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Bilanț contabil la data de 31 decembrie 2019 

 
Denumirea elementului Nr. Rd. Sold la: 

01.01.2019 31.12.2019 
A B 1 2 

A ACTIV X X X 
ACTIVE NECORPORALE X X X 
I.Imobilizari necorporale X X X 
1.Cheltuieli de constituire  (501-58011-58021-58031)  01 - - 
2.Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013-
59023-58033-59033)  

02 - - 

3. Concesiuni, brevete, licente, mărci, drepturi şi valori 
similare  (505-58015-58025-59015-59025 -58035-59035 
)  

03 12.860.969 13.528.480 

4. Fondul comercial (5071-58017-58027-58037)  04 - - 

5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie 
 (523+524-59213-59223-59233) 

05 - - 

6. Alte imobilizări necorporale  (508-58018-58028-
59018- 59028-58038-59038)  

06 5.592.886 4.870.991 

TOTAL (rd.01 la 06) 07 18.453.855 18.399.471 
B PLASAMENTE  X X 

I. Plasamente în imobilizări  corporale şi în curs  X X 
1. Terenuri şi construcţii (211-281-291) 08 205.585.580 194.075.777 

2. Avansuri şi plasamente în imobilizări corporale în curs 
de execuţie  (231+232-293) 

09 231.960 191.251 

TOTAL (rd.08 + 09) 10 205.817.540 194.267.028 

II. Plasamente deţinute la societăţile afiliate şi sub 
formă de interese de participare şi alte plasamente în 
imobilizări financiare 

 X X 

1.Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate  (261-
29611-29621-29661) 

11 5.520.000 5.520.000 

2.Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate societătilor 
afiliate (26711+26721+ 26731 + 26741-29615-
29625+26751+26761-29665)  

12 5.624.997 5.658.142 

3. Participări la societăţile în care există interese de 
participare 
(262+263-29613-29623- 29663) 

13 - - 

4. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate societăţilor 
în care există  interese de participare  
  (26713+26723+26733+26743-29617-
29627+26752+26762-29667) 

14 - - 

5. Alte plasamente în imobilizări financiare 
(265+26712+26714+26722+26724+26732 
+26734+26742+26744-29614-29616-29619- 29624-
29626-29629+26753+26763-29664-29669) 

15 32.817.428 60.358.189 

TOTAL (rd.11 la 15) 16 43.962.425 71.536.331 

III. Alte plasamente financiare  X X 
1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil şi unităţi la 
fondurile comune de plasament 
    (2711+2712+273-29711-29713-29721-29723+2713-
29731-29733) 

17 - - 
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Bilanț contabil la data de 31 decembrie 2019 

 
Denumirea elementului Nr. Rd. Sold la: 

01.01.2019 31.12.2019 
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2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix.(2721+2722-
29712-29722+2723-29732) 

18 1.057.441.038 865.051.888 

3. Părti în fonduri comune de investiţii (274-29714-
29724-29734) 

19 - - 

4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631) 20 - - 

5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632) 21 - - 
6. Depozite  la  instituţiile de credit 
(26717+26727+26737+26747-29641-29651+26754-
26764-2967) 

22 154.230.668 99.405.555 

7. Alte plasamente financiare 
(26718+26738+26758+278-29718-29728-29738) 

23 - - 

TOTAL (rd.17 la 23) 24 1.211.671.706 964.457.443 
IV Depozite la societăţi cedente (268-29642-29652) 25 - - 

C PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE 
VIAŢA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL 
DE INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ 
CONTRACTANŢILOR (241-294) 

26 16.944.424 21.391.215 

TOTAL  PLASAMENTE (rd.10+16+24+25+26) 27 1.478.396.095 1.251.652.017 
D PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE 

CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE 
 X X 

I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor 
cedate în reasigurare la asigurări generale 

 X X 

1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate 
în reasigurare (395) 

28 10.987.216 7.290.300 

2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi 
risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare. 
(3922) 

29 - - 

3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor 
cedate în reasigurare.(397) 

30 690.751.454 514.939.330 

4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor 
cedate în reasigurare 

 - - 

a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă 
contractelor cedate în reasigurare (3992) 

31 - - 

b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă contractelor 
cedate în reasigurare (3991) 

32 - - 

c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor 
cedate în reasigurare(3993) 

33 - - 

TOTAL (rd.28 la 33) 34 701.738.670 522.229.630 

II.  Partea din rezervele tehnice aferente contractelor 
cedate în reasigurare la asigurări de viaţă 

 X X 

1. Partea din rezerva matematica aferentă contractelor 
cedate în reasigurare (391) 

35 72.106 - 

2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate 
în reasigurare (398) 

36 - - 
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3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii si 
risturnuri aferenta contractelor cedate în reasigurare 
(3921) 

37 - - 

4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor 
cedate în reasigurare (396) 

38 619.675 1.909.036 

5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor 
cedate în reasigurare (393) 

39 - - 

TOTAL (rd.35 la 39) 40 691.781 1.909.036 
III.  Partea din rezerva matematică aferentă 
asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul 
de investiţii este transferată contractanţilor cedată în 
reasigurare (394) 

41 - - 

TOTAL (rd.34+40+41) 42 702.430.451 524.138.666 

E CREANTE  X X 
Sume de încasat de la societăţile afiliate (4511+4518-
495) 

43 - - 

Sume de încasat din interese de participare (4521+4528-
495) 

44 - - 

TOTAL (rd.43+44) 45 - - 
I Creante provenite din operatiuni de asigurare 
directa  

 X X 

Asigurati (401*-491) 46 144.939.613 143.697.875 

Intermediari în asigurări ( 404-491) 47 2.470.279 2.107.693 

Alte creanţe provenite din operaţiuni de asigurare  directă   
(4051+4052-491) 

48 23.018 21.414 

TOTAL (rd.46 la 48) 49 147.432.910 145.826.982 

II Creanţe provenite din operaţiuni de reasigurare 
(411*+412*-491) 

50 84.679.332 13.564.392 

III Alte creanţe 
(425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*
+ 444*+445+446*+447*+448*+ 4581+461+464+475*-
496+54512+54522+4284+4384+54532) 

51 43.916.355 47.191.177 

IV Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (456-
495) 

52 - - 

 IV Creanţe reprezentand dividende repartizate in 
cursul exercitiului financiar  (ct. 465) 

52a - - 

F ALTE ELEMENTE DE ACTIV  X X 

I Imobilizări corporale şi stocuri   X X 
1.Instalaţii tehnice şi maşini  
(51112+51113+51114+51122+51123++51124-58112-
58113-58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114-
59122-59123-59124+51132+51133+51134-58132-
58133-58134-59132-59133-59134) 

53 1.788.391 1.217.083 

2.Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (51116+51126-58116-
58126-59116-59126+51136-58136-59136) 

54 327.652 276.281 
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3.Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie  
(5211+5212+ 5221+5222 -59211-59221+5213+5223-
59231) 

55 - - 

TOTAL (rd.53 la 55) 56 2.116.043 1.493.364 

Stocuri  X X 

4. Materiale consumabile (531+532- 593-594)            57 1.353.110 1.327.658 

5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 461) 58 - - 

TOTAL (rd.57 + 58) 59 1.353.110 1.327.658 

II Casa şi conturi la bănci 
(543+544+547+548+551+552) 

60 28.966.219 20.199.609 

III Alte elemente de activ  (542-596) 61 - - 
G CHELTUIELI ÎN AVANS  X X 

I Dobânzi şi chirii  înregistrate în avans (471)  62 16.665 21.832 

II Cheltuieli de achiziţie reportate TOTAL (rd. 64+65) 
63 82.626.082 86.305.288 

1. Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările 
generale(4722) 

64 62.890.642 67.962.440 

2. Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările de 
viaţă(4721) 

65 19.735.440 18.342.848 

III Alte cheltuieli înregistrate în  avans (473) 66 6.098.807 45.671.574 

TOTAL (rd.62+63+66) 67 88.741.554 131.998.694 

TOTAL ACTIV 
(rd.07+27+42+45+49+50+51+52+56+59+60+61+67) 

68 2.596.485.924 2.155.792.030 

  PASIV  X X 
A CAPITAL SI REZERVE  X X 

I Capital  X X 

Capital social  (1011+1012+1013) din care: 69 424.939.437 509.117.257 

- capital subscris vărsat  (10112+10122+10132) 70 424.939.437 509.117.257 
Elemente assimilate capitalului(fondul de dotare al 
sucursalelor din Romania care apartin persoanelor 
juridice din strainatate( ct 102)  

71 - - 

Alte elemente de capitaluri proprii( ct 103) sold C 72 - - 

Alte elemente de capitaluri proprii( ct 103) sold D 73 - - 

II Prime de capital (1041+1042+1043) 74 189.753.754 273.931.574 

III Rezerve din reevaluare (1051+1052+1053) 75 133.367.088 127.642.121 

IV Rezerve  X X 
1.Rezerve legale (10611+10621+10631) 76 7.961.924 7.961.924 
2. Rezerve statutare sau contractuale 
(10613+10623+10633) 

77 - - 

3. Alte rezerve (10618+10628+10638)                
78 - - 

TOTAL (rd76 la78) 
79 7.961.924 7.961.924 

Acţiuni proprii(1091+1092+1093) 
80 414.120 414.120 
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Castiguri legate de instrumente de capitaluri 
proprii(ct141) 

81 - - 

Pierderi  legate de instrumente de capitaluri proprii(ct149) 
82 - - 

TOTAL (rd.69+71+72+73+74+75+79-80+81-82) 83 755.608.083 918.238.756 

V Rezultatul reportat 
 

X X 
1. Rezultatul reportat reprezentând profitul 
nerepartizat sau pierderea neacoperită 
(11711+11721+11731) 

Sold C 84 - - 

Sold D 85 297.024.911 488.275.219 

2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea 
pentru prima data a IAS mai putin IAS 29  
(11712+11722) 

Sold C 86 - - 

Sold D 87 - - 

3. Rezultatul reportat provenit din 
modificarea politicilor contabile  
(11713+11723+11733) 

Sold C 88 - - 

Sold D 89 - - 

4.Rezultatul reportat provenit din corectarea 
erorilor contabile (11714+11724+11734) Sold C 

90 - - 

 Sold D 91 - - 
5.Rezultatul reportat provenit surplusul 
rezervelor de reevaluare Sold C 

92 13.678.859 19.403.826 

 Sold D 93 - - 

6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la 
aplicarea reglementărilor contabile conforme 
cu Directivele Europene (11716+11726) 

Sold C 
 

94 
- - 

Sold D 95 2.470 2.470 

VI Rezultatul exercitiului (121) 
Sold C 96 - - 

Sold D 97 191.250.308 36.875.715 

VII Repartizarea profitului(129) 98 - - 

TOTAL (rd. 83+84-85+86-87+ 88- 89+90-91+92-
93+94-95+96-97-98) 

99 281.009.253 412.489.178 

B DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633) 100 167.777.590 - 
C REZERVE TEHNICE  X  X 

I. Rezerve tehnice privind asigurările generale (rd.  
102+103+104+107) 

101 1.122.915.796 898.835.570 

1. Rezerva de prime privind asigurările generale (315) 102 235.295.470 217.233.418 

2. Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri 
privind asigurările generale (332) 

103 - - 

3. Rezerva de daune privind asigurările generale (rd. 
105+106) 

104 848.169.609 659.677.022 

a) Rezerva de daune avizate (3271) 105 594.290.110 498.895.475 

b) Rezerva de daune neavizate (3272) 106 253.879.499 160.781.547 

4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale 
(rd.108+109+110) 

107 39.450.717 21.925.130 

a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334) 108 26.816.795 8.761.864 

b) Rezerva de catastrofa (333) 109 12.633.922 13.163.266 

c) Alte rezerve tehnice (335) 110 - - 
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II.  Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă 
(rd.112+113+114+115+118) 

111 269.201.756 254.627.583 

1.  Rezerve matematice (311) 112 216.646.536 200.526.656 

2. Rezerva de prime asigurări de viaţă (318) 113 41.621.644 40.276.036 

3.  Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri 
privind asigurările de viaţă  (312) 

114 2.939.640 2.913.842 

4. Rezerva de daune privind asigurările de viaţă (rd 
116+117) 

115 7.993.936 10.911.049 

a) Rezerva de daune avizate (3261) 116 3.949.960 9.309.150 

b) Rezerva de daune neavizate (3262) 117 4.043.976 1.601.899 

5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă (313) 118 0 0 

TOTAL (rd.101+111) 119 1.392.117.552 1.153.463.153 
D REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ 

ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ PENTRU CARE 
EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII ESTE 
TRANSFERATĂ CONTRACTAŢILOR  (314) 

120 15.595.642 19.286.617 

E PROVIZIOANE      

1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare 
(15115+15125+15135) 

121 - - 

2. Provizioane pentru impozite(15116+ 15126+15136) 122 - - 
3. Alte provizioane 
(15111+15113+15114+15118+15121+15123+ 
15124+15128+15131+15134+15138+15112+15122+ 
+15132+15133) 

123 46.069.271 35.273.529 

TOTAL (rd. 121 la 123) 124 46.069.271 35.273.529 
F DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI  

(1651+1652+16818+16828)  
125 611.755.671 438.862.868 

G DATORII  X X 

Sume datorate societăţilor afiliate 
(16411+16421+16815+16825+26911+26921+ 
4511**+4518**+16431+16835+26931) 

126 - - 

Sume datorate privind interesele de participare 
(16412+16422+16816+16826+26912+26922+ 
4521**+ 4528**+16432+16836+26932) 

127 - - 

I Datorii provenite din operaţiuni de asigurare directă 
(402+404+405**) 

128 87.354 14.922 

II Datorii provenite din operaţiuni de 
reasigurare(411**+412**)   

129 13.344.987 24.921.436 

III Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni   
(16111+16114+16115+16117+16118+16121+ 
16124+16125+16127+16128+16811+16821-1691-1692) 

130 - - 
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IV Sume datorate instituţiilor de credit             
(16211+16212+16214+16215+16217+16218+ 
16221+16222+16224+16225+16227+16228+ 
16812+16822+16832+16231+16232+16234+ 
16235+16237+16238) 

131 - - 

V  Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru 
asigurările sociale 
16213+16216+16223+16226+1671+1672+16817+16827
+421+422+423+426+427+  
424+429+4281**+431**+437**+4381+441**+4423+ 
4428**+443**+444**+446**+447**+448**+4551+455
8+457+4582**+462+463+475**+249+26913+26923+27
9+549+54511+54521+5461+5462+1673+16233+16236 
+4283+4383+16837+26933+4553++54531+5463+29614
+29624+26934) 

132 60.689.913 60.261.137 

TOTAL (rd. 126  la 132) 133 74.122.254 85.197.495 
H VENITURI ÎN AVANS  X X 

I. Subvenţii pentru investiţii (4761+4762+47633) 134 15.569 - 

II Venituri înregistrate în avans (4741+4742+4743) 135 8.023.122 11.219.190 
  TOTAL (rd. 134+135) 136 8.038.691 11.219.190 
  TOTAL PASIV 

(rd.99+100+119+120+124+125+133+136) 
137 2.596.485.924 2.155.792.030 
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Contul Tehnic al Asigurarii Generale  
la data de 31 decembrie 2019 

Denumirea indicatorilor Nr.rd Realizări aferente perioadei de 
raportare 

 Precedent Curentă 
A B 1 2 

1.Venituri din prime, nete de reasigurare  X X 
a) venituri din prime brute subscrise (+) 01 731.897.071 427.648.580 
b) prime cedate în reasigurare (-) 02 572.535.274 131.257.623 
c) variatia rezervei de prime (+/-) 03 -122.929.849 -18.062.052 
d) variatia rezervei de prime, cedate în reasigurare (+ /-) 04 -56.714.819 -31.161.625 
TOTAL(rd.01-02-03+04) 05 225.576.827 283.291.384 
2.Cota din venitul net (diferenta între veniturile si 
cheltuielile din plasamente) al plasamentelor 
transferata din contul netehnic (+) 

06 22.274.320 27.471.052 

3.Alte venituri tehnice, nete de reasigurare (+) 07 35.710.934 54.239.233 
4.Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare  X X 
a) daune platite (rd. 09-10): 08 347.595.517 222.897.815 
sume brute 09 676.879.930 519.968.310 
partea reasiguratorilor(-) 10 329.284.413 297.070.495 
b) variatia rezervei de daune, neta de reasigurare: (+/-) 11 -212.891.575 -12.680.462 
TOTAL(rd. 08+11) 12 134.703.942 210.217.353 
5.Variatia altor rezerve tehnice, nete de reasigurare, 
din care: 

 X X 

a)Variatia rezervei pentru riscuri neexpirate (+/-) 13 26.816.795 -18.054.931 
b)Variatia rezervei de catastrofa (+/-) 14 1.370.316 529.344 
c)Variatia altor rezerve tehnice (+/-) 15 - - 
TOTAL(rd 13+14+15) 16 28.187.111 -17.525.587 
6.Variatia rezervei pentru participare la beneficii si 
risturnuri (+/-) 

17 - - 

7.Cheltuieli de exploatare nete  X X 
a) cheltuieli de achizitie 18 154.638.102 111.628.932 
b) variatia sumei cheltuielilor de achizitie reportate (+/-) 19 -11.887.967 5.071.798 
c) cheltuieli de administrare 20 84.975.483 77.635.157 
d) comisioane primite de la reasiguratori si participari la 
beneficii (-) 

21 50.325.668 26.339.135 

TOTAL(rd 18+19+20-21) 22 201.175.884 157.853.156 
8.Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 23 49.745.624 48.261.981 
9.Rezultat tehnic al asigurarii generale  X X 
Profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23) 24 - - 
Pierdere (rd. 12+16+17+22+23+24-05-06-07) 25 130.250.480 33.805.234 

 
 
 
ADMINISTRATOR 
Numele si prenumele: 
IONESCU CRISTIAN EDUARD  
Semnatura: 

INTOCMIT 
Numele si prenumele: 

DEDU ALINA  
Calitatea-Director Financiar 

Semnatura
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Contul Tehnic al Asigurarii de viata 

la data de 31 decembrie 2019 

Denumirea indicatorilor Nr.rd Realizări aferente perioadei 
de raportare 

precedentă curentă  
A B 1 2 

1.Venituri din prime, nete de rea-sigurare 
 

X X 
a) venituri din prime brute subscrise (+) 01 135.207.706 118.387.180 
b) prime cedate în reasigurare(-) 02 582.351 994.038 
c) variatia rezervei de prime, neta de reasigurare (+/-) 03 5.461.129 -1.345.608 
TOTAL(rd. 01-02-03) 04 129.164.226 118.738.750 
2.Venituri din plasamente   X X 

a)Venituri din participari la societatile în care exista 
interese de participare, din care: 

05 
- - 

 - venituri din plasamente la societatile afiliate 06 - - 
b)Venituri din alte plasamente cu prezentarea distincta a 
veniturilor din plasamente la societatile afiliate, din care: 

07 
427.808 1.896.608 

venituri provenind din terenuri si constructii 08 427.808 1.896.608 
venituri provenind din alte plasamente 09 - - 

c)Venituri din ajustari pentru depreciere/pierdere de valoare 
a plasamentelor 

10 
- - 

d)Venituri provenind din realizarea plasamentelor  11 15.484.725 18.297.987 
TOTAL(rd. 05+07+10+11) 12 15.912.533 20.194.595 
3.Plusvalori nerealizate din plasamente 13 - - 
4.Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 14 2.383.508 11.461.507 

