
 
Europæiske Rejseforsikring A/S 

 

 
Rapport om solvens og finansiel situation (SFCR) 2019  
 

Sammendrag 
 
  
 
A – Virksomhed 
og resultater 

 
De primære forretningsområder er salg af rejseforsikring til fritidsmarkedet samt 
markedet for erhvervskunder sammen med sygeforsikring for virksomhedens ud-
stationerede medarbejdere i udlandet. De vigtigste distributionskanaler er direkte 
forretning eller mæglere, som er fokuseret på markederne i Sverige og Danmark. 
Væsentlige forretningsområder er ”Udgifter til lægebehandling” og ”Diverse øko-
nomiske tab”. Forsikringsresultatet var under forventningerne og udviste et un-
derskud på DKK 11.4m i 2019. Vi betragter spredningen af coronavirus og myn-
digheders foranstaltninger i 2020, som uden betydning for vores resultat i 2019. 
Coronavirussen vil dog negativt påvirke vores 2020 resultat, og vi har på den 
baggrund gennemført en ekstraordinær SII fremskrivning, som viser et tilfreds-
stillende niveau og dermed også going concern. 
  

 
B - Ledelsessy-
stem 

 
ERV Nordic har et effektivt ledelsessystem, der tager højde for arten, omfanget 
og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til virksomheden. Politikker der ud-
gør processerne i ledelsessystemet er implementeret og godkendes i det mindste 
på en årlig basis. Personer, der driver ERV Nordic eller udfører andre nøgleop-
gaver, herunder de fire nøgleposter, har faglige kvalifikationer, viden og erfaring 
til at udforme de relevante opgaver. Outsourcing af operationelle aktiviteter og 
funktioner overvåges. 
 

 
C - Riskoprofil 

 
Virksomheden er i stand til at håndtere påtagne risici. De væsentlige risici er for-
sikringsrisici og markedsrisici. Der er en kvantitativ og kvalitativ vurdering for hver 
risici, der indgår i standardformlen. For de risici, der udelukkes, er der kun en 
kvalitativ vurdering. Udbruddet af coronavirus har medført usikkerheder vedr. vo-
res risikosituation. Vi overvåger dette nøje, både med hensyn til indtegning af 
forsikringsrisici, skadesudvikling, kreditrisiko relateret til vores formidlere og også 
med hensyn til forretningskontinuitetsstyring. 
 

 
D – Værdiansæt-
telse til solvens-
formål 

 
I henhold til Solvens II-reglerne udgjorde de samlede aktiver ultimo 2019 DKK 
633.3m sammenlignet med DKK 680.0m beregnet i henhold til lokale værdi ifølge 
lokal GAAP. Der skete ingen ændringer i løbet af 2019 i fremgangsmåden til vær-
diansættelse af aktiver og passiver i henhold til Solvens II og lokale GAAP-
værdiansættelsesprincipper. En beskrivelse af forskellene mellem Solvens II-
værdiansættelsesmetoder og forudsætninger og det lokale GAAP findes i kapit-
let. 
 

 
E - Kapitalforvalt-
ning 

 
Virksomheden er tilstrækkeligt kapitaliseret, og har opfyldt kravene til solvenska-
pital og minimumskapitalkrav på alle tidspunkter. Solvenskapitalkravet (SCR) for 
rapporteringsperioden udgør DKK 199.9m, og basiskapitalgrundlaget til dækning 
af SCR er DKK 285.1m. Minimumskapitalkravet (MCR) er DKK 65.7m, og basis-
kapitalgrundlaget til dækning af MCR er DKK 285.1m. Selskabet havde intet ele-
ment af basiskapitalgrundlaget, som er underlagt overgangsbestemmelserne i 
rapporteringsperioden. 
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