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Rezumat
In topul ierarhiei Grupului Gothaer se află Gothaer Versicherungsbank VVaG. Prin intermediul filialei sale,
Gothaer Finanzholding AG, deține participații în societățile de asigurare, fondurile de pensii, precum și in
societățile care asigura suport operational din cadrul grupului. Grupul Gothaer oferă clienților săi produse din
domeniul asigurărilor generale/de accidente, de viață și de sănătate.
Grupul Gothaer este expus la diverse riscuri. Conform cerinței brute de capital de solvabilitate, următoarele riscuri
sunt considerate, în conformitate cu Directiva Solvabilitate II, ca fiind cele mai importante:


Riscul de dispersie



Riscul acțiunilor



Riscul de prime și rezerve (asigurări generale)

Solvabilitate II (Solvency II) este numele regimului de supraveghere bazat pe riscuri în vigoare în toată Europa de
la data de 01.01.2016 și adresat tuturor societăților de asigurări. Cerințele sale sunt bazate pe Legea privind
supravegherea asigurărilor (Versicherungsaufsichtsgesetz [VAG]) și au trei piloni principali:


Pilonul 1: Cerinţe cantitative



Pilonul 2: Sisteme de management al riscurilor (procese, controale interne, etc.)



Pilonul 3: Transparența pieței (raportare)

Conform Solvabilitate II, obiectivul evaluării grupului este de a consolida în mod corespunzător riscurile și situatiile
financiare ale subsidiarelor sale astfel incat sa obtina o evaluare adecvata pe baza de risc a fondurilor proprii și a
cerinței de capital de solvabilitate la nivel de grup.
Grupul Gothaer îndeplinește dispozițiile legislative cu privire la cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) și cerinţa
de capital minim (MCR) conform Solvabilitate II (Solvency II) la data de referință 31.12.2016. Determinarea
cerinței de capital se realizează cu ajutorul formulei standard, în conformitate cu § 96 VAG, luând în considerare
ajustarea de volatilitate și măsurile tranzitorii privind rezervele tehnice. Fără a utiliza măsurile tranzitorii privind
rezervele tehnice, cerința de capital necesar este deopotrivă acoperită din fonduri proprii suficiente.
Responsabilitatea pentru alinierea strategică la nivel de grup este a Consiliului de Administratie al societățiimamă, Gothaer Versicherungsbank VVaG. Funcționalitatea și eficiența managementului riscului grupului Gothaer
este responsabilitatea Consiliului de Administratie. Funcțiile cheie la nivel de grup sunt externalizate către
Gothaer Finanzholding AG, cu excepția funcției de Actuariat, care este exercitată de către Președintele
Comitetului Actuarilor.
Pe parcursul perioadei de raportare nu au existat schimbări semnificative în ceea ce privește activitățile, sistemul
de guvernare, profilul de risc și evaluarea solvabilității.
Cerințele din „BaFin-Hinweis zum Solvency-II-Berichtswesen“ (Indicații referitoare la sistemul de raportare
Solvabilitate II) au fost puse în aplicare pe baza „depunerii tuturor eforturilor”. Întrucât în anul 2015 dispozițiile
regimului Solvency II nu erau încă în vigoare, prezentul raport nu conține nicio comparație cu anul precedent.