5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare   X X 

TOTAL(rd. 16+19) 15 104.111.144 110.698.422 
a)sume platite(rd. 17-18): 16 99.777.958 109.070.670 
- sume brute 17 101.812.996 109.074.334 
- partea reasiguratorilor (-) 18 2.035.038 3.664 
b) variatia rezervei de daune (+/-) (rd.20-21 ) 19 4.333.186 1.627.752 
- suma bruta 20 3.140.875 2.917.113 
- partea reasiguratorilor (-) 21 -1.192.311 1.289.361 
6.Variatia rezervelor tehnice privind asigurarile de 
viata 

  X X 

TOTAL (rd. 23+26+29) 22 -616.824 -16.073.572 
a) variatia rezervei matematice (rd. 24-25) 23 -2.101.276 -16.047.774 
- suma bruta 24 -2.029.170 -16.119.880 
- partea reasiguratorilor (-) 25 72.106 -72.106 
b) variatia rezervei pentru participare la beneficii si 
risturnuri (rd. 27-28) 

26 1.484.452 -25.798 

- suma bruta 27 1.484.452 -25.798 
- partea reasiguratorilor (-) 28 - - 
c) variatia altor rezerve tehnice (rd. 30-31) 29 - - 
- suma bruta 30 - - 
- partea reasiguratorilor (-) 31 - - 
7.Variatia rezervei matematice aferente asigurarilor de 
viata pentru care expunerea la riscul de investitii este 
transferata contractantului cedata în reasigurare (+/) 
TOTAL(rd 33-34) 

 
 
 

32 

6.675.331 3.690.975 

- suma bruta 33 6.675.331 3.690.975 
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Contul Tehnic al Asigurarii de viata 

la data de 31 decembrie 2019 

Denumirea indicatorilor Nr.rd Realizări aferente perioadei 
de raportare 

precedentă curentă  
A B 1 2 

- partea reasiguratorilor 34 - - 
8.Cheltuieli de exploatare nete:   X X 
a) cheltuieli de achizitii 35 25.973.491 22.479.017 
b) variatia sumei cheltuielilor de achizitii reportate 36 336.205 -1.392.592 
c) cheltuieli de administrare 37 16.309.364 20.291.883 
d) comisioane primite de la reasiguratori si participari la 
beneficii (-) 

38 
-309.092 -53.106 

TOTAL(rd. 35+36+37-38) 39 42.255.742 44.216.598 
9.Cheltuieli cu plasamente:   X X 

a)cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv 
cheltuielile cu dobânzile 

40 
- 3.277.942 

b) cheltuieli privind constituirea ajustarilor de valoare 
pentru plasamente 

41 
- - 

c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor 42 74.274 - 
TOTAL(rd. 40+41+42) 43 74.274 3.277.942 
10.Minusvalori nerealizate din plasamente 44 482.038 - 
11.Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 45 2.350.181 11.691.054 

12.Cota din venitul net al plasamentelor transferata în 
contul netehnic 

46 
- - 

13.Rezultatul tehnic al asigurarii de viata    X X 

Profit(rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-46) 47 - - 

Pierdere(rd.15+22+32+39+43+44+45+46-4-12-13-14) 48 7.871.619 7.106.567 

 
ADMINISTRATOR 
Numele si prenumele: 
IONESCU CRISTIAN EDUARD  
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INTOCMIT 
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Contul Netehnic 

la data de 31 decembrie 2019 

  

Nr.r
d 

Realizări aferente perioadei 
de raportare 

precedentă Curentă 

A B 1 2 

1.Rezultatul tehnic al asigurarii generale   X X 
Profit 01 - - 

Pierdere 02 130.250.480 33.805.234 
2.Rezultatul tehnic al asigurarii de viata   X X 

Profit 03 - - 

Pierdere 04 7.871.619 7.106.567 

3.Venituri din plasamente   X X 
a)Venituri din participari la entitatile asociate si controlate in 
comun 

05 
- 977.992 

b)venituri din plasamente la societatile afiliate 06 - 197.520 

c)Venituri din alte plasamente  07 22.925.102 35.007.139 

venituri provenind din terenuri si constructii 08 2.868.082 7.804.073 

venituri provenind din alte plasamente 09 20.057.020 27.203.066 

d)Venituri din ajustari pentru depreciere/pierdere de valoare a 
plasamentelor 

10 
- 2.829.829 

e)Venituri provenind din realizarea plasamentelor 11 - 3.455.033 

TOTAL(rd. 05+06+07+10+11) 12 22.925.102 42.467.513 

4.Plusvalori nerealizate din plasamente 13 - - 

5.Cota din venitul net al plasamentelor transferata din contul 
tehnic al asigurarii de viata 

14 
- - 

6.Cheltuieli cu plasamentele TOTAL (rd 16+17+18) 15 650.782 14.996.461 
a)cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile 
cu dobânzile 

16 
- - 

b)cheltuieli privind constituirea ajustarilor de valoare pentru 
plasamente 

17 
- 9.601.241 

c)pierderi provenind din realizarea plasamentelor 18 650.782 5.395.220 

7.Minusvalori nerealizate din plasamente 19 - - 

8.Cota din venitul net al plasamentelor transferata în contul 
tehnic al asigurarilor generale 

20 
22.274.320 27.471.052 

9.Alte venituri netehnice 21 1.262.325 15.473.007 
10.Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele si ajustarile 
de valoare 

22 
51.432.185 11.436.921 

11.Venituri din activitatea de administrare de fonduri de pensii 
facultative* 

23 
- - 

12.Cheltuieli din activitatea de administrare de fonduri de pensii 
facultative* 

24 
- - 

13. Profit din activitatea de administrare de fonduri de pensii 
facultative* (rd.23-24) 

25 
- - 

14. Pierdere din activitatea de administrare de fonduri de pensii 
facultative* (rd. 24-23) 

26 
- - 

15.Rezultatul current  
Profit (rd.01-02+03-04+12+13+14-15-19-20+21-22+25-26) 

 
27 

- - 

Pierdere (rd.02-01+04-03-12-13-14+15+19+20-21+22+26-25) 28 188.291.959 36.875.715 

16.Alte venituri 29 - - 
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Contul Netehnic 

la data de 31 decembrie 2019 

  

Nr.r
d 

Realizări aferente perioadei 
de raportare 

precedentă Curentă 

A B 1 2 

17. Alte cheltuieli 30 - - 
18.Rezultul extraordinar  
Profit (rd 29-30) 

 
31 

- - 

Pierdere (rd 30-29) 32 - - 
19.Venituri totale 33 753.517.580 880.980.142 

20.Cheltuieli totale 34 941.809.539 917.855.857 
21.Rezultatul brut  
Profit (rd. 33-34); (rd 27+31); 

 
35 

- - 

Pierdere (rd 34-33); (rd28+32); 36 188.291.959 36.875.715 

22.Impozit pe profit 37 2.958.349 - 

23.Alte impozite (care nu figureaza la pozitiile precedente) 38 - - 
24.Rezultatul net al exercitiului  
Profit (rd 33-34-37-38) 

 
39 

- - 

Pierdere (rd. 34-33+37+38) 40 191.250.308 36.875.715 

 
 
 
 
ADMINISTRATOR 
Numele si prenumele: 
IONESCU CRISTIAN EDUARD  
Semnatura: 

INTOCMIT 
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 Situatia modificarilor capitalului propriu la data de: 31 Decembrie 2019 

 
ADMINISTRATOR 
Numele si prenumele: 
IONESCU CRISTIAN EDUARD  
Semnatura: 
 

INTOCMIT 
Numele si prenumele: 
DEDU ALINA  
Calitatea-Director Financiar 
Semnatura: 

Denumirea elementului Sold la începutul 
exercitiului 
financiar 

Cresteri Reduceri Sold la sfârsitul 
exercitiului 
financiar 

Total, din 
care: 

Prin transfer Total, din 
care: 

Prin transfer 

A 1 2 3 4 5 6 

Capital subscris  424.939.437 84.177.820 - - - 509.117.257 

Prime de capital 189.753.754 84.177.820 - - - 273.931.574 

Rezerve din reevaluare 133.367.088 - - 5.724.967 5.724.967 127.642.121 

Rezerve legale 7.961.924 - - - - 7.961.924 

Actiuni proprii 414.120 - - - - 414.120 

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau 
pierderea neacoperita 

Sold C -   - - - 

Sold D 297.024.911 191.250.308 191.250.308 - - 488.275.219 

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima 
data a IAS, mai putin IAS 29 

Sold C - - - - - - 
Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor 
contabile 

Sold C - - - - - - 
Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor 
contabile 

Sold C - - - - - - 
Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din surplusul realizat din 
rezerve de reevaluare 

Sold C 13.678.859 5.724.967 5.724.967 - - 19.403.826 
Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea 
Reglementarilor contabile conforme cu Directivele 
Europene 

Sold C - - - - - - 

Sold D 2.470 - - - - 2.470 

Rezultatul exercitiului financiar 
Sold C - - - - - - 

Sold D 191.250.308 36.875.715 - 191.250.308 191.250.308 36.875.715 

Repartizarea profitului - - - - - - 

Total capitaluri proprii 281.009.253 -54.045.416 -185.525.341 -185.525.341 -185.525.341 412.489.178 
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SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
la data de 31 decembrie 2019 
pentru asigurările generale 

   
 
Metoda indirecta 
   

DENUMIRE INDICATORI 2018 2019 

Situatia fluxurilor de trezorerie     

(Pierdere neta)/ Profit net         -182.806.259 -28.591.126 
Ajustari pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul 
net utilizat in activitatile operationale X X 

-ajustari privind rezervele nemonetare          -265.226.955 -55.366.928 

-ajustari privind costurile de achizitie reportate            11.887.966  -5.071.798 

-venituri din dobanzi            -20.046.930 -28.346.769 

-ajustarea valorii imobilizărilor  corporale si necorporale            16.003.983  9.221.770 
-ajustari privind provizioanelor pentru creante din operatiuni de 
asigurare directa si alte provizioane            12.429.743  -9.116.079 

-alte cheltuieli si venituri nemonetare          305.012.377  26.750.201 

-cheltuieli cu impozitul pe profit -  - 
Pierderea din exploatare inainte de modificarile capitalului 
circulant         -122.746.075   -90.520.729 

Modificarile ale capitalului circulant  X X 
Crestere/descrestere in soldurile de creante din asigurare si alte 
creante           -76.818.721 57.602.278 

Crestere/descrestere in soldurile de stocuri si alte active                  147.844  12.777 

Crestere/descrestere in soldurile cheltuielilor in avans            -3.141.658 3.190.470 
Crestere/descrestere in soldurile de alte datorii si venituri in 
avans            13.800.122    -156.632.852 

Numerarul generat de/(utilizat in) activitatile operationale -188.758.488   -186.348.056 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investitii: X X 
- plăţile în numerar pentru achiziţionarea de active corporale şi 
necorporale            -45.131.419 -4.387.671 
- plăţile în numerar din cumpararea de obligatiuni si alte titluri 
similar           -52.326.147 -10.000.000 

- plăţile în numerar pentru investitiile in societati affiliate - - 
- incasari în numerar din active în imobilizări  corporale şi 
necorporale            -3.304.868 5.719.603 
- incasari în numerar din vanzarea de obligatiuni alte titluri 
similare si dobanzi           176.358.837   122.325.107 

- ajustari privind viramentele interne catre asigurari de viata 20.063.383 9.226.138 

Trezoreria neta din activităţi de investitii 95.659.785 122.883.177 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finantare: X X 

- incasari în numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente 
de capital propriu          130.000.000     46.690 

- rambursarile în numerar ale unor sume imprumutate -  - 

- sume incasate de la actionari pentru majorare de capital                            -   - 

- plăţile în numerar a dividendelor actionarilor                          -   - 
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SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
la data de 31 decembrie 2019 
pentru asigurările generale 

   
 
Metoda indirecta 
   

DENUMIRE INDICATORI 2018 2019 

- plati pentru achizitia de actiuni proprii                          -   - 

Trezoreria neta din activităţi de finantare          130.000.000  46.690 

Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie            36.901.297  -63.418.188 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei          145.730.831  182.632.128 

Flux de numerar            36.901.297  -63.418.188 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei          182.632.128  119.213.940  

    

 
ADMINISTRATOR 
Numele si prenumele: 
IONESCU CRISTIAN EDUARD   
Semnatura: 

INTOCMIT 
Numele si prenumele: 

DEDU ALINA   
Calitatea-Director Financiar 

Semnatura: 
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SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
la data de 31 decembrie 2019 

pentru asigurările viaţă 
   

 Metoda indirectă 
  

DENUMIRE INDICATORI 2018 2019 

Situatia fluxurilor de trezorerie     

(Pierdere)/Castig -8.444.049 -8.284.589 
Ajustari pentru reconcilierea rezultatului net cu 
numerarul net utilizat in activitatile operationale X X 

-ajustari privind rezervele nemonetare             15.852.823  -12.100.453 

-ajustari privind costurile de achizitie reportate               -336.205 1.392.592 

-venituri din dobanzi            -15.413.475 -16.929.682 
-ajustarea valorii imobilizărilor  corporale si necorporale              1.747.455 3.274.329 
-ajustari privind provizioanelor pentru creante din operatiuni 
de asigurare directa si alte provizioane              4.816.389  -6.567.819 

-alte cheltuieli si venituri nemonetare              2.071.483  12.207.010 

Cheltuieli cu impozitul pe profit  - - 
Pierderea din exploatare inainte de modificarile 
capitalului circulant                 294.421 -27.008.612 

Modificarile ale capitalului circulant X X 
Crestere/descrestere in soldurile de creante din asigurare si 
alte creante               -337.391 239.871 

Crestere/descrestere in soldurile de stocuri si alte active                   70.023  12.675 

Crestere/descrestere in soldurile cheltuielilor in avans               -283.221 -290.882 

Crestere/descrestere in soldurile rezervelor cedate - - 

Crestere/descrestere in soldurile rezervelor tehnice - - 
Crestere/descrestere in soldurile de alte datorii si venituri in 
avans                  46.074  -2.404.827 

Numerarul generat de/(utilizat in) activitatile operationale               -210.095 -29.451.776 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investitii: X X 
- plăţile în numerar pentru achiziţionarea de active corporale 
şi necorporale             -1.715.521 -1.232.163 
- plăţile în numerar din cumpararea de obligatiuni si alte titluri 
similar           -17.435.709 -20.650.000 

- plăţile în numerar pentru investitiile in societati affiliate - - 
- incasari în numerar din active în imobilizări  corporale şi 
necorporale              3.304.868  1.452.454 
- incasari în numerar din vanzarea de obligatiuni alte titluri 
similare si dobanzi            34.252.644  58.934.087 

- ajustari privind viramentele interne de la asigurari generale           -20.063.383 -9.226.138 

Trezoreria neta din activităţi de investitii 
           -1.657.100 

 
29.278.241 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finantare: X X 
- veniturile în numerar din emisiunea de actiuni si alte 
instrumente de capital propriu - - 

- rambursarile în numerar ale unor sume imprumutate - - 

- plăţile în numerar a dividendelor actionarilor - - 

- plati pentru achizitia de actiuni proprii - - 

Trezoreria neta din activităţi de finantare - - 
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SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
la data de 31 decembrie 2019 

pentru asigurările viaţă 
   

 Metoda indirectă 
  

DENUMIRE INDICATORI 2018 2019 

Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de 
trezorerie            -1.867.195 -173.535 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei              2.431.954  564.759 

Flux de numerar            -1.867.195 -173.535 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei                 564.759  391.224 

 
ADMINISTRATOR 
Numele si prenumele: 
IONESCU CRISTIAN EDUARD   
Semnatura: 

INTOCMIT 
Numele si prenumele: 

DEDU ALINA   
Calitatea-Director Financiar 

Semnatura: 
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1 .        ASPECTE GENERALE 
 

Aceste situaţii financiare sunt prezentate de Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance 
Group SA având număr de ordine în Registrul Comerţului J/40/304/1991, cod unic de 
înregistrare 336290, cu sediul social al societăţii în  Bucureşti, Bulevardul Carol I, nr. 31-33, 
sector 2 („Societatea“). La 31 decembrie 2019, Societatea avea un numar de 144 agentii de 
asigurare prin intermediul subunităţilor localizate în România. 

 
In anul 2007, Asigurarea Românească Asirom SA s-a alăturat grupului Vienna Insurance 
Group.  Grupul Vienna Insurance Group cu sediul în Viena, Schottering 30, este activ prin 
filialele şi holdingurile de companii de asigurări în ţări precum: Albania, Bulgaria, Germania, 
Estonia, Georgia, Croatia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, 
Slovacia, Republica Ceha, Turcia, Ungaria, Ucraina şi Belarus. De asemenea, Vienna Insurance 
Group are sucursale în Italia si Slovenia.  Pe plan internaţional, Vienna Insurance Group este 
percepută cu următoarele atribute:  
 
 Unul dintre liderii pieţei de asigurări din Europa Centrala şi de Est;  
 Experienţă si stabilitate;  
 Forta financiara si rating de credit ridicat;  
 Prezenta pe piete locale. 
 
Cu peste 180 ani de traditie în domeniul asigurărilor, Vienna Insurance Group dispune de o 
putere financiara considerabila, care ii permite sa-si mentina independenta si sa-si continue 
cresterea sustenabila in tarile Europei Centrale si de Est. In martie 2008, Bursa de valori din 
Viena a lansat indicele VONIX, in calculul caruia au intrat primele 29 de companii din Austria, 
intre care Vienna Insurance Group îşi aduce o contribuţie importantă.  
 
Societatea deţine titluri de participare după cum este descris în Nota 4.  
 
Societatea este deţinută de acţionarul majoritar Vienna Insurance Group Ag Wiener  
Versicherung Gruppe (vezi Nota 16). 
 
In cursul anului 2019 au fost inregistrate cheltuieli aferente auditului pentru situatiile financiare 
statutare in valoare de 384.916 lei  (173.745 lei in anul 2018), dar si cheltuieli aferente altor 
servicii decat cele pentru auditarea situatiilor financiare statutare, in suma de 344.889 lei  
(346.469 lei  in anul 2018). 
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2.       PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 
 

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situaţii financiare sunt prezentate 
mai jos. 

 
A Bazele întocmirii situaţiilor financiare 
 
(1) Informaţii generale 

Prezentele situatii financiare ale Societatii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 se 
refera numai la Societate, ca entitate individuala. 
 
Aceste situaţii financiare au fost întocmite în conformitate cu: 
(i)      Norma nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care 
desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare care transpune: 
 Directiva Comunitatii Economice Europene 91/674/EEC din data de 19 decembrie 1991 
privind situatiile financiare anuale si consolidate ale societatilor de asigurare publicata in 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 374, din data de 31 decembrie 1991; 
 Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 
1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale, publicata in Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978; 
(ii) Legea Contabilităţii nr 82/1991 republicată în iunie 2008 cu modificările şi completările 
ulterioare  („Legea 82”); 
(iii) Norma emisa de Autoritatea Financiara de Supraveghere nr. 9/2020 pentru punerea in 
aplicare a Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2019 pentru societatile in 
domeniul asigurarilor 
(iv) Norma nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, 
modul de calcul al acestora in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale si registrul registrul 
special de evidenţă a activelor care le acoperă 

Situatiile financiare individuale cuprind: 

 Bilant 
 Cont de profit si pierdere (Contul tehnic al asigurarii generale, Contul tehnic al asigurarii 

de viata, Contul netehnic) 
 Situatia modificarilor capitalului propriu 
 Situatia fluxurilor de trezorerie  
 Notele explicative la situatiile financiare individuale anuale 
 
Prezentele situaţii financiare au fost întocmite pe baza convenţiei costului istoric, cu excepţiile 
prezentate în continuare în politicile contabile.  
Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu 
reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De 
asemenea, situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor, fluxurile de 
trezorerie si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si 
principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile 
financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile 
contabile si legale din Romania inclusiv Norma nr. 41/2015 cu modificarile ulterioare. 
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2.   PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 
A Bazele întocmirii situaţiilor financiare (continuare) 
 

Conducerea Societatii a analizat conditiile in ceea ce priveste obligativitatea intocmirii 
situatiilor financiare consolidate in conformitate cu Norma  nr. 41/2015 emisa de ASF 
(Autoritatea de Supraveghere Financiara). Conform prevederilor Capitolului 8 „Situatii 
financiare anuale consolidate”, Sectiunea 8.3 „Exceptari de la obligatia de consolidare”, art. 
496 se precizeaza faptul ca o Societate mama, inclusiv o entitate de interes public este scutita 
de obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate daca are numai filiale care sunt 
nesemnificative atat la nivel individual cat si la nivel colectiv. In urma analizei efectuate de 
Societate a rezultat un impact nesemnificativ al filialelor si al asociatilor asupra bilantului 
individual si al contului de profit si pierdere individual (1% din total activ, capitalurile proprii 
sau rezultatul anului).  

