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Sammanfattning
Denna sammanfattning är en översättning till svenska av sammanfattningen i Danica-koncernens
gemensamma solvens- och verksamhetsrapport.
Från och med 2016 gäller nya gemensamma europeiska regler för hur försäkringsföretag i Europa ska
säkerställa att de har ett tillräckligt kapital (solvens) för utbetalningar till följd av sina försäkringsavtal, t.ex. för
pension eller i samband med sjukdom, skador och olyckor. Regelverket innehåller också ett krav som innebär
att varje försäkringsföretag årligen ska offentligt beskriva hur företaget har uppfyllt reglerna.
Regelverkets huvudsakliga fokus är på hur företagen mäter och kontrollerar sina risker.
En gemensam koncernrapport
Detta är den första solvens- och verksamhetsrapporten från Danica-koncernen. Utgångspunkten i rapporten är
de övergripande förhållanden som gäller i koncernen, och att förhållanden för enskilda företag i koncernen
enbart omnämns om de avviker betydligt från koncernen i övrigt.
Med hänsyn till Danicas kunder i Sverige och Norge offentliggörs denna rapport även i dessa länder. Vissa förhållanden, som ur ett koncernperspektiv inte är betydande, omnämns i rapporten för att skapa transparens för
de nordiska kunderna.
Kraven är uppfyllda
Som det framgår i rapporten, uppfyller Danica-koncernen kraven för tillräcklig solvens och bolagens styrelser
har beslutat om ett företagsstyrningssystem som säkerställer att det finns tillräckligt kapital för att driva verksamheten på ett betryggande sätt.
Standardmodellen – med ett undantag
Danica-koncernen bedömer att den i regelverket angivna standardmodellen för beräkning av solvenskravet är
lämplig för verksamhetens risker med undantag för livförsäkringsrisk i det danska liv- och pensionsbolaget
Danica Pension, som har utvecklat en intern modell just för denna risk.
Värdering enligt erkända metoder
Metoden för beräkning av solvenskravet är uppbyggd i moduler och omfattar alla aspekter av koncernens
verksamhet. I vissa fall kan inte de värden, som beräkningarna ska bygga på, läsas av på en marknad. I stället
görs då värderingen antingen med regler som fastställs av tillsynsmyndigheterna eller i enlighet med internationellt erkända finansiella eller försäkringstekniska metoder.
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Rapportens innehåll och struktur
Rapporten består av fem kapitel:
Kapitel A - Verksamhet och resultat
Kapitel B - Företagsstyrningssystem
Kapitel C - Riskprofil
Kapitel D - Värdering för solvensändamål
Kapitel E – Finansiering

Kapitel A innehåller en översikt över koncernen och dess verksamhet och resultat. För en mer utförlig
genomgång hänvisar vi till koncernens årsrapport.

Kapitel B ger en översikt över hur företagsstyrningssystemet upprättas i syfte att skapa förutsättningar för
överblick, styrning och kontroll av koncernens risker. De nya reglerna ställer bl.a. krav på att försäkringsföretag
inrättar och upprätthåller fyra centrala funktioner; riskhanterings-, regelefterlevnads-, aktuarie- och internrevisionsfunktionen. I kapitlet görs en genomgång av hur Danica-koncernen har implementerat dessa funktioner.
Kapitel C är ett centralt kapitel för rapporten där alla koncernens risker beskrivs, inklusive hur dessa mäts och
hanteras. Det är en viktig grund för kapitel E om finansiering, där koncernens kapitalstruktur och styrka
genomgås.

I kapitel D förklaras skillnaderna mellan de metoder som används för värdering av tillgångar och skulder för
solvensändamål respektive för den finansiella redovisningen. Samtidigt redogörs för de värderingsmetoderna
som används när marknadsvärdering inte är möjlig och när tillsynsmyndigheten inte beslutat om värderingsmetod.

Offentliggörande av rapporter
Med de nya gemensamma europeiska reglerna finns nu utökade krav på de rapporter som företagen måste
skicka till finanstillsynsyndigheterna. En del av dessa rapporter ska göras tillgängliga tillsammans med solvensoch verksamhetsrapporten. I bilaga 1 till rapporten finns en översikt över dessa rapporter med tillhörande
länkar.
Den gemensamma solvens- och verksamhetsrapport samt bilagor publiceras i sin helhet på danska med valutan
i miljoner danska kronor. Se bifogad länk till gemensam rapport för Danica-koncernen, www.danicapension.dk
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