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Σελίδα
Οι αντασφαλιστικές και πρωτασφαλιστικές (ERGO) δραστηριότητες της Munich Re, αναλύονται ανά κατηγορία
δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή, βάσει σημαντικότητας. Το τεχνικό αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο από αυτό
του προηγούμενου έτους. Στις αντασφαλιστικές δραστηριότητας κατά Ζημιών, η μείωση επηρεάστηκε από τα
υψηλότερα έξοδα αποζημιώσεων λόγω μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές. Στις αντασφαλιστικές
δραστηριότητας κατά Ζωής και Υγείας, το χαμηλότερο αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στις αυξημένες απαιτήσεις από
υποχρεώσεις ασφάλισης λόγω ανικανότητας ή αναπηρίας από τη δραστηριότητα της Αυστραλίας, οι οποίες εν μέρει
αντισταθμίστηκαν από τα θετικά αποτελέσματα σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Μείωση, επίσης, υπήρξε και στο τεχνικό
αποτέλεσμα της ERGO. Το επενδυτικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με αυτό του προηγούμενου
έτους, κυρίως λόγω υψηλότερων κερδών από την πώληση χρεογράφων σταθερού επιτοκίου και μετοχών.
Η Munich Re διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης που είναι επαρκές βάσει της φύσης, της κλίμακας
και της πολυπλοκότητας των κινδύνων που ενυπάρχουν στις δραστηριότητές της. Το σύστημα αποδοχών που
εισήχθη το 2018, πληροί τις σχετικές εταιρικές και εποπτικές απαιτήσεις και ευθυγραμμίζεται με την επιχειρησιακή
στρατηγική καθώς και με την στρατηγική διαχείρισης κινδύνων. Τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή εκτελούν
άλλα σημαντικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων των βασικών λειτουργιών, όπως αυτοί ορίζονται
στη Φερεγγυότητα II, διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα, τις γνώσεις και την εμπειρία για την εκτέλεση των
σχετικών καθηκόντων και πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για τη θέση τους. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας (ORSA), είναι στενά συνδεδεμένο με τις
διαδικασίες σχεδιασμού, στρατηγικής κινδύνου και λήψης αποφάσεων, σε επίπεδο Ομίλου. Οι διαδικασίες που
υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους επανεξετάζονται σε τακτική βάση στο πλαίσιο του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου. Η εξωτερική ανάθεση (εξωπορισμός) επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών παρακολουθείται.
Για την ποσοτικοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR) των επιμέρους κατηγοριών κινδύνου,
γίνεται χρήση εσωτερικού μοντέλου. Σε επίπεδο Ομίλου, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αυξήθηκαν στα € 17,5 δις
συγκρινόμενες με τα € 14,7 δις του προηγούμενου έτους. Αυξήσεις σημειώθηκαν σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες
κινδύνου. Στις αντασφαλιστικές δραστηριότητες κατά ζημιών, οι υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις προέρχονται
κυρίως από την περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη σε περιοχές που εκτίθενται σε φυσικές καταστροφές, σύμφωνα
με την επιχειρησιακή στρατηγική. Αναφορικά με την Ζωή και Υγεία, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας
αυξήθηκαν κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων, των μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και της
νέας παραγωγής από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Ζωής. Επιπλέον, δραστηριότητες Ζωής και Υγείας
επηρεάστηκαν από την επίδραση των χαμηλών επιτοκίων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ζωής της ERGO. Οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για τον κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου επίσης αυξήθηκαν συνεπεία
των χαμηλότερων επιτοκίων, καθώς η εύλογη αξία των χρεογράφων σταθερού επιτοκίου αυξήθηκε. Η Munich Re
χρησιμοποιεί κατάλληλα όρια και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τη διαχείριση των κινδύνων και τον
περιορισμό των υψηλών συγκεντρώσεων. Ο κίνδυνος μετριάζεται μέσω της αντασφάλισης, της αντεκχώρισης και
μέσω της μεταφοράς κινδύνου στις κεφαλαιαγορές, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοπιστωτικά
μέσα.
Οι διαφορές στη μέτρηση μεταξύ του ισολογισμού Φερεγγυότητας και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) περιγράφονται για τα επιμέρους
στοιχεία του ισολογισμού. Αυτές οι διαφορές στη μέτρηση οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι ο ισολογισμός
Φερεγγυότητας βασίζεται εξ΄ ολοκλήρου στην εύλογη αξία, ενώ τα ΔΠΧΠ χρησιμοποιούν ένα μοντέλο μικτής
μέτρησης που βασίζεται στην εύλογη αξία και στο αποσβεσμένο κόστος. Για καλύτερη σύγκριση μεταξύ των
στοιχείων, οι διαφορές μεταξύ ΔΠΧΠ και ισολογισμού Φερεγγυότητας, επεξηγούνται για τα μεμονωμένα στοιχεία του
ισολογισμού. Από τις εταιρείες του Ομίλου, τρεις πρωτασφαλίστριες εταιρείες ζωής (ERGO Lebensversicherung AG,
Victoria Lebensversicherung AG, ERGO Versicherung AG, Vienna) εφαρμόζουν μεταβατικά μέτρα για τις τεχνικές
προβλέψεις, και τέσσερις πρωτασφαλίστριες (ERGO Lebensversicherung AG, Victoria Lebensversicherung AG,
DKV Belgium S.A., ERGO Insurance N.V.) χρησιμοποιούν την προσαρμογή μεταβλητότητας (Άρθρο 308d και Άρθρο
77d της οδηγίας 2009/138/ΕΚ).
Ο Όμιλος επιδιώκει μια ενεργή διαχείριση κεφαλαίων, η οποία διασφαλίζει ότι η κεφαλαιοποίησή του καθορίζεται από
τις ανάγκες του και είναι ανάλογη προς τον κίνδυνο. Τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε € 48,1 δις, αυξημένα
κατά € 4,4 δις σε σχέση με το έτος 2018. Με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2019, οι κεφαλαιακές απαίτησης
Φερεγγυότητας (SCR) της Munich Re ανέρχονται σε € 17,5 δις και ο δείκτης Φερεγγυότητας στο 274%. Ο
προαναφερθέν δείκτης Φερεγγυότητας περιλαμβάνει τα μεταβατικά μέτρα στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ, τη
διανομή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2019, καθώς και το δυνητικό πρόγραμμα εξαγοράς μετοχών για τα έτη
2020/2021, αν και το τελευταίο έχει αναβληθεί μέχρι νεότερης ειδοποίησης. Εξαιρουμένων των μεταβατικών μέτρων,
ο συντελεστής Φερεγγυότητας θα ήταν 237%.

Λόγω στρογγυλοποίησης στην παρούσα αναφορά, είναι πιθανό να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στα συνολικά ποσά και στους
υπολογισμούς των ποσοστών.
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