 
(2) Utilizarea estimărilor 
 

Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu Ordinul 41/2015 cu modificarile si 
completarile ulterioare cere conducerii Societăţii să facă estimări şi ipoteze care afectează 
valorile raportate ale activelor şi pasivelor, prezentarea activelor şi datoriilor contingente la 
data întocmirii situaţiilor financiare şi veniturile şi cheltuielile raportate pentru respectiva 
perioadă. Desi aceste estimari individuale prezinta un anumit grad de incertitudine, efectul 
acestuia asupra situatiilor finaciare este considerat ca nesemnificativ. 

 

Principalele componente ale prezentelor situatii financiare individuale la care se refera aceste 
estimari sunt: 

 Rezervele tehnice pentru activitatea de asigurari generale si de viata 
 Partea din rezervele tehnice aferenta contractelor cedate in reasigurare 
 Creantele provenite din operatiuni de asigurare 
 Datoriile provenite din operatiuni de reasigurare 
 Castigurile si pierderile din diferente de curs 
 Primele cedate 
 Cheltuielile cu comisioanele agentilor si brokerilor 
 Cheltuielile de achizitie reportate 
 

(3) Continuitatea activităţii 
 

Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii care 
presupune faptul că Societatea îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil.  

 
(4) Moneda de prezentare a situaţiilor financiare 
 

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.  Elementele incluse în aceste 
situaţiile financiare sunt prezentate în lei româneşti. 
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2.          PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 
B Conversia tranzacţiilor în monedă străină 
 

Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de 
Banca Naţională a României („BNR”) pentru data tranzacţiilor.  Soldurile în monedă străină sunt 
convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanţului.  Câştigurile şi 
pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi din conversia activelor şi 
datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, 
în cadrul rezultatului financiar. 

 
 Cursurile de schimb ale principalelor monede straine la sfarsitul exercitiului financiar au fost: 

Moneda   31 decembrie  2019  31 decembrie  2018 

Euro (EUR)   1:RON 4,7793          1:RON  4,6639 

Dolar (USD)  1:RON 4,2608          1:RON  4,0736 

 
C Imobilizări necorporale 
 
(i) Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare 
 

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare se 
înregistrează la costul de achiziţie. 
 
Brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi activele similare sunt amortizate folosind metoda 
liniară pe o perioadă între 3 şi 5 ani.  

 
(ii) Avansuri şi alte imobilizări necorporale 
 

În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate 
furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau 
achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări 
necorporale ale Societăţii.  Avansurile şi alte imobilizări necorporale se înregistrează iniţial la 
costul de achiziţie. 
 
Cheltuielile care permit imobilizărilor necorporale să genereze beneficii economice viitoare 
peste performanţa prevăzută iniţial sunt adăugate la costul original al acestora.  Aceste cheltuieli 
sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizărilor 
corporale. 

 
D     Imobilizări corporale  
(1) Recunoştere şi evaluare 

 
Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la cost de achizitie.   
Societatea a optat pentru reevaluarea imobilizarilor corporale conform Ordinului 41/2015. 
Valorile juste ale imobilizărilor corporale reevaluate conform Ordinului 41/2015 sunt 
actualizate cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial  
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2.          PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 
D          Imobilizări corporale (continuare) 

de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului. Dacă nu există informaţii 
din piaţă referitoare la valoarea justă, valoarea justă este estimată pe baza fluxurilor nete de 
numerar sau a costului de înlocuire depreciat.  
Întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar 
îmbunătăţirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de 
viaţă a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii 
economice de către acestea, sunt capitalizate. 
Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele şi sculele, sunt trecute pe 
cheltuieli în momentul achiziţionării şi nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor. 
 

(2) Amortizare 
 

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei 
utile de viaţă estimată a activelor, după cum urmează: 
Activ      Ani 
  
Construcţii 50 
Echipament si mobilier 3-15 
Mijloace de transport 5 
Echipament informatic 3 

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă indefinită. 
 
(3) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale 
 

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu 
amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea 
operaţiune este inclus(ă) în contul de profit şi pierdere . 

 
(4) Deprecierea activelor  
 

La încheierea exerciţiului financiar, valoarea elementelor de imobilizări corporale şi 
necorporale este reconciliată cu rezultatele inventarierii.  În acest scop, valoarea contabilă netă 
se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. Diferenţele 
constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de 
imobilizări se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul 
activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare 
pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă. Valoarea de 
inventar este stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei.  
 

(5) Reevaluarea  
 
Reevaluarea cladirilor si terenurilor se face la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe 
baza unor evaluari efectuate de profesionisti membrii ai unui organism profesional in domeniu, 
recunoscut national si international. 
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2.          PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 
D          Imobilizări corporale (continuare) 

(5) Reevaluarea (continuare) 

La reevaluarea unor imobilizari corporale amortizarea cumulata la data reevaluarii este 
eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea contabila bruta dupa inregistrarea 
reevaluarii este egala cu valoarea sa reevaluata.   

Diferentele pozitive rezultate din reevaluare sunt inregistrate in contul de rezerve din 
reevaluare. Diferentele negative sunt inregistrate prin diminuare, in rezerva din reevaluare 
inregistrata in anii precedenti in limita acesteia. Eventualele pierderi de valoare mai mari decat 
rezerva constituita anterior au fost inregistrate in contul de profit si pierdere. 

In cazul in care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este 
determinata pe baza reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi 
atribuita activului, in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori 
atribuite inainte acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica 
activului avand in vedere valoarea acestuia, determinata in urma reevaluarii. 

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct 
în rezultatul reportat (“Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reserve din 
reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câstig realizat. Câstigul se considera 
realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. 

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in 
contabilitate incepand cu  luna urmatoare celei in care a avut loc reevaluarea. 

Elementele dintr-o grupa de imobilizari corporale se reevalueaza simultan pentru a se evita 
reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o 
combinatie de costuri si valori calculate la date diferite. 
 

E   Instrumente financiare 
 

(1) Recunoastere 

Societatea recunoaste activele financiare cand aceasta devine parte la prevederile contractuale 
ale instrumentului financiar. 

 
(2) Evaluare  

   Instrumentele financiare sunt evaluate initial la cost, inclusiv costurile de tranzactie. 
 
Incepand cu anul 2019, in aplicarea prevederilor Normei ASF 6/2019, titlurile de stat pentru 
care suma plătită la achiziţie aferenta principalului este diferita de suma care urmează a fi 
rambursată la scadenţă, diferenţa dintre cele două valori se recunoaste în contul de profit şi 
pierdere linear, pe perioada deţinerii instrumentelor respective. 
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2.          PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 
E          Instrumente financiare (continuare) 

(2) Evaluare (continuare) 

Dupa recunoasterea initiala,  plasamentele financiare se prezinta la cost mai putin ajustarile de 
depreciere cu cateva exceptii: 

 titlurile pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate  la 
valoare justa prin contul de profit si pierdere; 

 activele financiare prezentate in postul C al bilantului, reprezentand plasamente aferente 
asigurarilor de viata pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata 
contractantului, sunt evaluate  la valoare justa prin contul de profit si pierdere. 

 
Ajustarile pentru pierdere de valoare denumite in continuare ajustari pentru depreciere, se 
recunosc la aparitia unuia sau mai multor criterii prezentate: 
 
 dificultatea financiara semnificativa a emitentului; 
 aparitia sau existenta unei probabilitati ridicate privind initierea procedurii de faliment sau 

a reorganizarii financiare; 
 eliminarea bazei activitatilor sau a unei parti semnificative a acestora ca urmare a 

schimbarilor tehnologice, economice, sau legale. 
 
Titlurile de participare sunt evaluate si inregistrate la cost. Imprumuturile si creantele sunt 
evaluate la cost. 

(3) Principiile evaluarii valorii juste 

Valoarea justa a activelor financiare se bazeaza pe pretul acestora cotat pe piata la data 
bilantului fara nici o deducere pentru costurile de tranzactionare. In cazul in care nu exista o 
cotatie de pret pe piata, valoarea justa a instrumentelor financiare se estimeaza folosind modele 
pentru stabilirea preturilor sau tehnici de actualizare a fluxurilor de numerar.  

Atunci cand este folosita analiza fluxurilor de numerar actualizate, fluxurile de numerar viitoare 
se bazeaza pe cele mai bune estimari ale conducerii si rata de actualizare este o rata de piata la 
data bilantului aferenta unor instrumente financiare care au aceiasi termeni si aceleasi 
caracteristici. Atunci cand se folosesc modele de pret, datele introduse se bazeaza pe masuratori 
ale pietei la data bilantului.  

(4) Derecunoastere 

Activele financiare sunt derecunoscute atunci cand Societatea pierde controlul drepturilor 
contractuale ce privesc respectivul activ. Societatea pierde acest control in cazul in care aceasta 
realizeaza drepturile asupra beneficiilor specificate in contract, drepturile expira, sau Societatea 
renunta la aceste drepturi. Activele financiare care sunt vandute sunt derecunoscute de la data 
tranzactiei. 

Castigul sau pierderea realizata la derecunoasterea activelor financiare sunt determinate pe baza 
metodei pretului mediu ponderat. Activele transferate pe baza unui contract de vanzare prin 
care Societatea isi rezerva posibilitatea de a relua sau rascumpara elementele cedate, contra 
platii unui pret convenit, la o data sau la un termen stabilit, sunt derecunoscute. 
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2.          PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 

F    Stocuri 

Costul este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat.  Costul produselor 
finite şi în curs de execuţie include materialele, forţa de muncă şi cheltuielile de producţie 
indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mişcare lentă, 
uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare 
diminuat cu costurile de finalizare şi cheltuielile de vânzare. 
 

G    Creanțe  
 

Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea lor contabila mai puţin provizionul pentru 
deprecierea acestor creanţe. Provizionul pentru deprecierea creanţelor comerciale este constituit 
în cazul în care există dovezi obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură sa 
colecteze toate sumele la termenele contractuale.  
 
La sfarsitul anului 2019 si 2018 societatea a analizat creantele provenind din activitatea de 
asigurari si a constituit provizioane in functie de vechimea acestora, pe baza istoricului de 
recuperari din perioada anterioara pentru expunerea la risc. In urma analizei la 31 decembrie 
2019 privind riscul de realizare a acestor creante, Societatea a considerat necesara constituirea 
unui provizion pentru creantele reprezentate de polite subscrise şi neîncasate sau parţial încasate 
pentru activitatea de asigurari generale şi asigurări de viaţă (Nota 8). 
 
Categoria alte creante in situatiile financiare include sume recuperabile provenite din 
achizitionarea creantelor asiguratilor fatã de terti (subrogare în drepturile acestora). 
 
Sumele recuperabile din daunele intamplate si avizate în baza contractelor de asigurare  
încheiate de Societate prin subrogare în drepturile asiguratilor fatã de terti, sunt recunoscute 
conform estimarii conducerii cu privire la recuperabilitatea acestora pe baza procedurii interne, 
in functie de contrapartida de la care acestea sunt recuperabile (alte societati de asigurare, 
persoane juridice, persoane fizice, sume provenind din drepturi pentru daunele externe).  
 
Ajustarile de depreciere sunt prezentate în acelasi post bilantier ca si creantele la care se refera 
(„Alte creante”), diminuand valoarea acestora. 
 

H    Numerar şi echivalente de numerar 
 
Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost. Pentru situaţia fluxurilor 
de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, 
investiţii financiare pe termen scurt – depozite (cu maturitate reziduală mai mică de 3 luni), 
avansuri de trezorerie. 
 

I    Depozite la institutii de credit 
 
Depozitele bancare sunt clasificate drept alte plasamente financiare si includ atat depozitele la 
termen cat si cele la vedere. Acestea se recunosc la cost amortizat mai putin ajustari de valoare, 
daca e cazul. 
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2.          PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 

J    Capital social 
 
Acţiunile comune sunt clasificate în capitalurile proprii. 

 
K       Dividende 

 
Dividendele aferente acţiunilor ordinare sunt recunoscute în capitalurile proprii în perioada în 
care sunt declarate. 

  
L     Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar 

 
(1) Contracte de leasing financiar 

Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea îşi asumă toate riscurile 
şi beneficiile aferente proprietăţii sunt clasificate ca leasing financiar. Leasing-urile financiare 
sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăţilor. Fiecare plată este împărţită între 
elementul de capital şi dobândă pentru a se obţine o rată constantă a dobânzii pe durata 
rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung.  Elementul de 
dobândă este trecut în contul de profit şi pierdere pe durata contractului.  Activele deţinute în 
cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate şi amortizate pe durata lor de viaţă 
utilă.  
 

(2) Contracte de leasing operaţional 
Contractele de leasing în care o porţiune semnificativă a riscurilor şi beneficiilor asociate 
proprietăţii sunt reţinute de locator sunt clasificate ca leasing operaţional.  Plăţile efectuate în 
cadrul unui asemenea contract (net de orice facilităţi acordate de locator) sunt recunoscute în 
contul de profit şi pierdere pe o bază liniară pe durata contractului. 

 
M    Datorii comerciale 

 
Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile 
sau serviciile primite. 
 

N   Provizioane 
 
Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru Societate se naste o obligatie legala 
sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara 
consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt 
revizuite la fiecare sfarsit de perioada si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai 
adecvata. Diferentele rezultate in urma ajustarilor necesare sunt recunoscute in contul de profit 
si pierdere al perioadei. 

 
Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: 
 o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;  
 este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; 

si 
 poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.  
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2.          PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 

O   Beneficiile angajaţilor 
 
Pensii şi alte beneficii după pensionare 
În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de 
stat în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului 
de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere odată 
cu recunoaşterea salariilor. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii 
după pensionare şi, deci, nu are nici un alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii. 
 

P    Activităţi de asigurări generale 
 

1) Venituri din prime brute subscrise 
 

Veniturile din prime brute subscrise cuprind primele încasate şi de încasat aferente tuturor 
contractelor de asigurare care intră în vigoare în exerciţiul financiar. Primele brute subscrise 
includ valoarea primelor brute incasate si de incasat aferente contractelor de asigurare a caror 
riscuri incep in cursul exercitiului financiar. În situaţia în care durata contractului de asigurare 
este mai mare de un an, prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primelor brute incasate si de 
incasat aferenta unui an calendaristic din contractul de asigurare, cu exceptia contractelor cu 
prima unica, pentru care prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primei brute unice aferente 
contractului de asigurare. Pentru contractele incheiate in devize, primele brute subscrise sunt 
evidentiate in lei la cursul de schimb istoric de la data inceperii riscului . 
Veniturile din prime brute subscrise sunt inregistrate  la valoarea neta, fara a evidentia separat 
reducerile  legale  acordate conform reglementarilor in vigoare sau alte reduceri acordate de 
catre Societate. 

 
2) Prime brute subscrise anulate 
 

Primele brute subscrise anulate cuprind primele aferente contractelor de asigurare anulate în 
baza solicitarii clientului de asigurare sau in cazul neplatii primelor de asigurare. 

 
3) Veniturile din plasamente 

 
Veniturile din plasamente cuprind veniturile din modificarea valorii juste pentru instrumentele 
financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit şi pierdere precum si venituri din 
dobânzi pentru instrumentele evaluate la cost amortizat.   

 
4) Rezerve tehnice 

 
Societatea constituie si mentine rezerve tehnice in conformitate cu Norma 38/2015 pentru 
punerea in aplicare a Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice 
minimale, in aplicarea prevederilor Normei 41/2015 care precizeaza stabilirea rezervelor tehnice 
in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
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2.     PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 
P      Activităţi de asigurări generale (continuare) 
 
(a) Rezerva de daune avizate 

 
Rezerva de daune avizate se constituie pentru daunele raportate si in curs de lichidare si se 
calculeaza pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului 
asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate in viitor pentru lichidarea 
acestor daune. Rezerva de daune care trebuie constituita va fi obtinuta prin insumarea valorilor 
rezervei de daune calculate pentru fiecare contract de asigurare.  

 
Elementele luate in considerare in calculul rezervei de daune sunt: 
- valoarea estimata a despagubirii cuvenite pentru dauna avizata, in limita sumei asigurate; 
- cheltuielile cu constatarea si evaluarea pagubei aferente serviciilor prestate de terte persoane; 
- costurile de lichidare a daunei aferente serviciilor prestate de terte persoane. 

 
In cazul despagubirilor sau al cheltuielilor care se estimeaza a se efectua in valuta, acestea se vor 
transforma in lei la cursul de referinta al BNR din ultima zi a lunii pentru care se face calculul 
rezervei. 
 
La rezerva de daune avizate pentru asigurari generale, produsul de asigurare de raspundere civila 
pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, s-a adaugat o rezerva suplimentara 
calculata separat pentru daunele platite sub forma de anuitati pentru victimele accidentelor 
produse de asiguratii care au incheiat asigurari de raspundere civila pentru prejudicii produse prin 
accidente de circulatie. 
 
Datele fiecarui beneficiar de anuitate si valoarea de achitat acestuia au fost tratate actuarial 
utilizand tabelele de mortalitate si durata fiecarei anuitati.  
 
In cazul pretentiilor de despagubire care fac obiectul unei actiuni in instanta, rezerva de daune se 
constituie si se mentine la nivelul pretentiilor solicitate in instanta, in limita sumei asigurate, cu 
exceptia pretentiilor de despagubire pentru daune morale ca urmare a vatamarilor corporale sau 
decesului, caz in care rezerva de daune se va constitui pe baza jurisprudentei si a practicii 
societatii de asigurare in conformitate cu Norma ASF 38/2015. 
 
Pentru dosarele de dauna vătămări corporale sau decese aferente contractelor de asigurare 
obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule în dosarele 
de daună care fac obiectul unei acţiuni în instanţă, rezerva de daune avizate este calculata si 
inregistrata, caz cu caz, privind  sume  pe care societate se aşteaptă să le plătească, având în 
vedere stadiul procesual si experienţa dosarelor de dauna similare deja soluţionate. 

