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Sammendrag 

 
  
 
A – Virksomhed 
og resultater 

 
De primære forretningsområder er salg af rejseforsikring til fritidsmarke-
det samt markedet for erhvervskunder sammen med sygeforsikring for 
virksomhedens udstationerede medarbejdere i udlandet. De vigtigste di-
stributionskanaler er enten direkte forretning eller mæglere, som er foku-
seret på markederne i Sverige og Danmark. Væsentlige forretningsområ-
der er ”Udgifter til lægebehandling” og ”Diverse økonomiske tab”. 
  

 
B - Ledelsessy-
stem 

 
ERV Nordic har et effektivt ledelsessystem, der tager højde for arten, om-
fanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til virksomheden. Po-
litikker der udgør processerne i ledelsessystemet er implementeret og 
godkendes i det mindste på en årlig basis. Personer, der driver ERV Nor-
dic eller udfører andre nøgleopgaver, herunder de fire nøgleposter, har 
faglige kvalifikationer, viden og erfaring til at udforme de relevante opga-
ver. Outsourcing af operationelle aktiviteter og funktioner overvåges. 
 

 
C - Riskoprofil 

 
Virksomheden er i stand til at håndtere påtagne risici. De væsentlige risici 
er forsikringsrisici og markedsrisici. Der er en kvantitativ og kvalitativ vur-
dering for hver risici, der indgår i standardformlen. For de risici, der ude-
lukkes, er der kun en kvalitativ vurdering. 
 

 
D – Værdiansæt-
telse til solvens-
formål 

 
Solvens II fastsætter nye regler for bogføring af aktiver, forsikringsmæs-
sige hensættelser og andre forpligtelser. Vi forklarer de betydelige for-
skelle mellem Solvens II og lokal GAAP (almindeligt anerkendt regn-
skabspraksis) - herunder deres udgangspunkt, metoder og forudsætnin-
ger. Vores metode til værdiansættelse ændrede sig ikke i rapporterings-
perioden. 
 

 
E - Kapitalforvalt-
ning 

 
Virksomheden er tilstrækkeligt kapitaliseret, og har opfyldt kravene til sol-
venskapital og minimumskapitalkrav på alle tidspunkter. Solvenskapital-
kravet (SCR) for rapporteringsperioden udgør DKK 158,5m, og basiska-
pitalgrundlaget til dækning af SCR er DKK 278,3m. Minimumskapitalkra-
vet (MCR) er DKK 49,0m, og basiskapitalgrundlaget til dækning af MCR 
er DKK 278,3m. Solvensprocenten er således 185%, og forventes at 
være stabil i planlægningsperioden. Selskabet havde intet element af ba-
siskapitalgrundlaget, som er underlagt overgangsbestemmelserne i rap-
porteringsperioden. 
  

 


