FREMREGNING AF BALANCEN
FOR MARKEDSRENTEPRODUKTER

Fremregning af balancen for markedsrenteprodukter er en nyudvikling til ACTULUS
Portfolio Calculator. Den nye funktionalitet er integreret direkte i platformen og giver
mulighed for at beregne virkninger af fremtidige strategiske beslutninger og
lønsomhed.

Markedsrenteprodukter vinder i stigende grad frem
og kræver værktøjer, der kan hjælpe med at drive en
sund virksomhed.
Fremregning af balancen – som også benævnes
stokastiske scenarier eller projections – til ACTULUS
platformen øger indsigten i virksomhedens forretning
og giver mere valide data. Den nyudviklede
funktionalitet giver mulighed for at matche forskellige
aktivscenarier med passivberegningerne og skærper
dermed fokus på risikostyring.
Sammenlagt giver det virksomhedens ledelse et
stærkt beslutningsgrundlag, som kan kvantificere
effekten af kommende forretningsstrategier og
lønsomhed. I dag, 1, 5 eller 10 år ud i fremtiden.

Produktindhold
ACTULUS er en 100 pct. SaaS-løsning, hvilket betyder høj
performance, automatiske opdateringer og alle driftsfordelene ved en cloud-tjeneste.
Nyudviklingen til ACTULUS anvender Thieledifferentialligninger og kan dermed udregne risiko cashflow og
lønsomhed
for
invalidedækninger
korrekt
uden
approksimationer.
Nyudviklingen til ACTULUS giver mulighed for at træffe
strategiske beslutninger undervejs i fremregningen baseret
på balancen.

Forretningsfordele
Beregningsmotor, der kan vurdere den
økonomiske fortjeneste ved fremtidige investeringsstrategier.
Brancheløsning, der sikrer compliance i forhold til
gældende og kommende lovgivning til opgørelse
af regnskab og solvens.
Avancerede modeller for risikostyring, cashflows,
udvikling i depot m.m. mange år ud i fremtiden.
Beregning af lønsomhed på police-, gruppe- og
selskabsniveau, så der kan opnås et passende
indtægtsniveau.

Om ACTULUS Portfolio Calculator
ACTULUS er Edlunds næste-generations platform
til beregning af markedsværdier og cashflows. Platformen understøtter både gennemsnitsrenteprodukter og markedsrenteprodukter og kan derudover
fremregne balancen for markedsrenteprodukter.
Vil du vide mere?
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