 
(b) Rezerva de daune neavizate 

Rezerva pentru daune neavizate este calculata in conformitate cu legislatia in vigoare (Norma 
ASF 38/2015) si se ajusteaza trimestrial pe baza datelor statistice si a modelelor actuariale. 
Pentru asigurarile de raspundere civila auto, rezerva de daune neavizate se estimeaza prin 
metoda frecventa - severitate utilizand triunghiurile de daune intamplate in perioada 01.01.2005 
– 31.12.2019 la nivel trimestrial pentru daunele normale (sub 500.000 RON), separat pentru 
daunele materiale si vatamarile corporale, si la nivel anual pentru daunele mari (peste 500.000 
RON). Pentru asigurarile de tip Casco, rezerva de daune neavizate s-a calculat  
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2.         PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 

P         Activităţi de asigurări generale (continuare) 

(b) Rezerva de daune neavizate (continuare) 

prin metoda Standard Chain Ladder utilizand istoricul de daunele platite si intamplate in 
perioada 01.01.2005 – 31.12.2019. Pentru asigurarile de Incendiu si Calamitati Naturale, 
Raspunderi Generale si pentru Raspunderea Transportatorului, rezerva de daune neavizate se 
estimeaza printr-un mix de metode (frecventa – severitate, rata daunei asteptata, standard chain 
ladder). In cazul liniei de asigurare de Accidente, avand in vedere faptul ca modelele actuariale 
bazate pe triunghiuri de dezvoltare nu duc la estimari credibile, rezerva este calculata luand in 
considerare rata daunei asteptata.     

(c) Rezerva de catastrofă 

Rezerva de catastrofă se creează prin aplicarea lunară a unui procent de minimum 5% asupra 
volumului de prime brute subscrise, aferente contractelor care acoperă riscuri catastrofale, până 
când fondul de rezervă atinge cel puţin nivelul reţinerii proprii sau 10% din acumularea 
răspunderilor asumate prin contractele ce acoperă riscuri catastrofale. Cu exceptia clasei 9 
Societatea a atins nivelul retinerii proprii iar nivelul rezervei de catastrofa se corecteaza pentru 
aceste clase numai cu evolutia cursului valutar. 

 
(d) Rezerva de prime 

 
Rezerva de prime se calculează lunar prin însumarea cotelor-părţi din primele brute subscrise, 
aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenţa dintre 
volumul primelor brute subscrise şi această rezervă să reflecte primele brute alocate părţii din 
riscurile expirate la data calculării. Aceasta rezerva se calculează separat pentru fiecare contract 
de asigurare.  

 
Q     Activităţi de asigurări de viaţă  

 
(1) Venituri din prime brute subscrise 
 

Primele brute aferente activităţii de asigurări de viata sunt înregistrate în momentul subscrierii 
poliţei, la valoarea primei aferente unui an de valabilitate a poliţei.  Poliţele cu prima unică sunt 
înregistrate în întregime în momentul emiterii, indiferent de perioada de valabilitate a poliţei. 

 
(2) Prime brute subscrise anulate 
 

Primele brute subscrise anulate cuprind primele aferente contractelor de asigurare anulate pe 
principiul „caz cu caz”,  in baza solicitarii clientului de asigurare sau in cazul neplatii primelor 
de asigurare. 

 
(3) Rezerve tehnice 
(a)      Rezerva matematică 

Societatea calculează şi înregistrează rezerve matematice în conformitate cu Norma 38/2015 cu 
modificarile si completarile ulterioare privind metoda de calcul a rezervelor matematice pentru 
asigurările de viata, folosind metoda primei nete. 
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2.         PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 

Q         Activităţi de asigurări de viaţă (continuare) 

 
(b) Rezerva de prime 
 

Rezerva de prime se calculează lunar prin însumarea cotelor-părţi din primele brute subscrise, 
aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenţa dintre 
volumul primelor brute subscrise şi această rezervă să reflecte primele brute alocate părţii din 
riscurile expirate la data calculării. Aceasta rezerva se calculează separat pentru fiecare contract 
de asigurare.  

 
(c) Rezerva de beneficii si risturnuri  
 

Rezerva de beneficii si risturnuri se calculează pentru contractele de asigurări de viata la care se 
prevede dreptul asiguratului de a participa la beneficiile obţinute din fructificarea rezervei 
matematice, conform obligaţiilor asumate. Acest calcul se face anual  in conformitate cu 
normele interne privind distribuţia surplusului.  

 
(d) Rezerva de daune avizate  
 

Rezerva de daune avizate se constituie si se actualizează lunar, in baza estimărilor pentru 
avizările de daune primite de asigurator, astfel încât fondul creat sa fie suficient pentru 
acoperirea plaţii acestor daune. Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si in 
curs de lichidare pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea 
evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate in viitor 
pentru lichidarea acestor daune.  

 
(e) Rezerva de daune neavizate  
 

Rezerva de daune neavizate se constituie si se ajusteaza cel putin la încheierea exercitiului 
financiar, în baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru 
daunele întâmplate, dar neavizate. 

 
(f) Rezerva pentru riscuri neexpirate  
 

Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculeaza pe baza estimarii daunelor ce vor aparea dupa 
închiderea exercitiului financiar, în cazul în care se constata ca daunele estimate în viitor 
depasesc rezerva de prime constituita si, drept urmare, rezerva de prime constituita nu va fi 
suficienta pentru acoperirea daunelor ce vor aparea în perioadele urmatoare. 

 
R Operaţiuni de reasigurare 

 
Tranzacţiile şi soldurile aferente contractelor de reasigurare sunt evidenţiate în situaţiile 
financiare în conformitate cu prevederile contractelor de reasigurare şi cerinţele de raportare 
conforme cu Ordinul 41/2015 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea 
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor. 
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2.        PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 
R        Operaţiuni de reasigurare (continuare) 
 

Societatea analizeaza toate contractele de reasigurare in vederea determinarii clasificarii 
acestora ca transferand riscul aferent unui sau mai multor contracte emise de Societate in calitate 
de cedent. Contabilizarea tranzactiilor din reasigurare se face ulterior respectand atat prevederile 
contractuale cat si normele de reglementare in vigoare. 
 
Primele cedate in reasigurare si sumele aferente daunelor plătite cedate in reasigurare, precum 
si rezervele de prima cedate si rezervele de daune cedate se înregistrează pe baza contabilităţii 
de angajament. 
 
Depozitele primite de la reasiguratori se constituie in baza prevederilor contractelor de 
reasigurare ca datorie fata de reasiguratori. 
 
Comisioanele aferente primelor cedate in reasigurare sunt recunoscute ca venituri din 
comisioane de reasigurare in baza  contractelor de reasigurare incheiate de catre Societate. 
Societatea aplica aceste politici si in cazul contractelor de reasigurare retrospective, inregistrand 
astfel in contul de profit si pierdere rezultatul determinat de diferentele dintre volumul primelor 
de reasigurare si al daunelor cedate conform conditiilor din contractul de reasigurare. 

 
S Cheltuieli de achiziţie si cheltuieli de achizitie reportate 
 

Cheltuielile de achiziţie ale poliţelor sunt acele cheltuieli care intervin în procesul de subscriere. 
Cheltuielile de achizitie includ cheltuielile ocazionate de incheierea contractelor de asigurare si 
cuprind cheltuieli  direct si indirect atribuibile. Cheltuieli de achiziţie reprezentand comisioanele 
platite agenţilor si brokerilor sunt inregistrate in contabilitate in momentul subscrierii poliţelor. 
Celelalte cheltuielile de achiziţie se înregistrează în contabilitate conform principiului 
independenţei exerciţiului financiar. 
 
Cheltuielile ocazionate de subscrierea contractelor de asigurare includ: 
 comisioane datorate intermediarilor în asigurari; 
 comisioane datorate personalului TESA ca urmare a contractarii asigurarilor facultative si 

obligatorii; 
 comisioane si alte drepturi salariale datorate inspectorilor cu sarcini proprii si inspectorilor 

de asigurare coordonatori, obligaţii datorate bugetului de stat şi asigurărilor sociale;  
 cheltuieli cu salariile personalului implicat in admiterea si emiterea  contractelor de 

asigurare in portofoliu; 
 cheltuieli de promovare, publicitate si marketing; 
 parte din cheltuielile administrative si alte cheltuieli de exploatare ale societatii legate de 

prelucrarea cererilor si intocmirea contractelor de asigurare, in masura in care aceste 
cheltuieli nu sunt direct si in totalitate considerate cheltuieli cu daunele, cheltuieli cu 
plasamentele sau alte cheltuieli de exploatare. 

Societatea calculeaza si inregistreaza cheltuieli de achizitie reportate in baza politicii interne.  

Calculul cheltuielilor de achizitie reportate s-a realizat actuarial, pe o baza compatibila cu cea 
utilizata pentru calculul rezervei de prime.  
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2.       PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE) 
T       Impozitare 
 

Impozit pe profit curent 
Societatea inregistreaza impozitul pe profit stabilit in conformitate cu Reglementarile contabile 
si de raportare emise de Ministerul Finantelor Publice. Impozitul curent este impozitul de platit 
pe profitul perioadei, determinat in baza procentelor aplicate la data bilantului si a tuturor 
ajustarilor aferente perioadei. Rata impozitului pe profit utilizata pentru calculul impozitelor 
curente la 31 decembrie 2019 este de 16% (31 decembrie 2018: 16%). 

 
U       Gestionarea riscului financiar 
  
 Factori de risc financiar 

Prin natura activităţilor efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ:  riscul 
de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii şi riscul de lichiditate.   
Conducerea urmăreşte reducerea efectelor potenţial adverse, asociate acestor factori de risc, 
asupra performanţei financiare a Societăţii, prin cele trei linii de aparare: 
 activitatea de zi cu zi a fiecarui department. Aici se desfasoara activitatile zilnice obisnuite 
care includ si activitati de management al riscurilor, respectiv control; 
 activitatea functiilor de managementul riscurilor, control intern si conformitate; 
 activitatea functiei independente – auditul intern este a treia linie de aparare, reprezinta o 
entitate de control independenta, care aduce in prim plan, dupa o analiza obiectiva, masura in 
care primele doua linii de aparare asigura un sistem de management al riscurilor eficient. 
 

(i) Riscul de credit 
 Riscul de credit reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, 
ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligaţiilor financiare. 
Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanţelor sale provenind din activitatea de 
asigurare şi a celorlalte tipuri de creanţe.  Data de scadenţă a datoriilor este monitorizată şi sumele 
datorate după depăşirea termenului sunt urmărite. 
 

(ii) Riscul valutar 
Riscul valutar este riscul înregistrării unor pierderi sau nerealizării profitului estimat ca urmare a 
fluctuaţiilor nefavorabile ale cursului de schimb. 
Societatea este expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar în urma tranzacţiilor derulate în 
alte valute.  Societatea controlează aceste tranzacţii în scopul limitării acestui risc. 
 

(iii) Riscul de rată a dobânzii 
 Societatea monitorizează riscului de rată a dobânzii întrucât deţine active financiare purtătoare 

de dobânzi.  
 
(iv)    Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor 
estimate, ce rezultă din imposibilitatea de a onora în orice moment obligaţiile de plată pe termen 
scurt. 
Ca urmare, Societatea are o abordare prudenta a riscului de lichiditate ce implică menţinerea de 
numerar suficient pentru a acoperi necesităţile de numerar pe termen scurt ale Societăţii. 
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3. ACTIVE IMOBILIZATE 
a) Imobilizări necorporale 
 
 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, 

drepturi şi valori similare şi alte 
imobilizări necorporale 

 (lei) 
Valoare brută  
Sold la 1 ianuarie 2019 43.867.458 
Creşteri (i) 6.202.947 

Scaderi 205.440 
Sold la 31 decembrie 2019 49.864.965 

  

Amortizare cumulată  

Sold la 1 ianuarie 2019 31.006.489 
Amortizarea înregistrată în cursul exerciţiului 5.530.649 

Amortizarea aferenta iesirilor 200.653 
Sold la 31 decembrie 2019 36.336.485 

  

Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2019 12.860.969 
  

Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2019 13.528.480 
 
 
 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, 

drepturi şi valori similare şi alte 
imobilizări necorporale 

 (lei) 
Valoare brută  
Sold la 1 ianuarie 2018 42.744.198 
Creşteri (i) 1.123.260 
Sold la 31 decembrie 2018 43.867.458 
  
Amortizare cumulată  
Sold la 1 ianuarie 2018 23.960.398 
Amortizarea înregistrată în cursul exerciţiului 7.046.091 
Sold la 31 decembrie 2018 31.006.489 
  
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2018 18.783.800 
  
Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2018 12.860.969 

 
(i) Societatea a pus in functiune in anul 2019  sisteme informatice dezvoltate in 2018 de gestiune. Din 
cresterile de imobilizari necorporale ale anului 2019, 4.940.143 lei reprezinta capitalizari din 
imobilizarile necorporale in curs  aferente dezvoltarilor de noi functionalitati in sistemele de gestiune 
portofoliu asigurari si contabilitate. 
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3.   ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE) 
b) Imobilizări corporale 
     (lei) 
 

Terenuri şi 
Construcţii 

Instalaţii 
tehnice şi      

maşini 

Alte 
instalaţii, 
utilaje şi  
mobilier 

Avansuri şi 
imobilizări 

corporale în 
curs Total 

Valoare brută      
Sold la 1 ianuarie 2019 215.694.252 15.490.945 3.860.857 231.960 235.278.014 
Intrari  40.709 212.799 9.633 - 263.141 
Iesiri  5.697.127 6.860.589 935.976 40.709 13.534.401 
Sold la 31 decembrie 2019 210.037.834 8.843.155 2.934.514 191.251 222.006.754 
      
Amortizare cumulată      
Sold la 1 ianuarie 2019 10.108.672 13.702.554 3.533.205 - 27.344.431 
Cheltuiala exercitiului 6.158.493 745.954 61.003 - 6.965.450 
Amortizarea aferenta 
iesirilor 

305.108 6.822.436 935.975 - 8.063.519 

Sold la 31 decembrie 2019 15.962.057 7.626.072 2.658.233 - 26.246.362 
      
Valoarea contabilă netă la 
1 ianuarie 2019 

205.585.580 1.788.391 327.652 231.960 207.933.583 

         
Valoarea contabilă netă la 
31 decembrie 2019 

194.075.777 1.217.083 276.281 191.251 195.760.392 

 
     (lei) 
 

Terenuri şi 
Construcţii 

Instalaţii 
tehnice şi      

maşini 

Alte 
instalaţii, 
utilaje şi  
mobilier 

Avansuri şi 
imobilizări 

corporale în 
curs Total 

Valoare brută      
Sold la 1 ianuarie 2018 153.556.494 20.233.293 3.845.313 231.960 177.867.060 
Intrari   62.636.458   1.453.846   20.104   -    64.110.408  
Iesiri  498.700  6.196.194  4.560  -   6.699.454  
Sold la 31 decembrie 2018                       

215.694.252  
                            

15.490.945  
                             

3.860.857  
                                

231.960  
                         

235.278.014  
      
Amortizare cumulată      
Sold la 1 ianuarie 2018 - 19.388.177 3.475.263 - 22.863.441 
Cheltuiala exercitiului 10.129.714  513.219  62.415  - 10.705.348  
Amortizarea aferenta 
iesirilor 

21.042  6.198.842  4.473  - 6.224.357  

Sold la 31 decembrie 2018    10.108.672  13.702.554  3.533.205  - 27.344.431  
      
Valoarea contabilă netă la 
1 ianuarie 2018 153.556.494 845.116 370.050 231.960 155.003.620 
         
Valoarea contabilă netă la 
31 decembrie 2018 

205.585.580  1.788.391  327.652  231.960  207.933.583  
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3. ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE) 
b) Imobilizări corporale (continuare) 

 
La 31 Decembrie 2017, Societatea a reevaluat portofoliul imobiliar de cladiri si terenuri, cu evaluatorul 
extern SC ELF EXPERT SRL, inregistrand o rezerva din reevaluare pozitiva de 21.711.975  lei ca 
diferenta intre valoarea reevaluata si valoarea neta de contabila si o compensare intre amortizarea 
cumulata si costul brut al imobilizarilor de 16.687.318 lei. 
Valoarea terenurilor si constructiilor admise sa acopere rezervele tehnice brute la 31 decembrie 2019, 
conform Normei ASF 38/2015, este in suma de 191.033.790 lei (31 decembrie 2018: 201.935.141 lei).  
 
 
Modificările rezervei de reevaluare pe parcursul exerciţiului financiar sunt prezentate astfel : 
 
  31 decembrie 

2018 
 31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
Rezerva de reevaluare la începutul exerciţiului financiar 133.877.110 133.367.088 
Suma transferate din rezerva de reevaluare  in surplus realizat 
din rezerva de reevaluare ca urmare a vanzarii  

510.022 5.724.967 

Sume transferate in rezerva din reevaluare ca urmare a  cresterii 
de valoare  a cladirilor si terenurilor  

- - 

Rezerva de reevaluare la sfârşitul exerciţiului   financiar 133.367.088 127.642.121 

 
 
4. PLASAMENTE DETINUTE LA SOCIETATILE AFILIATE SI SUB FORMA DE 

INTERESE DE PARTICIPARE SI ALTE PLASAMENTE IN IMOBILIZARI 
FINANCIARE 

 
a) Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate 

 
DENUMIRE 

 
 
  

31 decembrie 
2019 

   (lei) 

 
Valoare 

bruta 
Ajustare 

depreciere Valoare neta 

    
Capitol Broker de Pensii Private SA 90.100 90.100 - 
Capitol Intermediar de Produse Leasing SA 371.800 371.800 - 
Capitol Intermediar de Produse Bancare SRL 943.700 943.700 - 
VIG Management Services SRL 5.520.000 - 5.520.000 

Club ARO SRL 1.066.891 1.066.891 - 
TOTAL 7.992.491 2.472.491 5.520.000 
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4. PLASAMENTE DETINUTE LA SOCIETATILE AFILIATE SI SUB FORMA DE 
INTERESE DE PARTICIPARE SI ALTE PLASAMENTE IN IMOBILIZARI 
FINANCIARE (CONTINUARE) 

      a) Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate(continuare) 

 
DENUMIRE 

 
 
  

31 decembrie 
2018 

   (lei) 

 
Valoare 

bruta 
Ajustare 

depreciere Valoare neta 

    
Capitol Broker de Pensii Private SA 90.100 90.100 - 
Capitol Intermediar de Produse Leasing SA 371.800 371.800 - 
Capitol Intermediar de Produse Bancare SRL 943.700 943.700 - 
VIG Management Services SRL 5.520.000 - 5.520.000 

Club ARO SRL 1.066.891 1.066.891 - 
TOTAL 7.992.491 2.472.491 5.520.000 

 
Societatile la care Asirom detine interese de participare reprezentand cel putin 20% din capitalul social 
sunt :  
 
 SC CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE SRL (proportia de capital detinuta 25.00 %) cu 

sediul in  Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, et. 3, cam. B, sector 1, identificata prin cod unic de 
identificare fiscala 24754761, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J/40/19456/17.11.2008; 
 

 SC CAPITOL INTERMEDIAR DE PRODUSE LEASING SA (proportia de capital detinuta 25.00 
%)   cu sediul in  Bucuresti,  Str. Rabat, nr. 21, et. 3, cam. C, sector 1,  identificata prin cod unic de 
identificare fiscala 24813701, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J/40/20168/02.12.2008; 

 
 SC CAPITOL INTERMEDIAR DE PRODUSE BANCARE SRL (proportia de capital detinuta 

25.00 %) cu sediul in  Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, et. 3, cam. A, sector 1, identificata prin cod unic 
de identificare fiscala 24814049, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J/40/20173/02.12.2008; 

 
 SC VIG MANAGEMENT SERVICE SA. (proportia de capital detinuta 30 %)  cu sediul in  

Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, et. 1, identificata prin cod unic de identificare fiscala 27836432, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr J/40/12546/2010. În decembrie 2010, Societatea a 
înfiinţat împreuna cu Omniasig, BCR Asigurari şi BCR Asigurari de Viaţă o companie - VIG 
Management Services SRL - care inglobeaza principalele servicii de back-office pentru companiile 
membre ale grupului Vienna Insurance Group din România;  

 
 SC CLUB A. RO SRL (proportia de capital detinuta 100 %)  sediul in  Bucuresti, B -dul Carol I  

Nr.31-33 identificata prin cod unic de identificare fiscala 13958928, inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr J/40/574/2001. 
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4 PLASAMENTE DETINUTE LA SOCIETATILE AFILIATE SI SUB FORMA DE 
INTERESE DE PARTICIPARE SI ALTE PLASAMENTE IN IMOBILIZARI 
FINANCIARE (CONTINUARE) 

a)   Titluri de participare deţinute la societăţi afiliate(continuare) 
 
Conducerea Societatii a analizat conditiile in ceea ce priveste obligativitatea intocmirii situatiilor 
financiare consolidate in conformitate cu Norma  nr. 41/2015 (care inlocuieste Ordinul CSA nr. 
3129/2005) emisa de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara). Conform prevederilor 
Capitolului 8 „Situatii financiare anuale consolidate”, Sectiunea 8.3 „Exceptari de la obligatia de 
consolidare”, art. 496 se precizeaza faptul ca o Societate mama, inclusiv o entitate de interes public 
este scutita de obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate daca are numai filiale 
care sunt nesemnificative atat la nivel individual cat si la nivel colectiv. In urma analizei efectuate 
de Societate la 31 decembrie 2019 a rezultat un impact nesemnificativ al filialelor si a asociatilor 
asupra bilantului individual si al contului de profit si pierdere individual (1% din total activ, 
capitalurile proprii sau rezultatul anului).  

 
b)  Alte plasamente in imobilizari financiare (nete de depreciere) 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Alte titluri de participare (iii)                     185.483                        84.000  
Garantii (ii)                   3.022.069                  36.718.464  
Alte creante imobilizate (i)                       10.413                        70.132  
Fond special  carte verde (iv)                 29.599.463                  23.485.593  
TOTAL 32.817.428                60.358.189  

 
(i) Alte creante imobilizate includ propriri in suma de 1.527.414 lei (31 decembrie 2018: 2.700.110 

lei) pentru care Societatea a calculat si inregistrat ajustari de depreciere in valoare de 1.457.282 
lei  (31 decembrie 2018: 2.689.697  lei). 

