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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 utlandsupp-
drag. De huvudsakliga kanalerna är antingen företag eller förmedlare och 
de huvudsakliga geografiska områdena är Sverige och Danmark. Väsent-
liga klasser är sjukvårdsförsäkring och försäkring mot ekonomiska förlus-
ter av olika slag.  
  

 
B - Företags-styr-
ningssystem 

 
ERV Nordic har ett effektivt företagsstyrningssystem som beaktar arten, 
omfattningen av och komplexiteten hos de inneboende riskerna i verk-
samheten. Styrdokument som utgör processerna i företagsstyrningssy-
stemet 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 rele-
vanta 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 bedöm-
ning. 
 

 
D – Värdering för 
solvensändamål 

 
Solvens II medför nya regler gällande tillgångar, försäkringstekniska av-
sättningar och andra skulder. Vi förklarar de väsentliga skillnaderna mel-
lan de regler som används för värderingen av solvensändamål och de 
som används för värderingen i finansiell redovisning (lokal GAAP). Däri 
ingår deras grunder, metoder och underliggande antaganden. Vår värde-
ringsmetod för solvensändamål har inte ändrats under rapporteringspe-
rioden. 
 

 
E - Finansiering 

 
Företaget har en sund kapitalisering och uppfyller kraven på avsättning 
för solvenskapital och minimikapital. Solvenskapitalkravet (SCR) i rappor-
teringsperioden är DKK 158,5m och primärkapitalet för att täcka SCR är 
DKK 278,3m. Minimikapitalkravet (MCR) är DKK 49,0m och primärkapi-
talet för att täcka MCR är DKK 278,3m. Solvenskvoten är därmed 185% 
och förväntas vara stabil under planeringsperioden. Företaget hade inga 
primärkapitalposter som omfattas av övergångsreglerna under rapporte-
ringsperioden. 
 

 


