЛ  

СОЖЕКАП ГРУП осъществява своята застрахователна дейност чрез дистрибуция и вътрешно 
презастраховане на широк спектър от спестовни застраховки живот, лична защита и договори за 
имущество и злополука. Спестовните застраховки живот , които преобладават в рамките на дейността и 
баланса на СОЖЕКАП ГРУП, представляват най-значителната рискова експозиция на пазарните рискове, 
произтичащи от инвестиции, свързани със застрахователните задължения. Сред пазарните рискове, 
СОЖЕКАП ГРУП е чувствителна към шокове по лихвените проценти, акциите и кредитния спред. Все 
още свързан със спестовните застраховки живот , рискът от прекратяване ,като част  от подписваческия 
риск, също е значителен. 

Рисковият профил на ANTARIUS е подобен на този на СОЖЕКАП, като се има предвид бизнесът, който 
предприятието развива. Интегрирането на ANTARIUS в рамките на Групата не променя рисковия профил 
на групата СОЖЕКАП. 
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ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ЦЕЛИТТЕ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ 2  
 
Общите принципи, прилагани за оценката на активите и пасивите, са в съответствие с директивата 
"Платежоспособност 2", делегирани актове 2015/35 и ACPR. По този начин активите и пасивите се 
оценяват по тяхната икономическа стойност. 
 
Балансът "Платежоспособност 2" на Групата, основан на консолидирания задължителен баланс, е 
основният компонент на пруденциалната среда "Платежоспособност 2". Той осигурява основата за 
определяне на нивото на собствения капитал и изчисляването на капиталовите изисквания (КИП и МКИ). 
Разликата между нетната стойност на активите на баланса "Платежоспособност 2" и нетната стойност на 
активите на законоустановения баланс съответства главно на нереализираните печалби от финансови 
инвестиции, разликите в оценката на застрахователните пасиви и отмяната на репутацията и стойността 
на действащия бизнес. 
 
КАПИТАЛОВО УПРАВЛЕНИЕ 

Групата SOGECAP управлява нивото на собствения си капитал "Платежоспособност 2", за да изпълнява 
трайно своите капиталови изисквания за платежоспособност. 

За да оцени капиталовите си изисквания, СОЖЕКАП ГРУП използва стандартната формула на  
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA). Към края на 2017  
година в сравнение с края на 2016 година наличните собствени средства на Групата включват законния 
капитал на СОЖЕКАП, изравнителен резерв (неразпределена печалба и бъдещи печалби, нетно от 
предвидими дивиденти), подчинени задължения и миноритарни участия на ниво група. След 
придобиването на АНТАРИУС, СОЖЕКАП издаде през юни 2017 г. подчинен дълг от 297 млн. евро, за да 
укрепи собствените си средства. 

Всички налични собствени средства отговарят на условията за покриване на КИП. Въпреки това, 902 
млн. евро от подчинените дългове от втори ред не отговарят на условията за покриване на МКИ поради 
прилагането на ограничителни правила по подразбиране. 

 

 (В милиони евро, с изключение на %) 2017 2016 

Допустими собствени средства за покриване на КИП  5 959 4 843 

КИП 3 654 3 145 

КИП коефициент на опикрите 163% 154% 

Допустими собствени средства за покриване на МКИ 5 057 3 993 

МКИ 1 644 1 415 

МКИ коефициент на опикрите  308% 282% 

 