 
(ii) In cursul anului 2019 societatea a garantat prin scrisoare bancara in valoare de 34.600.511 lei 

(garantata prin depozit colateral in suma egala) emisa de Unicredit Tiriac Bank SA in favoarea 
ANAF –Directia generala de administrare a marilor contribuabili creanta bugetara reprezentand 
amenzi constituita in baza Deciziei 63/2018 emisa de Consiliul Concurentei, decizie contestata 
de Societate in instanta.   

 
(iii) Alte titluri de participare la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 cuprind: 

 

DENUMIRE   31 decembrie 
2019 

   (lei) 

 Valoare 
bruta 

Ajsutare de 
depreciere Valoare neta 

    
Grup Bianca Trans SA Brasov            64.000                -     64.000  
Bursa Romana de Marfuri   20.000                   -                20.000  
Cicalex       101.483        101.483                        -  
TOTAL      185.483         101.483    84.000 
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4.       PLASAMENTE DETINUTE LA SOCIETATILE AFILIATE SI SUB FORMA DE 
INTERESE DE PARTICIPARE SI ALTE PLASAMENTE IN IMOBILIZARI 
FINANCIARE (CONTINUARE) 

b)       Alte plasamente in imobilizari financiare (nete de provizion) (continuare) 
 

DENUMIRE   31 decembrie 
2018 

   (lei) 

 Valoare 
bruta 

Ajsutare de 
depreciere Valoare neta 

    

Grup Bianca Trans SA Brasov 64.000 - 64.000 
Bursa Romana de Marfuri 20.000 - 20.000 
Cicalex 101.483 - 101.483 
TOTAL      185.483                -  185.483 
 

(iv) Sumele reprezinta in principal contributiile catre Biroul Asiguratorilor de vehicule din 
Romania („BAAR”). La data de 31 decembrie 2019, Societatea a inregistrat ajustari pentru 
deprceierea acestor creante imobilizate in suma de 1.661.571 lei (3.252.726 lei la 31 
decembrie 2018) pentru efectul trecerii timpului estimat pana la recuperarea acestor sume.  

 
5. ALTE PLASAMENTE FINANCIARE 

 
Alte plasamente financiare cuprind obligatiuni corporative si depozite la institutiile de credit. 

 
a) Obligaţiuni corporative şi titluri de stat 

 
Investiţiile la 31 decembrie 2019  cuprind obligaţiuni,  certificate de trezorie  in suma de 865.051.888 
lei (31 decembrie 2018: 1.057.441.038  lei), precum si plasamente aferente asigurarilor de viata pentru 
care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantilor in suma de 21.391.215 lei (31 
decembrie 2018: 16.944.424 lei).  

 

In aplicarea Normei ASF 6/2019, la 2019 titlurile de stat aferente portfoliului propriu sunt prezentate 
in pozitia bilantera la valoarea de la data scadentei, diferenta intre costul de achizitie respectiv cost 
amortizat prin metoda lineara si valoarea de decontare la data scadentei se evidentiaza in alte venituri 
in avans, respectiv alte cheltuieli in avans. 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Obligaţiuni corporative  76.933.531 54.247.623 
Titluri de stat emise de Ministerul 
Finantelor Publice 

980.507.507 810.804.265 

TOTAL  plasamente aferente 
portofoliului propriu 

1.057.441.038 865.051.888 

Plasamente aferente asigurarilor de viata 
pentru care expunerea la riscul de 
investitii este transferata contractantilor 

16.944.424 21.391.215 

TOTAL plasamente 1.074.385.462 886.443.103 
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5.       ALTE PLASAMENTE FINANCIARE (CONTINUARE) 
a) Obligaţiuni corporative şi titluri de stat (continuare) 
 
La 31 decembrie 2019 costul amortizat (inclusiv dobanzile atasate) al plasamentelor in valoare 
contabila la 31 decembrie 2019 de 886.443.103 lei, incluzand valoarea primelor de amortizat de 
42.477.522 lei si discountu-rilor de 400.616 lei este in suma de 928.520.009 lei (31 decembrie 2018: 
1.074.385.462). A se vedea in tabelul de mai jos reconcilierea costului amortizat (inclusiv dobanzile 
atasate) la 31 decembrie 2019 in suma de 907.128.794 lei cu valoare contabila inclusa in pozitia 
bilantiera pentru portofoliul propriu in suma de 865.051.888 lei.  
 
La 31 decembrie 2019 costul amortizat este determinat prin metoda liniara in aplicarea prevederilor 
Normei ASF 6/2019 iar la 31 decembrie 2018 costul amortizat este determinat prin metoda dobanzii 
efective.  

 
31 decembrie 2018*) 31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 
Obligatiuni corporative    
Valoare contabila obligaţiuni corporative  74.682.078 53.556.266 
Creante din dobanzi obligatiuni corporative 2.251.453 691.357 
Total obligatiuni corporative  76.933.531 54.247.623 

   
Titluri de stat    
Cost amortizat 980.507.507 831.236.906 
Prime de emisiune (vezi nota 11) -58.080.068 -42.477.522 
Discount  84.233 400.616 
Valoare nominala titluri de stat 922.511.672 789.160.000 
Creante din dobanzi titluri de stat 23.364.373 21.644.265 
Total titluri de stat 945.876.045 810.804.265 

   
TOTAL  plasamente aferente portofoliului 
propriu 1.022.809.576 865.051.888 

*) valori prezentate pentru comparabilitate  
 
La 31 decembrie 2019, valoarea justa a plasamentelor se prezinta in tabelul de mai jos: 

 
Valoare justa 

31 decembrie 2018 
(lei) 

31 decembrie 2019 
(lei) 

Titluri de stat  962.254.024 833.207.822 

Obligatiuni municipale  1.540.566 1.591.023 
Obligatiuni corporative cu venit fix  48.315.898 53.003.532 

Fonduri de investitii - 34.137 
Total plasamente aferente portofoliului 
propriu 

1.012.110.488 887.836.514 

Plasamente aferente asigurarilor de viata pentru 
care expunerea la riscul de investitii este 
transferata contractantilor 

16.944.424 21.357.078 

TOTAL plasamente 1.029.054.913 909.193.592 
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5.       ALTE PLASAMENTE FINANCIARE (CONTINUARE) 
a) Obligaţiuni corporative şi titluri de stat (continuare) 
Scadenţa plasamentelor este : 
 
   Cost amortizat *) 
 31 decembrie 2018 

(lei) 
31 decembrie 2019 

(lei) 
Mai mică de 3 luni  19.031.579  65.182.140 
3 luni la 1 an  100.674.933  79.655.503 
Între 1 - 5 ani             527.539.015 466.742.351 
Intre 5-10 ani   374.949.936  293.002.521 
Peste 10 ani  52.190.000  23.937.494 
TOTAL  1.074.385.462  928.520.009 

 

 
*) La 31 decembrie 2019 costul amortizat este determinat prin metoda liniara in aplicarea prevederilor 
Normei ASF 6/2019 iar la 31 decembrie 2018 costul amortizat este determinat prin metoda dobanzii 
efective.  
Obligaţiunile corporative şi titlurile de stat sunt denominate în lei. Serviciile de custodie sunt prestate 
de Banca Comercială Română SA. 
 

 Cost amortizat *)  
 31 decembrie 2018 

(lei) 
31 decembrie 2019 

(lei) 
Obligaţiuni corporative (i) 93.877.955 75.638.838 

Titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice 980.507.507   852.881.171 

TOTAL din care: 1.074.385.462 928.520.009 
    - principal 1.047.922.612 905.183.359 

   - dobânda ataşată 26.462.850 23.336.650 
   
(i) Emitentul obligaţiunilor corporative   
Erste Group Bank AG  23.778.100  25.036.750 

 - din care plasamente aferente asigurarilor de 
viata pentru care expunerea la riscul de investitii 
este transferata contractantilor 

16.944.424 21.357.078 

BERD  16.506.873  - 
Raiffeisen Bank  5.084.534  - 
Bnp Parisbas  30.150.164  30.149.754 

International Investment Bank  8.213.034  - 

City of Bucharest  1.606.777  1.606.639 

Banque International a Luxembourg  8.538.471  8.538.366 
Citigroup Global Markets - 10.273.192 

Erste Asset Management Romania - 34.137 
- din care plasamente aferente asigurarilor de viata 
pentru care expunerea la riscul de investitii este 
transferata contractantilor 

 34.137 

TOTAL   93.877.955  75.638.838 
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5. ALTE PLASAMENTE FINANCIARE (CONTINUARE) 
 

b) Depozite la instituţiile de credit 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
In USD  1.372.332  948.544 
În EUR - - 
În RON (i)  152.858.337  98.457.011 

   

TOTAL  154.230.668  99.405.555 
Depozitele pe termen scurt în lei plasate in cursul anului 2019 poarta o dobânda medie de 2,09% pe 
an (2018: 1,95% pe an). 
 

Depozitele au scadenţa astfel: 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
Până la 3 luni 154.230.668 99.405.555 
Între 3 luni şi un an - - 
     
TOTAL 154.230.668 99.405.555 

6. DISPONIBILITĂŢI BĂNESTI LA BANCĂ ŞI ÎN CASĂ 
 
Casa si conturi la banci 
 
 31 decembrie  

2019 
În lei          Viaţa   Generale             Total 
    
Numerar in casa - 6.076 6.076 
Numerar la bănci 391.224 13.101.500 13.492.724 

Numerar în tranzit - 6.695.743 6.695.743 

Alte valori - 5.066 5.066 
    

TOTAL 391.224 19.808.385 20.199.609 
  

31 decembrie  
2018 

În lei          Viaţa   Generale             Total 
    
Numerar in casa - 19.630 19.630 
Numerar la bănci 564.759 21.881.414 22.446.173 
Numerar în tranzit - 6.497.125 6.497.125 

Alte valori - 3.291 3.291 
    

TOTAL 564.759 28.401.460 28.966.219 
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7.      NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR 
 
În vederea prezentării situaţiei fluxurilor de numerar, numerarul şi echivalentele de numerar cuprind 
următoarele elemente: 
 
Numerar şi echivalente de numerar 
 31 decembrie  

2019 
În lei       Viaţa Generale            Total 
    
Depozite pe termen scurt - 99.405.555 99.405.555 

Numerar in casa - 6.076 6.076 

Numerar la bănci 391.224 13.101.500 13.492.724 

Numerar în tranzit - 6.695.743 6.695.743 
Alte valori - 5.066 5.066 

TOTAL 391.224 119.213.940 119.605.164 

 31 decembrie  
2018 

În lei       Viaţa Generale            Total 
    
Depozite pe termen scurt - 154.230.668 154.230.668 

Numerar în casă - 19.630 19.630 

Numerar la banci 564.759 21.881.414 22.446.173 
Numerar in tranzit - 6.497.125 6.497.125 
Alte valori - 3.291 3.291 

TOTAL 564.759 182.632.128 183.196.887 

 
8. PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTĂ CONTRACTELOR CEDATE ÎN 

REASIGURARE  
 

(a)       Asigurari generale 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
Rezerva de prime  10.987.216 7.290.300 

Rezerva de daune avizate 487.312.218 393.973.898 
Rezerva de daune neavizate 203.439.236 120.965.432 
   
TOTAL 701.738.670 522.229.630 

 
Contractele de reasigurare pentru care s-au creat rezerve tehnice (cedate) in anul financiar 2019 si 
2018 sunt astfel: 
-       Rezerve de prime: MTPL Q/S; ASIBOND Q/S. 
-       Rezerve de daune: Property Per Risk XoL; MTPL XoL; Agro Stop Loss; Casualty (GTPL) Q/S; 
MTPL Q/S; Casco Q/S; Personal Accident Q/S; Maritim & Aviatie XoL, PA XL, Nat Cat XOL, Credit 
Life, Asibond Qs, Safe Life, Reasigurare Retrospectiva Cota Parte.  
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8.    PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTĂ CONTRACTELOR CEDATE ÎN 
REASIGURARE (CONTINUARE) 

 
In trimestrul 4 al anului 2018 in legatura cu activitatea de asigurari generale, clasa 10 asigurari de 
raspundere civila auto, Societatea a incheiat un contract de reasigurare retrospectiva cota parte asupra 
rezervelor de dauna nete in sold la data de 30 Septembrie 2018, asa cum au fost acestea inregistrate in 
pachetul de raportare IFRS catre Societatea mama VIG (“GRP”).  
Contractul de reasigurare prevede o limita maxima a nivelului despagubirilor ce urmeaza a fi acoperite 
de catre reasigurator in suma de 377 milioane RON. Prima de reasigurare datorata in cazul contractului 
de reasigurare retrospectiva cota parte in suma de 307 milioane RON a fost stabilita pe baza valorii 
prezente a rezervelor de dauna nete raportate in GRP la data de 30 Septembrie 2018 in suma de 328 
milioane RON si a unei cote de risc aferenta posibilitatii de crestere a acestor reserve in timp pana la 
decontare, pana la limita maxima prevazuta in contract. 
 
Societatea recunoaste in baza contabila rezervele de dauna la valoare nominala (respectiv nu la valoarea 
prezenta a acestora), diferenta dintre valoarea nominala a rezervelor si valoarea prezenta a acestora, 
care este reflectata in prima de reasigurare datorata, fiind recunoscuta in contul de profit si pierdere. 
Astfel Societatea a inregistrat in contul de profit si pierdere in anul 2018, castigul din prima zi in suma 
de 21 milioane RON determinat ca diferenta intre prima de reasigurare si valoarea nominala a rezervelor 
nete incluse in contract.     
 
La 31 decembrie 2019, Societatea are daune intamplate si cedate pe contractul de reasigurare 
retrospectiva cota parte in suma de 370 milioane RON (31 decembrie 2018: 377 milioane RON), din 
care:  

- daune platite de recuperat cumulat in suma de 142.8 milioane RON (31 decembrie 2018: 53.3 
milioane RON) 

-     rezerva de dauna avizata cedata in suma de 146.8 milioane RON (31 decembrie 2018:197 
milioane RON) 

-     rezerva de dauna neavizata cedata in suma de 80.3 milioane RON (31 decembrie 2018: 126.7 
milioane RON) 
 
De aseamenea, la 31 decembrie 2019, Societatea are inregistrate depozite de reasigurare pentru acest 
contract in suma de 227 milioane RON (31 decembrie 2018: 323.8 milioane RON) si a inregistrat o 
cheltuiala cu dobanda aferenta depozitelor de reasigurare in suma de 12.6 milioane RON (2018: 3.7 
milioane RON). 
 
La 31 decembrie 2019 Societatea are datorii de platit in baza acestui contract in suma de 6.3 milioane 
RON (31 decembrie 2018: creante de incasat in suma de 66.3 milioane RON). 
 

(b) Asigurari de viata 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
Rezerva matematica  72.106 - 

Rezerva de prime  - - 
Rezerva de daune avizate 520.060 1.829.204 
Rezerva de daune neavizate 99.615 79.832 
   

TOTAL 691.781 1.909.036 
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9. CREANŢE PROVENITE DIN OPERAŢIUNI DE ASIGURARE DIRECTĂ 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
Asigurari Generale (lei) (lei) 
   
Asigurari de accidente si boala 394.401 371.809 
Asigurari de sanatate 245.389 12.175 
Asigurari de mijloace de transport terestru 71.667.132 79.791.665 
Decontare directa 12.664 3.137 
Asigurari de mijloace de transport feroviar 266.767 200.925 
Asigurari de mijloace de transport aerian 199.998 175.213 
Asigurari de mijloace de transport naval 836.630 965.451 
Asigurari de bunuri în transit 371.094 249.785 
Asigurari de incendiu si calamitati natural 30.372.583 26.033.171 
Alte asigurari de daune la proprietati 2.422.431 3.189.697 
Raspundere civila auto 15.391.308 8.418.781 
Raspunderea transportatorului  18.523.297 11.233.750 
RC mijloace de transport aerian  42.624 47.821 
RC mijloace de transport naval 10.115 10.131 
RC general 4.214.760 3.329.188 
Asigurari de credite - - 
Asigurari de garantii -266.407 -660.207 
Asigurari de pierderi financiare 480.847 477.713 
Asigurari de protectie juridical - - 
Asigurari de asistenta turistica 166.920 94.965 
Total 145.352.553 133.945.170 
   
Creanţe asigurări generale 145.352.553 133.945.170 

Ajustari de depreciere creanţe asigurari generale -38.287.602 -26.989.134 
Creanţe asigurări viaţă 44.262.541 37.911.888 
Ajustari de depreciere creanţe asigurari viata  -6.387.879 -1.170.049 

 
Total creanţe brute 

189.615.094 171.857.058 

Total ajustari de depreciere creanţe asiguraţi -44.675.481 -28.159.183 
   

Total creanţe  144.939.613 143.697.875 

 
Soldul creantelor din prime pe intervale de vechime se prezinta astfel: 

  31 decembrie 2019 
Interval vechime Asigurari Generale Asigurari de Viata 

   
Nescadente 65.377.317 31.618.463 
1 - 90 zile 30.703.281 4.377.155 
91 - 180 zile 2.408.771 326.930 
181 - 365 zile 2.005.836 838.580 
> 365 zile 33.449.965 750.760 
Total 133.945.170 37.911.888 
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9.    CREANŢE PROVENITE DIN OPERAŢIUNI DE ASIGURARE DIRECTĂ 
(CONTINUARE) 

 

  31 decembrie 2018 
Interval vechime Asigurari Generale Asigurari de Viata 

   
Nescadente 64.476.315 31.193.892 
1 - 90 zile 26.545.073 4.932.375 
91 - 180 zile 3.170.448 1.378.000 
181 - 365 zile 6.987.112 740.789 
> 365 zile 44.173.605 6.017.485 
Total 145.352.553 44.262.541 

 
10. ALTE CREANŢE 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
Debitori diversi (i) 1.956.815 1.239.549 
Debitori din daune externe 691.121 691.121 
Debitori din regrese (ii) 21.652.344 29.918.406 
Debitori din penalizări de întărziere 67.086 619.804 
Creante cu bugetul statului 3.223.085 50.191 
Creante FNUASS 4.014.118 2.905.059 
Operatiuni in participatie (iii)  10.128.711 10.023.181 
Decontari din operatiuni de mandat minusuri  12.870 - 
Creante privind premiile de achizitie 4.934 - 
Creante cu personalul 99.135 7.915 
Alte creanţe 2.066.136 1.735.951 
   
TOTAL 43.916.355 47.191.177 

 
(i) La 31 decembrie 2019 in debitori diversi este inclusa suma bruta de 11.368.609 lei (31 decembrie 

2018: 9.718.958 lei) ajustari de depreciere constituite in valoare de 10.129.060 lei (31 decembrie 
2018: 7.811.485 lei). 

