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Sammanfattning

A – Verksamhet
och resultat

De primära affärsområdena är att sälja reseförsäkringar till såval privat
som företags marknaden, samt sjukförsäkring till företagens utlandsuppdrag. De huvudsakliga kanalerna är antingen företag eller förmedlare och
de huvudsakliga geografiska områdena är Sverige och Danmark. Väsentliga klasser är sjukvårdsförsäkring och försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag. Försäkringsresultatet blev lägre än förväntat och visade
en förlust på DKK 34.0m år 2020 pga. COVID 19.

B - Företags-styrningssystem

ERV Nordic har ett effektivt företagsstyrningssystem som beaktar arten,
omfattningen av och komplexiteten hos de inneboende riskerna i verksamheten. Styrdokument som utgör processerna i företagsstyrningssystemet är implementerade och uppdateras och godkänns åtminstone en
gång om året. Personer som leder ERV Nordic eller utför andra centrala
funktioner, har kompetens, kunskap och expertis för att utföra de relevanta uppgifterna. Utläggning av kritiska eller viktiga operativa funktioner
eller verksamheter övervakas.

C - Riskprofil

Företaget har möjlighet att hantera de risker som uppstår. De väsentliga
riskerna är teckningsrisk och marknadsrisk. Det finns en kvantitativ och
kvalitativ bedömning för varje risk som ingår i standardformeln. För de
risker som inte är en del av standardformel, finns det en kvalitativ bedömning. COVID 19 har under 2020 ökat osäkerheten i vår risk situation. Vi
övervakar detta noga, både när det gäller rapportering av försäkringsrisker, skadereglering, kreditrisk relaterad till våra mellanhänder och deras
potentiella risk för insolvens, samt när det gäller hantering av affärskontinuitet och ryktesrisk.

D – Värdering för
solvensändamål

Enligt Solvens II-reglerna uppgick de totala tillgångarna i slutet av 2020
till DKK 549.7m jämfört med DKK 590.7m beräknat enligt lokala GAAP
värde. Under 2020 skedde ingen förändring i metoden att värdera tillgångar och skulder enligt Solvens II och lokala GAAPvärderingsprinciper. En beskrivning av skillnaderna mellan Solvens II värderingsmetoder och antaganden och lokala GAAP värde finns i kapitlet.

E - Finansiering

Företaget har en sund kapitalisering och uppfyller kraven på avsättning
för solvenskapital och minimikapital. Solvenskapitalkravet (SCR) i rapporteringsperioden är DKK 126.1m och primärkapitalet för att täcka SCR är
DKK 249.0m. Minimikapitalkravet (MCR) är DKK 31.5m och primärkapitalet för att täcka MCR är DKK 249.0m. Företaget hade inga primärkapitalposter som omfattas av övergångsreglerna under rapporteringsperioden.
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