(ii) Sumele estimate a fi recuperate din regrese aferente daunelor intamplate si avizate, in valoare 
brută de 45.592.037 lei la 31 decembrie 2019 (31 decembrie 2018: 35.953.180 lei)  sunt 
prezentate împreună cu ajustarile de depreciere aferente in suma de 15.673.631 lei 
(31 decembrie 2018: 14.300.837 lei).   

(iii) In „Operatiuni in participatie” sunt incluse creantele Societatii in legatura cu Claim Expert GIE 
in valoare de 10.023.181 lei la 31 decembrie 2018 (31 decembrie 2018: 10.128.711 lei), sume 
prezenatate si in Nota 38 referitoare la partile afliate. 
În cursul anului 2009 Societatea a înfiinţat împreună cu Omniasig Vienna Insurance Group SA 
(„Omniasig”) grupul de interes economic denumit Claim Expert GIE, personalitate juridica 
romana cu scop patrimonial, avand ca obiect de activitate conform documentelor de încorporare 
studierea pietei si sondarea opiniei publice. Grupul de interes economic s-a constituit fara aport 
de capital.  
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11. ALTE CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 
 

 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

 (lei) (lei) 
Comisioane achitate in avans 1.460.210 1.588.917 
Cheltuieli aferente titluri de stat (i) - 42.477.522 
Alte cheltuieli in avans  4.638.597 1.605.135 
   
TOTAL 6.098.807 45.671.574 

 
(i) Ca urmare a aplicarii prevederilor Normei ASF 6/2019 pentru modificarea Normei 41/2015 a fost 
retratata evaluarea titlurilor de stat achiziţionate la un cost de achiziţie mai mare decât suma care 
urmează a fi rambursată la scadenţă. Diferenţa dintre cele două valori este înregistrată în contul 473 « 
Alte cheltuieli înregistrate în avans »/analitic distinct. Această diferenţă va fi recunoscută în contul de 
profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.  La 31 decembrie 2018 valoarea 
cheltuielilor in avans aferenta titlurilor de stat existente in portofoliu calculata ca diferenta nefavorabila 
intre costul amortizat si valoarea de maturitate a acestora insuma  58.080.068 lei. 

 
12. REZERVA DE PRIME (GENERALE) 

 
  31 decembrie 2019 
  Partea  
 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 
 prime brută       (vezi nota 8) prime netă 
 (lei) (lei) (lei) 
Accidente şi boală 1.581.298 - 1.581.298 

Sănătate 2.007 - 2.007 

Avarii auto şi furt 97.320.047 - 97.320.047 

Decontare Directa 986.671 - 986.671 

Mijloace de transport feroviar 264.242 - 264.242 

Mijloace de transport aerian 212.273 - 212.273 

Mijloace de transport naval 646.126 - 646.126 

Bunuri în transit 276.754 13.106 263.648 

Incendiu şi calamităţi  37.170.294 1.998.704 35.171.590 

Daune la proprietăţii 5.403.956 - 5.403.956 

Raspundere civila auto 55.406.538 131.043 55.275.495 

Raspunderea transportatorului  6.491.947 - 6.491.947 

RC mijloace de transport aerian  39.758 - 39.758 

RC mijloace de transport naval 13.637 - 13.637 

RC general 6.243.371 537.741 5.705.630 

Credite  - - - 

Garanţii 4.536.301 4.309.486 226.815 

Pierderi financiare  441.168 300.220 140.948 

Protecţie juridică - - - 

Asistenţă turistică 197.030 - 197.030 

Total  217.233.418 7.290.300 209.943.118 
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12.   REZERVA DE PRIME (GENERALE) (CONTINUARE) 
 

   31 decembrie 2018 

  Partea  

 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 

 prime brută       (vezi nota 8) prime netă 

 (lei) (lei) (lei) 

Accidente şi boală 1.496.768 - 1.496.768 

Sănătate 461.798 - 461.798 
Avarii auto şi furt 76.175.300 - 76.175.300 
Decontare Directa 1.422.945 - 1.422.945 
Mijloace de transport 
feroviar 

304.127 
- 

304.127 

Mijloace de transport 
aerian 

246.640 
- 

246.640 

Mijloace de transport 
naval 

344.165 
- 

344.165 

Bunuri în tranzit 362.154 2.655 359.498 
Incendiu şi calamităţi  37.657.080 6.607.136 31.049.944 
Daune la proprietăţii 4.429.248 92.208 4.337.040 
Raspundere civila auto  94.268.636 168.062 94.100.574 
Raspunderea 
transportatorului  

8.435.352 - 8.435.352 

RC mijloace de transport 
aerian  

37.436 - 37.436 

RC mijloace de transport 
naval 

10.245 - 10.245 

RC generală 5.696.626 640.223 5.056.402 
Credite  - - - 
Garanţii 3.203.597 3.043.418 160.180 
Pierderi financiare  578.849 433.513 145.336 
Protecţie juridică - - - 
Asistenţă turistică 164.504 - 164.504 
Total 235.295.470 10.987.216 224.308.255 
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13. REZERVA DE DAUNE AVIZATE ŞI NEAVIZATE PRIVIND ASIGURARILE 
GENERALE 

        

 
(i) Vezi nota 8 privind descrierea contractului de reasigurare proportionala retrospectiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   31 decembrie 2019 
  Partea  
 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 
 dauna brută       (vezi nota 8) dauna netă 
 (lei) (lei) (lei) 

    

Accidente şi boală 239.759 3.900 235.859 
Sănătate 2.581 - 2.581 
Avarii auto şi furt 42.707.750 333.036 42.374.714 
Decontare Directa 644.405 - 644.405 
Mijloace de transport feroviar 814.266 242.070 572.196 
Mijloace de transport aerian - - - 
Mijloace de transport naval 88.450 - 88.450 
Bunuri în tranzit 293.775 - 293.775 
Incendiu şi calamităţi  69.909.361 47.984.045 21.925.316 
Daune la proprietăţii 5.095.860 1.239.203 3.856.657 
Raspundere civila auto (i) 500.578.008 457.416.997 43.161.011 
Raspunderea transportatorului  14.137.874 234.585 13.903.289 
RC mijloace de transport aerian  - - - 
RC mijloace de transport naval - - - 
RC generală 19.730.992 3.592.245 16.138.747 
Credite  - - - 
Garanţii 658.348 594.513 63.835 
Pierderi financiare  4.364.592 3.298.736 1.065.856 
Protecţie juridică - - - 
Asistenţă turistică 411.001 - 411.001 
Total 659.677.022 514.939.330 144.737.692 
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13.  REZERVA DE DAUNE AVIZATE ŞI NEAVIZATE PRIVIND ASIGURARILE 
GENERALE (CONTINUARE) 

 

 
  

 
  31 decembrie 

2018 
  Partea  
 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 
 dauna brută       (vezi nota 8) dauna netă 
 (lei) (lei) (lei) 
    
Accidente şi boală 191.584 9.680 181.904 

Sănătate - - - 

Avarii auto şi furt 39.123.098 489.636 38.633.462 

Decontare Directa 825.470 - 825.470 

Mijloace de transport feroviar 1.459 - 1.459 

Mijloace de transport aerian - - - 

Mijloace de transport naval 118.310 - 118.310 

Bunuri în tranzit 42.640 - 42.640 

Incendiu şi calamităţi  69.721.939 45.773.734 23.948.205 

Daune la proprietăţii 9.632.142 1.449.907 8.182.235 

Raspundere civila auto 693.356.914 634.758.203 58.598.711 

Raspunderea transportatorului  11.680.073 71.132 11.608.941 

RC mijloace de transport aerian  - - - 

RC mijloace de transport naval - - - 

RC generală 17.573.641 3.799.245 13.774.396 

Credite  - - - 

Garanţii 1.223.534 1.101.181 122.353 

Pierderi financiare  4.318.936 3.298.736 1.020.200 

Protecţie juridică - - - 

Asistenţă turistică 359.869 - 359.869 

Total 848.169.609 690.751.454 157.418.155 
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13.     REZERVA DE DAUNE NEAVIZATE 
 

   31 decembrie 2019 

 

Rezerva de daune 
bruta 

 
(lei) 

   Partea       
reasiguratorilor 

(vezi nota 8 ) 
(lei) 

Rezerva de daune 
neta 

 
(lei)   

Accidente şi boală 118.028 - 118.028 

Avarii auto şi furt 3.893.339 - 3.893.339 

Incendiu şi calamităţi  3.331.885 - 3.331.885 

Raspundere civila auto (i) 146.316.445 120.965.432 25.351.013 

Raspunderea transportatorului  1.821.272 - 1.821.272 

RC generală 5.300.578 - 5.300.578 

Total 160.781.547 120.965.432 39.816.115 
 
(i) Vezi nota 8 privind decsrierea contractului de reasigurare proportionala retrospectiva  

 

   31 decembrie 2018 

 

Rezerva de daune 
bruta 

 
(lei) 

   Partea       
reasiguratorilor 

(vezi nota 8 ) 
(lei) 

Rezerva de daune 
neta 

 
(lei)   

Accidente şi boală 80.034 280 79.754 

Avarii auto şi furt 3.891.502 - 3.891.502 

Incendiu şi calamităţi  3.762.245 - 3.762.245 

Raspundere civila auto 241.349.022 203.438.956 37.910.066 

Raspunderea transportatorului  1.464.200 - 1.464.200 

RC generală 3.332.496 - 3.332.496 

Total 253.879.499 203.439.236 50.440.263 
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13. REZERVA DE DAUNE AVIZATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31 decembrie 2019 
  Partea  
 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 
 daune brută       (vezi nota 8) daune netă 
 (lei) (lei) (lei) 
    
Accidente şi boală 121.732 3.900 117.832 

Sănătate 2.581 - 2.581 

Avarii auto şi furt 38.814.411 333.036 38.481.375 

Decontare Directa 644.405 - 644.405 

Mijloace de transport feroviar 814.266 242.070 572.196 

Mijloace de transport aerian - - - 

Mijloace de transport naval 88.450 - 88.450 

Bunuri în tranzit 293.775 - 293.775 

Incendiu şi calamităţi  66.577.476 47.984.045 18.593.431 

Daune la proprietăţii 5.095.860 1.239.203 3.856.657 

Raspundere civila auto 354.261.562 336.451.565 17.809.997 

Raspunderea transportatorului  12.316.602 234.585 12.082.017 

RC mijloace de transport aerian  - - - 

RC mijloace de transport naval - - - 

RC generală 14.430.414 3.592.245 10.838.169 

Credite  - - - 

Garanţii 658.348 594.513 63.835 

Pierderi financiare  4.364.592 3.298.736 1.065.856 

Protecţie juridică - - - 

Asistenţă turistică 411.001 - 411.001 

Total  498.895.475 393.973.898 104.921.577 
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13.   REZERVA DE DAUNE AVIZATE (CONTINUARE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   31 decembrie 2018 
  Partea  
 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 
 daune brută       (vezi nota 8) daune netă 
 (lei) (lei) (lei) 
    
Accidente şi boală 111.550 9.400 102.150 
Sănătate - - - 
Avarii auto şi furt 35.231.596 489.636 34.741.960 
Decontare Directa 825.470 - 825.470 
Mijloace de transport 
feroviar 

1.459 - 1.459 

Mijloace de transport 
aerian 

- - - 

Mijloace de transport 
naval 

118.310 - 118.310 

Bunuri în tranzit 42.640 - 42.640 
Incendiu şi calamităţi  65.959.694 45.773.734 20.185.960 
Daune la proprietăţii 9.632.142 1.449.907 8.182.235 
Raspundere civila auto 452.007.892 431.319.247 20.688.645 
Raspunderea 
transportatorului  

10.215.873 71.132 10.144.741 

RC mijloace de transport 
aerian  

- - - 

RC mijloace de transport 
naval 

- - - 

RC generală 14.241.145 3.799.245 10.441.900 
Credite  - - - 
Garanţii 1.223.534 1.101.181 122.353 
Pierderi financiare  4.318.936 3.298.736 1.020.200 
Protecţie juridică - - - 
Asistenţă turistică 359.869 - 359.869 
Total  594.290.110 487.312.218 106.977.892 
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14. ALTE REZERVE TEHNICE PENTRU ASIGURARI GENERALE 
 
REZERVA DE CATASTROFĂ 
 

 31 decembrie 2019 
  Partea  
 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 
 catastrofă brută       (vezi nota 8) catastrofă netă 
 (lei) (lei) (lei) 
    
Avarii auto şi furt 477.930 - 477.930 
Mijloace de transport feroviar 955.860 - 955.860 
Mijloace de transport aerian 73.035 - 73.035 
Mijloace de transport naval 955.860 - 955.860 
Bunuri în tranzit 477.930  477.930 
Incendiu şi calamităţi  3.106.545 - 3.106.545 
Daune la proprietăţii 7.116.106 - 7.116.106 
Total  13.163.266 - 13.163.266 
    

 
 

 31 decembrie 2018 
  Partea  
 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 
 catastrofă brută       (vezi nota 8) catastrofă netă 
 (lei) (lei) (lei) 
    
Avarii auto şi furt 466.390 - 466.390 
Mijloace de transport feroviar 932.780 - 932.780 
Mijloace de transport aerian 60.039 - 60.039 
Mijloace de transport naval 932.780 - 932.780 
Bunuri în tranzit 466.390  466.390 
Incendiu şi calamităţi  3.031.535 - 3.031.535 
Daune la proprietăţii 6.744.008 - 6.744.008 
Total  12.633.922 - 12.633.922 

 
REZERVA DE RISCURI NEEXPIRATE 

 
La 31 decembrie 2019, Societatea a inregistrat o rezerva pentru riscuri neexpirate in suma de 8.761.864 
lei (31 decembrie 2018: 26.816.795 lei) aferenta portofoliului motor, respectiv in principal asigurarilor 
generale de raspundere civila auto.    
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15. REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURARILE DE  VIATA  
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Rezerva matematica   216.646.536 200.526.656 
Rezerva de prima  41.621.644 40.276.036 
Rezerva pentru participare la beneficii si 
risturnuri   

2.939.640 2.913.842 

Rezerve de dauna  7.993.936 10.911.049 
Total  269.201.756 254.627.583 

 
16. CAPITAL SOCIAL 
     
 La data de 31 decembrie 2019 Societatea detine capital social in suma de 509.117.257 lei (la 31 
decembrie 2018: 424.939.437 lei) si prime de emisiune in suma de 273.931.574 lei (la 31 decembrie 
2018: 189.753.754 lei). 
 
Structura actionariatului  se prezinta astfel:  
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (%) (%) 
   
Vienna Insurance Group Ag Wiener  Versicherung 
Gruppe 86,4468 88,6831 
LVP Holding Gmbh 13,2003 11,0178 
Alti actionari 0,3529 0,2991 
   
Total 100,00 100,00 
   

Prin Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22 Aprilie 2019 si 
aprobata de ASF prin Decizia 1399 din 19 noiembrie 2019  s-a inregistrat majorarea capitalului social 
al Societatii cu suma de 84.177.820 lei. Totodata au fost majorate si primele de emisiune cu aceeasi 
valoare,  84.177.820 lei. Majorarea capitalului social si a primelor de emisiune s-a efectuat  in cote 
egale prin convertirea imprumutului suboronat in sold la data majorarii in suma de 168.308.950 
echivalent lei (130.000.000 lei si 8.100.000 EUR) si aport numerar in suma de 46.690 lei. 
 
17. REZULTATUL REPORTAT 

 
Conform Adunarii Generale a Actionarilor din 24 aprilie 2019 pentru aprobarea situatiilor financiare 
aferente exercitiului financiar 2018, s-a aprobat acoperirea pierderilor aferente activitatii asigurarilor 
generale din anul 2013, 2014, 2015 si 2018 in suma de 500.440.138 lei din rezultatele financiare 
favorabile ale urmatoarelor 3 exercitii financiare, incepand cu anul financiar 2019, precum si acoperirea 
pierderii aferente activitatii de asigurari de viata din anul 2018 in suma de 8.444.049 lei din profitul 
anului 2013 si 2014 aferent acestei activitatii. De asemenea, s-a decis mentinerea ca profit nerepartizat, 
a profitului din anul 2016, precum si a partii ramase nedistribuita din profitul anului 2014, in suma de        
12.164.919 lei aferent asigurarilor de viata.   
Avand in vedere faptul ca Societatea a inregistrat pierdere in anul financiar 2019, Societatea va supune 
deciziei AGA acoperirea pierderilor aferente activitatii. 
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18. DATORII SUBORDONATE 

 

In data de 30 august 2013 Societatea a contractat un imprumut subordonat de la Vienna Insurance 
Group AG in valoare de 4.500.000 EUR, avand o dobanda fixa de 4% pe an pentru sustinerea activitatii 
curente.  
 
In data de 30 octombrie 2013 Societatea a contractat un imprumut subordonat de la Vienna Insurance 
Group AG in valoare de 3.600.000 EUR, avand o dobanda fixa de 5% pe an pentru sustinerea activitatii 
curente.  
 
Cele doua imprumuturi contractate in anul 2013 au fost emise pe o perioada de timp nedeterminata. 
 
In data de 21 decembrie 2018 Societatea a contractat un imprumut subordonat de la Vienna Insurance 
Group AG in valoare de 130.000.000 RON, avand o dobanda fixa de 8,8% pe an pentru sustinerea 
activitatii curente.  
 
Prin Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22 Aprilie 2019 si 
aprobata de ASF prin Decizia 1399 din 19 noiembrie 2019  s-a inregistrat convertirea in totalitate a  
imprumutului suboronat in capital social si prime de emisiune in cote egale a intregului sold  evaluat la 
suma de 168.308.950 echivalent lei (130.000.000 lei si 8.100.000 EUR evaluat in lei la suma de 
38.308.950 lei). 
 
Operatiunea a primit aprobarea ASF prin Decizia 1399/19.11.2019 si a fost inregistrata la Registrul 
Comertului in data de 21.11.2019. 
 
19.    ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE ŞI DATORII PENTRU 

ASIGURĂRILE SOCIALE 
 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
Sume datorate agenţilor asigurări non-viaţă  26.649.567  32.463.256 

Sume datorate agenţilor asigurări viaţă  4.426.911  3.133.134 

Datorii aferente impozitelor  6.812.948  3.540.320 

Creditori din plăţi daune  3.626.556  2.531.620 

Garantii retinute intermediarilor   6.756.098  7.478.529 
Creditori diversi    994.658  1.564.963 
Furnizori diversi   5.087.951 2.633.212 
Incasari in curs de clarificare   2.186.724 3.692.601 
Personal remuneratii datorate    3.117.319  2.674.477 
Alte datorii   1.031.181   549.025 
   

TOTAL  60.689.913  60.261.137 
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20. DATORII PROVENITE DIN OPERAŢIUNI DE REASIGURARE 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 

Asigurări generale 13.242.000 24.665.729 
Asigurari viata  102.987 255.707 
TOTAL 13.344.987 24.921.436 

 
Datoriile provenite din operaţiuni de reasigurare la 31 decembrie 2019 aferente tranzacţiilor cu părţile 
afiliate  sunt prezentate în Nota 38. 
In legatura cu operatiunile de reasigurare, Societatea a constituit depozite pentru reasiguratori in suma 
de 438.862.868 lei (la 31 decembrie 2018: 611.755.671 lei), din care aferente activitatii de asigurari 
generale 438.308.090 lei (la 31 decembrie 2018: 611.203.806 lei) si aferente activitatii de asigurari de 
viata 554.778 lei (la 31 decembrie 2018:  551.864 lei) in conformitate cu tratatele proportionale de 
cedare in reasigurare incheiate in principal cu grupul VIG. 

 
21. PRIME EMISE BRUTE (VIAŢĂ) 
 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
Prime brute subscrise asigurari de viata 139.933.830 129.602.649 
Prime anulate asigurari de viata -4.726.124 -11.215.469 
   
TOTAL 135.207.706 118.387.180 
   
(i)   Prime individuale 106.998.474 89.410.110 

       Prime cu titlu de grup 28.209.232 28.977.070 

   
(ii)  Prime periodice 94.587.266 94.065.057 

       Prime unice 40.620.440 24.322.123 

   
(iii) Prime de contract fara participare la beneficii 77.522.961 50.938.966 
       Prime de contract cu participare la beneficii 49.758.459 64.407.963 

Prime de contract atunci cand riscul din 
plasamente este suportat de catre asigurat 

7.926.286 3.040.251 

   
22. CHELTUIELI CU DAUNELE, NETE DE REASIGURARE (VIATA) – SUME PLATITE 
 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
Cheltuieli privind daunele 80.833.801 80.172.295 
Cheltuieli privind anuităţile 40.619 109.969 
Cheltuieli privind răscumpărările 5.090.155 6.164.661 

Alte chelt privind daunele 15.848.421 22.627.409 

TOTAL 101.812.996 109.074.334 
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23. a. VENITURI DIN REALIZAREA PLASAMENTELOR – VIATA 
 

 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

 (lei) (lei) 
   

Chirii incasate  427.808 444.929 
Venituri din refacturari utilitati pentru spatiile inchiriate - - 
Venituri din dobanzi titluri de stat, depozite, cont curent 15.413.461 18.139.351 
Venituri din aprecierea titlurilor (vezi nota 2v)                      - 83.336 
Venituri din vanzarea activelor  - 1.451.679 
Venituri din vanzarea plasamentelor                                          71.250 75.300 
TOTAL 15.912.533 20.194.595 

 
23. b. CHELTUIELI CU PLASAMENTELE VIATA 
 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
   
Cheltuieli provenind din realizarea plasamentelor  67.400 - 

Cheltuieli provenind din amortizarea titlurilor de stat - 3.277.942 

Cheltuieli privind dobanzile 6.874 - 

TOTAL 74.274 3.277.942 

 
 

24. a. ALTE VENITURI TEHNICE, NETE DE REASIGURARE  
 
Cont tehnic al asigurării de viaţă 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
   
Venituri din diferente de curs valutar * 83.551 99.778 
Alte venituri similare privind asigurarile 79.242 2.626.802 
Venituri din despagubiri si amenzi  266.356 66.379 
Alte venituri din exploatare 1.135.688 598.592 
Venituri din reluarea ajustarilor de depreciere pentru creante 
intermediari 818.671 

33.834 

Venituri din reluarea ajustarilor de depreciere pentru creante 
din prime  

8.036.122 

TOTAL 2.383.508 11.461.507 
 
*) S-au luat in calcul doar venituri  din diferente de curs valutar privind activitatea de asigurare. 
 



ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 
Note la situatiile financiare anuale individuale 
Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 

 

58 

 

24.  b. ALTE CHELTUIELI TEHNICE, NETE DE REASIGURARE 
Contul tehnic al asigurării de viaţă 
 

 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

 (lei) (lei) 
Cheltuieli din diferente de curs valutar * 40.806 88.334 
Alte cheltuieli similare privind asigurările 1.188.338 464.957 
Dobanzi depozite primite de la reasiguratori 5.321 16.213 
Cheltuieli cu ajustari de depreciere pentru creanţe din 
asigurare( vezi nota 9) 1.115.716 

2.818.291 

Cheltuieli cu pierderi din creante prime - 8.303.259 

TOTAL 2.350.181 11.691.054 

* S-au luat în calcul doar cheltuielile din diferente de curs valutar privind activitatea de asigurare. 
 

25. CHELTUIELI DE ACHIZIŢIE – VIAŢĂ 

 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
Comisoane personal propriu 2.423.669 2.397.376 
Cheltuieli cu salariile personalului 8.796.217 6.422.013 
Cheltuieli privind asigurari si protectia sociala 354.679 300.241 
Comisoane colaboratori externi 14.176.613 12.785.404 
Publicitate si protocol de achizitie 47.872 237.567 
Imprimate specifice si materiale de reclamă 174.442 45.270 
Cheltuieli de subscriere - 291.146 

TOTAL 25.973.491 22.479.017 
 

 
26. CHELTUIELI DE ADMINISTRARE – VIAŢĂ 

 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
Cheltuieli cu salariile personalului  4.337.977 5.669.621 
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 124.385 171.213 
Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de asigurare 913.439 832.332 
Cheltuieli cu alte impozite si taxe 302.719 421.020 

Cheltuielile cu materialele consumabile si obiecte de inventar 259.006 210.404 
Cheltuieli serviciile executate de terti  8.624.383 9.712.962 

Cheltuieli de exploatare privind amortizările  1.747.455 3.274.331 
TOTAL 16.309.364 20.291.883 

   
 



ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 
Note la situatiile financiare anuale individuale 
Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 

 

59 

 

27. PRIME EMISE BRUTE (GENERALE) 
 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Prime brute subscrise asigurari generale 750.159.148 454.946.676 

Prime anulate asigurari generale -18.262.077 -27.298.096 

   

TOTAL 731.897.071 427.648.580 
 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
Accidente şi boală 3.280.319 3.224.340 
Sănătate 7.783.555 3.755 

Avarii auto şi furt 150.923.569 176.630.274 

Decontare Directa 4.773.805 2.257.964 

Mijloace de transport feroviar 521.028 530.821 
Mijloace de transport aerian 404.209 262.236 

Mijloace de transport naval 933.466 1.303.326 

Bunuri în tranzit 1.394.531 942.711 

Incendiu şi calamităţi  73.516.491 74.435.262 
Daune la proprietăţii 13.634.999 9.555.306 
Raspundere civila auto 431.649.978 119.778.780 

Raspunderea transportatorului  18.954.042 12.053.518 

RC mijloace de transport aerian  65.090 54.631 
RC mijloace de transport naval 97.805 80.194 

RC generală 16.450.792 17.277.276 

Credite  - - 

Garanţii 2.737.822 3.091.536 

Pierderi financiare  2.448.502 3.709.289 
Protecţie juridică - - 

Asistenţă turistică 2.327.068 2.457.361 

Total 731.897.071 427.648.580 

In anul 2019 Societatea a subscris prime aferente contractelor de acceptari in reasigurare in suma de 
223.222 lei.  
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28. PRIME CÂŞTIGATE, NETE DE REASIGURARE (GENERALE) 
 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
   
Accidente şi boală 3.184.126 3.057.495 

Sănătate 8.050.585 463.546 

Avarii auto şi furt 145.679.647 154.309.885 

Decontare Directa 4.465.140 2.706.070 

Mijloace de transport feroviar 437.848 529.564 

Mijloace de transport aerian -42.728 136.776 

Mijloace de transport naval 839.637 819.071 

Bunuri în tranzit 1.284.067 609.442 

Incendiu şi calamităţi  49.818.960 49.363.892 

Daune la proprietăţii 13.701.327 7.385.315 

Raspundere civila auto (i) -34.217.006 38.597.336 

Raspunderea transportatorului  19.366.819 12.329.953 

RC mijloace de transport aerian  26.690 30.092 

RC mijloace de transport naval 74.236 69.467 

RC generală 8.078.448 9.139.696 

Credite  - - 

Garanţii 182.250 144.681 

Pierderi financiare  2.365.033 1.174.270 

Protecţie juridică - - 

Asistenţă turistică 2.281.748 2.424.833 
Total 225.576.827 283.291.384 

 
(i) Vezi nota 8 privind descrierea contractului de reasigurare proportionala retrospectiva  
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28.     PRIME CÂŞTIGATE, NETE DE REASIGURARE (GENERALE) (CONTINUARE) 
 

Primele nete câştigate la 31 decembrie 2019 pe riscuri de asigurare sunt dupa cum urmeaza: 
 

 
Prime brute 

emise  
(lei) 

Prime 
cedate 

(lei) 

Modificari 
in rezerva de 
prime. brut  

(lei) 

Modificari 
in rezerva de 
prime cedate 

 (lei) 

Prime castigate 
nete de 

reasigurari  
(lei) 

Accidente şi boală 3.224.340 82.315 84.530 - 3.057.495 
Sănătate 3.755 - -459.791 - 463.546 
Avarii auto şi furt 176.630.274 1.163.810 21.156.579 - 154.309.885 
Decontare Directa 2.257.964 - -448.106 - 2.706.070 
Mijloace de 
transport feroviar 

530.821 41.142 -39.885 - 529.564 

Mijloace de 
transport aerian 

262.236 159.828 -34.368 - 136.776 

Mijloace de 
transport naval 

1.303.326 182.294 301.961 - 819.071 

Bunuri în tranzit 942.711 429.683 -85.964 10.450 609.442 
Incendiu şi 
calamităţi 

74.435.262 20.946.071 -483.133 -4.608.432 49.363.892 

Daune la 
proprietăţii 

9.555.306 1.103.126 974.657 -92.208 7.385.315 

Raspundere civila 
auto 

119.778.780 92.541.813 -38.862.098 -27.501.729 38.597.336 

Raspunderea 
transportatorului 

12.053.518 1.669.034 -1.945.469 - 12.329.953 

RC mijloace de 
transport aerian 

54.631 22.218 2.321 - 30.092 

RC mijloace de 
transport naval 

80.194 7.335 3.392 - 69.467 

RC generală 17.277.276 7.489.325 545.774 -102.481 9.139.696 
Credite  - - - - - 
Garanţii 3.091.536 2.880.220 1.332.703 1.266.068 144.681 
Pierderi financiare  3.709.289 2.539.409 -137.683 -133.293 1.174.270 
Protecţie juridică - - - - - 
Asistenţă turistică 2.457.361 - 32.528 - 2.424.833 
Total 427.648.580 131.257.623 -18.062.052 -31.161.625 283.291.384 

 
(i) Vezi nota 8 privind descrierea contractului de reasigurare proportionala retrospectiva  
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28.     PRIME CÂŞTIGATE, NETE DE REASIGURARE (GENERALE) (CONTINUARE) 
 
Primele nete câştigate la 31 decembrie 2018 pe riscuri de asigurare sunt dupa cum urmeaza: 
 

 
Prime brute 

emise  
(lei) 

Prime 
cedate 

(lei) 

Modificari in 
rezerva de 
prime. brut  

(lei) 

Modificari 
in rezerva de 
prime cedate 

 (lei) 

Prime 
castigate nete 
de reasigurari  

(lei) 
Accidente şi boală 3.280.319 152.197 -56.004 - 3.184.126 
Sănătate 7.783.555 - -267.030 - 8.050.585 
Avarii auto şi furt 150.923.569 1.139.445 4.104.477 - 145.679.647 
Decontare Directa 4.773.805 - 308.665 - 4.465.140 
Mijloace de transport 
feroviar 

521.028 40.312 42.868 - 437.848 

Mijloace de transport 
aerian 

404.209 337.906 109.031 - -42.728 

Mijloace de transport 
naval 

933.466 312.401 -218.572 - 839.637 

Bunuri în tranzit 1.394.531 210.992 -105.750 -5.222 1.284.067 
Incendiu şi calamităţi 73.516.491 22.966.995 2.762.505 2.031.969 49.818.960 
Daune la proprietăţii 13.634.999 2.237.699 -2.211.819 92.208 13.701.327 
Raspundere civila 
auto 

431.649.978 533.701.115 -128.151.890 -60.317.759 -34.217.006 

Raspunderea 
transportatorului 

18.954.042 1.605.344 -2.018.121 - 19.366.819 

RC mijloace de 
transport aerian 

65.090 15.481 22.919 - 26.690 

RC mijloace de 
transport naval 

97.805 16.312 7.257 - 74.236 

RC generală 16.450.792 7.172.218 1.197.850 -2.276 8.078.448 
Credite  - - - - - 
Garanţii 2.737.822 2.568.029 1.477.224 1.489.681 182.250 
Pierderi financiare  2.448.502 58.828 21.221 -3.420 2.365.033 
Protecţie juridică - - - - - 
Asistenţă turistică 2.327.068 - 45.320 - 2.281.748 
Total 731.897.071 572.535.274 -122.929.849 -56.714.819 225.576.827 
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29. DAUNE ÎNTÂMPLATE, NETE DE REASIGURARE (GENERALE) 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 

Accidente şi boală                                                                       102.301 195.006 
Sănătate 7.365.485 216.796 
Avarii auto şi furt 115.672.043 138.045.303 
Decontare Directa 4.632.269 4.329.951 
Mijloace de transport feroviar -1.866 594.286 
Mijloace de transport aerian -953 - 
Mijloace de transport naval 278.033 256.778 
Bunuri în transit 378.991 352.128 
Incendiu şi calamităţi  15.579.908 17.820.751 
Daune la proprietăţii 11.321.717 2.292.701 
Raspundere civila auto (i) -31.833.011 36.288.956 
Raspunderea transportatorului  5.296.689 5.105.964 
RC mijloace de transport aerian  -275.806 - 
RC mijloace de transport naval - - 
RC general 4.925.930 4.157.696 
Credite  - - 
Garanţii 6.388 -58.084 
Pierderi financiare  519.878 56.770 
Protecţie juridică - - 
Asistenţă turistică 735.946 562.351 
Total 134.703.942 210.217.353 
   

 
(i) Vezi nota 8 privind descrierea contractului de reasigurare proportionala retrospectiva 
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29. DAUNE ÎNTÂMPLATE, NETE DE REASIGURARE (GENERALE) (CONTINUARE) 
 
Daunele întâmplate nete, la 31 decembrie 2019 pe riscuri de asigurare sunt dupa cum urmeaza: 
 
 

Daune 
brute 
plătite 

Sume 
Cedate 

Modificări 
în rezerva 
    de daune 

Modificări 
în rezerva 
de daune 

          cedate 

Daune 
întâmplate, 

nete de 
reasigurare 

Accidente şi boală 142.002 680 48.175 -5.509 195.006 
Sănătate 214.215 - 2.581 - 216.796 
Avarii auto şi furt 134.924.118 722.567 3.687.152 -156.600 138.045.303 
Decontare Directa 4.585.907 - -255.956 - 4.329.951 
Mijloace de 
transport feroviar 

23.549 - 812.807 242.070 594.286 

Mijloace de 
transport aerian 

- - - - - 

Mijloace de 
transport naval 

286.638 - -29.860 - 256.778 

Bunuri în tranzit 100.993 - 251.135 - 352.128 
Incendiu şi 
calamităţi  

24.918.455 5.078.905 191.512 2.210.311 17.820.751 

Daune la 
proprietăţii 

6.767.584 149.304 -4.536.283 -210.704 2.292.701 

Raspundere civila 
auto (i) 

339.699.254 287.941.216 -192.810.559 -177.341.477 36.288.956 

Raspunderea 
transportatorului  

2.835.416 23.813 2.457.814 163.453 5.105.964 

RC mijloace de 
transport aerian  

- - - - - 

RC mijloace de 
transport naval 

- - - - - 

RC generală 4.947.353 3.154.010 2.157.352 -207.001 4.157.696 
Credite  - - - - - 
Garanţii 435 - -565.187 -506.668 -58.084 
Pierderi financiare  11.114 - 45.656 - 56.770 
Protecţie juridică - - - - - 
Asistenţă turistică 511.277 - 51.074 - 562.351 
Total 519.968.310 297.070.495 -188.492.587 -175.812.125 210.217.353 

 
Vezi nota 8 privind descrierea contractului de reasigurare proportionala retrospectiva  
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29. DAUNE ÎNTÂMPLATE, NETE DE REASIGURARE (GENERALE) (CONTINUARE) 
 
Daunele întâmplate nete, la 31 decembrie 2018 pe riscuri de asigurare sunt dupa cum urmeaza: 
 
 

Daune 
brute 
plătite 

Sume 
Cedate 

Modificări 
în rezerva 
    de daune 

Modificări 
în rezerva 
de daune 

          cedate 

Daune 
întâmplate, 

nete de 
reasigurare 

Accidente şi boală 112.674 2.000 -12.138 -3.765 102.301 
Sănătate 7.365.485 - - - 7.365.485 
Avarii auto şi furt 112.252.541 949.706 3.862.945 -506.263 115.672.043 
Decontare Directa 3.851.239 0 781.030 - 4.632.269 
Mijloace de 
transport feroviar 

86 1.856 -96 - -1.866 

Mijloace de 
transport aerian 

- 953 - - -953 

Mijloace de 
transport naval 

242.117 - 35.916 - 278.033 

Bunuri în tranzit 371.351 - -2.483 -10.123 378.991 
Incendiu şi 
calamităţi  

15.622.861 3.335.255 4.892.997 1.600.695 15.579.908 

Daune la 
proprietăţii 

15.305.577 4.430.256 -2.968.337 -3.414.733 11.321.717 

Raspundere civila 
auto (i) 

511.228.628 316.707.663 103.489.020 329.842.996 -31.833.011 

Raspunderea 
transportatorului  

5.040.214 - 294.270 37.795 5.296.689 

RC mijloace de 
transport aerian  

- - -275.806 - -275.806 

RC mijloace de 
transport naval 

- - - - - 

RC generală 4.696.885 3.856.724 4.276.456 190.687 4.925.930 
Credite  - - - - - 
Garanţii - - 63.872 57.484 6.388 
Pierderi financiare  115.545 - 273.936 -130.397 519.878 
Protecţie juridică - - - - - 
Asistenţă turistică 674.727 - 61.219 - 735.946 
Total 676.879.930 329.284.413 114.772.801 327.664.376 134.703.942 
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30. ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI AFERENTE CONTULUI TEHNIC AL 
ASIGURĂRILOR GENERALE 

 
a) Alte venituri tehnice nete de reasigurare 
 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
   
Venituri din diferente de curs valutar (i) 1.695.248 4.909.921 

Venituri din regrese şi recuperări  20.553.350 30.423.079 

Alte venituri similare privind asigurarile 1.070.543 601.583 

Alte venituri din exploatare 6.521.488 4.738.710 

Venituri din reluarea ajustarilor de depreciere creante prime - 11.298.468 

Venituri privind provizione cheltuieli solutionare daune 603.320 - 

Venituri din reluarea ajustarilor de depreciere creante popriri 2.989.587 566 

Alte venituri din servicii prestate –comision PAD 1.360.727 1.384.684 

Venituri din penalitati  916.671 882.222 

TOTAL 35.710.934 54.239.233 
(i) S-au luat in calcul doar veniturile din diferente de curs valutar privind activitatea de asigurare. 
 
b) Alte cheltuieli tehnice nete de reasigurare 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
   

Cheltuieli din diferente de curs valutar (i) 1.634.257 4.305.735 

Alte cheltuieli similare privind asigurarile (ii)  14.317.676 19.452.595 

Cheltuieli privind dobanzile pentru depozitele primite de la 
reasiguratori 11.251.365 

18.350.996 

Cheltuieli comisioane intermediere PAID 816.517 828.920 

Cheltuieli privind ajustarile de depreciere a creantelor din prime de 
asigurare,  regrese, popriri si debitori diversi 
 (vezi Nota 4,9,10) 

19.152.189 1.372.795 

Cheltuieli cu anularea de regrese  965.735 1.400.289 

Cheltuieli cu ajustari de depreciere creante debitori diversi 1.386.484 2.317.576 

Alte cheltuieli 221.401 - 

Cheltuieli cu recuperarile - 233.075 

TOTAL 
49.745.624 48.261.981 

 
 
(i)  S-au luat in calcul doar cheltuielile din diferente de curs valutar  privind activitatea de asigurare. 
(ii) In 2019 Alte cheltuieli similare privind asigurarile includ creante derecunoscute ca urmare a 
expirarii perioadei de recuperare in suma de 19.394.220 lei (la 31 decembrie 2018:  13.416.749 lei). 
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 30.  ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI AFERENTE CONTULUI TEHNIC AL 
ASIGURĂRILOR GENERALE (CONTINUARE 

 
c) Situatia ajustarilor de depreciere pentru creantele tehnice - solduri 

 
Asigurari generale  
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
Ajustari depreciere creante asigurari directe (vezi nota 8)   38.287.602 26.989.134 
Ajustari depreciere creante regrese (vezi nota 10)   14.300.837 15.673.631 
Ajustari depreciere creante contributie speciala FNP 3.252.726 1.661.571 
Ajustari depreciere creante popriri (vezi nota 4) 2.689.697 1.457.282 
Ajustari depreciere creante debitori diversi (vezi nota 10)  7.811.485 10.129.061 
Total ajustari depreciere asigurari generale  66.342.347 55.910.679 
 
Asigurari de viata    
Ajustari depreciere creante asigurari directe (vezi nota 8)   6.387.879 1.170.049 
Ajustari depreciere creante comisioane de achizitie   2.181.329 2.146.929 
Total ajustari depreciere asigurari de viata  8.569.208 3.316.978 
   
TOTAL GENERAL 74.911.555 59.227.657 

 
31. CHELTUIELI DE ADMINISTRARE - GENERALE 
 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
Cheltuieli cu salariile personalului  18.249.015 19.742.541 
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 454.656 577.664 
Cheltuieli cu fondurile speciale privind  
activitatea de asigurare 

20.146.495 12.730.483 

Cheltuieli cu alte impozite si taxe 1.378.507 2.315.516 
Cheltuielile cu materialele consumabile si  
obiecte de inventar 

1.672.699 1.292.297 

Cheltuieli serviciile executate de terti  27.070.127 31.754.885 
Cheltuieli de exploatare privind amortizările  16.003.984 9.221.771 
   
TOTAL 84.975.483 77.635.157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 
Note la situatiile financiare anuale individuale 
Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 

 

68 

 

32.    COMISIOANE ŞI CHELTUIELI DE ACHIZITIE  (GENERALE) 
 

 31 decembrie  
2018 

31 decembrie  
2019 

 (lei) (lei) 
Cheltuieli cu salariile personalului 31.835.818         25.361.804  
Comisioane personal propriu si persoane fizice 34.729.189         29.375.294  
Comisionul brokerilor si persoanelor juridice 85.976.902         54.809.786  
Cheltuieli privind asigurarile si protectia  1.323.598          1.057.803  
Alte costuri de achiziţie 772.595          1.024.245  

TOTAL 154.638.102      111.628.932 
 
Cheltuielile de achizitie sunt determinate in functie de natura cheltuielilor. Alte costuri de achizitie 
cuprind cheltuielile considerate a fi incluse aici in conformitate cu politica contabila descrisa in nota 
2s), respectiv cheltuieli legate de activitatea de subscriere polite. 
 

33. ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI AFERENTE CONTULUI NETEHNIC 

 
a. Alte venituri netehnice 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
Diferente de curs disponibilitati (i) 1.057.917 3.718.876 
Alte venituri similare  204.408 508.329 
Venituri din reluarea provizioanelor pentru costuri - 11.245.802 
TOTAL 1.262.325 15.473.007 

 
b. Alte cheltuieli netehnice 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
Despagubiri amenzi penalitati  2.404.805 5.816.840 
Cheltuieli cu acţiuni sociale  410.850 388.550 

Diferente de curs disponibilitati (i) 1.360.421 1.241.581 
Alte cheltuieli similare 1.408.150 327.258 
Alte cheltuieli de exploatare 228.284 3.212.632 
Cheltuieli cu provizioane pentru amenzi (ii) 34.600.510 - 
Cheltuieli cu provizioane pentru taxe (iii) 10.147.274 - 
Cheltuieli cu alte provizioane de riscuri si cheltuieli 871.891 450.060 
TOTAL 51.432.185 11.436.921 

 
(i) S-au luat in calcul doar cheltuielile din diferente de curs valutar care nu sunt aferente activitatii 

de asigurare directa.  
 

(ii) In cursul anului 2018, Societatii i-a fost comunicata o amenda de la Consiliul Concurenti in suma 
de 36.970.408 lei. Pana la data de 31 decembrie 2018, Societatea a platit amenda minima aferenta  
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33.       ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI AFERENTE CONTULUI NETEHNIC 
(CONTINUARE) 

 
acestei comunicari in suma de 2.369.898 lei, incluzand diferenta in provizioane pentru litigii in 
suma de 34.600.510 lei.  
 

(iii) Incepand cu luna mai a anului 2018, Societatea a fost subiectul controlului autoritatilor fiscale 
pentru perioada 2012-2016 cu privire la impozitul pe profit si pentru perioada 2013-2017 cu 
privire la taxa pe valoare adaugata. Avand in vedere deciziile de impunere fiscala transmise catre 
Societate in perioada ianuarie - martie 2019 in urma controlului autoritatii fiscale, pentru aceste 
evenimente ulterioare datei bilantului dar ajustabile la data bilantului, Societatea a constituit 
cheltuieli cu provizioane aferente taxelor din contributiile suplimentare stabilite de autoritate, 
precum si pentru dobanzile si penalitatile aferente acestora in suma de 10.147.274 lei si a 
inregistrat o cheltuiala cu impozitul pe profit de 2.958.349 lei, precum si o reducere a pierderii 
fiscale reportate in suma de 51.464.278 lei. 

 
34. VENITURI DIN PLASAMENTE 
 

 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

 (lei) (lei) 
Venituri  din chirii si refacturari 2.029.446 2.083.695 

Venituri din vanzarea activelor  838.636 5.720.378 

Venituri din palasamente in active corporale 2.868.082 7.804.073 

Venituri din dividende  - 977.992 

Venituri din plasamente la entitati asociate -            197.520  

Total venituri din plasamentela entitati afiliate - 1.175.512 
 

 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
Venituri din vanzarea activelor 10.090 3.455.033 

Venituri din reluarea ajustarilor de depreciere aferente 
creanteor imobilizate - 

2.823.570 

Venituri din dobânzi titluri de stat, depozite, cont curent 20.046.930 27.209.325 

Total venituri din plasamente financiare 20.057.020 33.487.928 

   

Total venituri  22.925.102 42.467.513 
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35. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII 
a. Salarii  

 
 31 decembrie 

2018*) 
31 decembrie 

2019 
 (lei) (lei) 
   
Cheltuiala cu salariile 70.685.524 63.767.824 
Cheltuiala cu asigurările sociale 2.257.318 2.106.921 
    -  din care contributia la fondul de pensii :  - - 

TOTAL 72.942.842 65.874.745 
 
*) sumele prezentate pentru 2018 includ in cheltuiala cu salariile si sumele variabile reprezentnad 
comisioane de achizitie remunerate fortei proprii de vanzari ce isi desfasoara activitatea in baza unui 
contract individual de munca in suma de 8.914.400 lei. Cheltuielile cu asigurari sociale includ si 
contributia la fondul pentru handicap in cuantum de 538.053 lei la nivelul anului 2018. 
 
b.      Salarizarea directorilor şi administratorilor 
 

 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

 (lei) (lei) 
   
Administratori şi directori 28.306.690 23.230.012 
- din care salarii compensatorii 2.627.940 2.228.427 

  
c. Salariaţi 

 
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
   
Numărul mediu al angajaţilor, pe categorii 791 695 
   
 31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
   
Management 105 87 
Personal operativ 463 409 
Personal administrativ 223 199 
Total 791 695 
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36. ACOPERIREA PIERDERII 

 
1. Exercitiul financiar al anului 2019 s-a încheiat, potrivit contului de profit si pierdere cu o pierdere   

neta totala de 36.875.714,52 (la 2018 : 191.250.308,14 lei), din care 28.591.125,29  lei reprezinta 
pierdere aferenta activitatii de asigurari  generale (la 2018 : 182.806.258,86 lei), respectiv 
pierdere in suma de 8.284.589,23 lei aferenta activitatii de asigurari de viata (la 2018 : 
8.444.049,28 lei). 
 

 Total 
Asigurari 
Generale 

Asigurari de 
viata 

Rezultat net al exerciţiului -36.875.715 -28.591.126 -8.284.589 
Pierdere de acoperit  -36.875.715 -28.591.126 -8.284.589 

 
2. Totodată, în bilanţul contabil al SC Asigurarea Romanească Asirom  Vienna Insurance  Group 

S.A. la 31 decembrie 2019, rezultatul reportat reprezentand pierderi reportate prezinta un sold 
cumulat de 488.275.219,28 lei din care: 

- sold creditor  in  suma de 12.164.918,70 lei reprezentand profit nerepartizat din exercitiile 
financiare al anilor 2014 si 2016 aferent asigurarilor de viata,  

- sold debitor in suma de 500.440.137,98 lei reprezentand pierdere din exercitiile financiare al 
anilor 2013, 2014, 2015 si 2018 aferent asigurarilor generale. 

 
3.    Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, Conducerea Societatii propune  spre aprobare 

Adunării Generale a Acţionarilor, următoarele:     
 
A. Asigurari Generale:  

 
Suma de 36.875.714,52 lei, reprezentând pierdere a exerciţiului financiar al anului 2019 să se acopere 
din:   

 profitul net obţinut la categoria de asigurări generale în  următoarele 5 exerciţii financiare 
anuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2020;  

 rezervele aferente asigurarilor generale; 
 capitalul social aferent asigurarilor generale. 

Suma de 182.806.258,86  lei, reprezentând pierdere a exerciţiului financiar al anului 2018 să se acopere 
din:   

 profitul net obţinut la categoria de asigurări generale în  următoarele 5 exerciţii financiare 
anuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2020;  

 rezervele aferente asigurarilor generale; 
 capitalul social aferent asigurarilor generale. 

Suma de 46.468.220,73 lei, reprezentând pierderea  exerciţiului financiar al anului 2015  să se acopere 
din :  

 profitul net obţinut la categoria de asigurări generale în următoarele 4 exerciţii financiare 
anuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2020;  

 rezervele aferente asigurarilor generale; 
 capitalul social aferent asigurarilor generale. 

Suma de 40.891.935,57 lei, reprezentând pierderea  exerciţiului financiar al anului 2014  aferenta 
asigurărilor generale, să se acopere din:  

 profitul net obţinut la categoria de asigurări generale în  următoarele 3 exerciţii financiare 
anuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2020;  

 rezervele aferente asigurarilor generale; 
 capitalul social aferent asigurarilor generale. 
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36.  ACOPERIREA PIERDERII (CONTINUARE)  

Suma 230.273.722,82 lei, reprezentând pierderea  exerciţiului financiar al anului 2013 aferenta 
asigurărilor generale, să se acopere din:  

 profitul net obţinut la categoria de asigurări generale în  următoarelor exercitii financiare 
incepand cu exerciţiul financiar al anului 2020;  

 rezervele aferente asigurarilor generale; 
 capitalul social aferent asigurarilor generale. 

B.   Asigurari de viata: 

Suma de 8.284.589,23 lei, reprezentând pierderea exerciţiului financiar al anului 2019 aferenta 
asigurărilor de viata să fie acoperita integral din profitul exercitiului financiar al anului 2014 
nedistribuit. 

Suma de 991.027,26 lei, reprezentând profit al exerciţiului financiar al anului 2014 aferent asigurărilor 
de viata, ramas dupa acoperirea partiala a pierderii aferenta exercitiului financiar al anului 2019 sa fie 
repartizat conform hotararii Adunarii generale a actionarilor. 

Suma de 2.889.302,21 lei, reprezentând profit al exerciţiului financiar al anului 2016 aferent 
asigurărilor de viata sa fie repartizata conform hotararii Adunarii generale a actionarilor. 

 
37. RECONCILIEREA REZULTATUL CONTABIL CU CEL FISCAL  
 

 31 decembrie   
2018  

31 decembrie   
2019 

   
RON   

Profit brut contabil  -188.291.959  -36.875.715 

(+)   Elemente similare veniturilor 613.820  6.926.785 

(-)   Deduceri fiscale -  - 
(-)   Venituri neimpozabile  4.411.578  35.218.901 
(+)  Cheltuieli nedeductibile                                 89.192.520  47.435.138 
Rezultatul fiscal -102.897.197  -17.732.693 
(-)    Pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori -200.090.825  -251.523.744 
(+)   Reducere pierdere fiscala pentru anii anteriori 
stabilita  in urma controlului ANAF 

51.464.278  - 

    

Pierdere fiscala reportata -251.523.744  -269.256.437 
Impozit pe profit curent (16%) -  - 
Impozit pe profit suplimentar de plata in urma 
controlului ANAF 

2.958.349  - 

(-)  Cheltuieli de sponsorizare -  - 
Impozit pe profit 2.958.349  - 
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38. TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE 
 
Societatea presteaza servicii unor societati clasificate ca si parti afiliate legate (identificate pe baza 
definitiilor din sectiunea 6.4 a Normei nr. 41/2015), conform unor conditii comerciale uzuale si 
beneficiaza de servicii din partea acestor societati in conditii similare.  
Tranzactiile comerciale derulate in baza intelegerilor si contractelor incheiate de Societate cu partile 
legate se pot clasifica astfel in functie de urmatoarele categorii: 

a) Tranzactii cu societatea-mama: Vienna Insurance Group AG; 
b) Tranzactii cu entitati asociate la care societatea detine control comun sau exercita o influenta 

semnificativa: Capitol Broker de Pensii Private Srl, Capitol Intermediar de Produse Bancare 
Srl, Capitol Intermediar de Produse de Leasing Srl, Vienna Insurance Group Management 
Service SRL; 

c) Tranzactii cu filiale: CLUB A. RO SRL; 
d) Tranzactii cu entitati afiliate: Compania de Asigurari “Donaris Vienna Insurance Group” S.A., 

Bulstrad, Omniasig Vienna Insurance Group S.A., Donau Versicherung, VIG RE;  
e) Tranzactii cu entitati controlate in comun in care entitatea este un asociat: Claim Expert- GIE; 
f) Tranzactii cu personalul cheie: membrii consiliului de Supraveghere, membrii Comitetului 

Director, detinatorii functiei actuariale, functiei de management a riscului, functiei de 
conformitate, functiei de audit intern si functiei de control intern; 

Tranzactii cu alte parti legate: nu este cazul. 
Sumele rezultate din tranzactiile cu partile aflate in relatii speciale cu Societatea la sfarsitul exercitiului 
financiar, precum si veniturile si cheltuielile aferente, sunt urmatoarele: 

Titluri de participare detinute la societati afiliate 
 
  31 decembrie 2018  31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Capitol Broker de Pensii Private SA - - 
Capitol Intermediar de Produse Leasing SA - - 
Capitol Intermediar de Produse Bancare SRL - - 
Club A. RO SRL - - 
VIG Management Services SRL 5.520.000 5.520.000 
   
TOTAL 5.520.000 5.520.000 

 
a. Titluri de creanta si imprumuturi acordate societatilor afiliate 
        

 31 decembrie 2018 
(lei) 

31 decembrie 2019 
(lei) 

VIG Management Services SRL 5.624.997 5.624.997 
TOTAL  5.824.997 5.824.997 

 
Venituri din dobanzi aferente imprumuturilor acordate societatilor afiliate 

        
 31 decembrie 2018 

(lei) 
31 decembrie 2019 

(lei) 
VIG Management Services SRL 196.875 196.875 
TOTAL  196.875 196.875 



ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 
Note la situatiile financiare anuale individuale 
Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 

 

74 

 

38. TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE (CONTINUARE) 
 
b. Rezerva de prima cedata  

 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Vienna Insurance Group din care: 240.269 113.408 
 
VIG RE 240.269 113.408 

 
c. Rezerva de dauna cedata  

 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 
Vienna Insurance Group din care: 565.675.750 405.539.254 
   
VIG Holding 530.544.525 367.335.463 
VIG RE 35.131.225 38.203.791 

 
d. Alte creante 

 
 
e. Datorii subordonate 

 
 
 

31 decembrie 2018 
(lei) 

31 decembrie 2019 
(lei) 

VIG                    167.777.590                    -  
   
TOTAL  167.777.590   -  

 
 

f. Depozite primite de la reasiguratori  
 
 
 

31 decembrie 2018 
(lei) 

31 decembrie 2019 
(lei) 

VIG  530.544.525 367.335.463 
   
TOTAL  530.544.525 367.335.463 

 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Club A. RO SRL 769.807 769.807 

Claim Expert GIE  10.128.711 10.023.181 

VIG Management Services SRL 16.885 - 

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. 80.685 640.405 

TOTAL   10.996.088 11.433.393 
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38.       TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE (CONTINUARE) 
 
g. Decontari cu reasiguratorii (+creante/-datorii) 

 
h. Alte datorii 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 
VIG Management Services SRL 
(datorii comerciale) 

2.458.837 403.430 

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. 
(rezerva de daune aferent actiunilor de regres) 

694.295 832.802 

Total  3.153.132 1.236.232 
 
In anul 2018 Societatea a derecunoscut datorii cu serviciile aferente Vienna Insurance Group in suma 
totala 4.834.020 lei. 
 
i. Prime de asigurare subscrise 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 
Club A. RO SRL                  114  -  
Omniasig Vienna Insurance Group S.A.                    -   5.597   

VIG Management Services SRL                    -   58.353   
Claim Expert GIE             11.723  241.342  
Total  11.837   305.292  

 
j. Daune platite 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Claim expert GIE  
(cheltuieli de instrumentare a daunelor) 

15.478.922 12.298.226 

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. 
(daune platite aferente actiunilor de regres) 

7.131.643 3.806.936 

Total 22.610.565 16.105.162 

 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 

 
Vienna Insurance Group din care: 

          
 65.588.765  -8.928.613 

   
VIG Holding 66.650.983 -8.382.993 
VIG RE  -1.186.324 -708.089 
Donau -37.671 - 
Ray Sigorta  162.469 162.469 
Kooperativa  -692 - 
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38. TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE (CONTINUARE)  
  

k. Prime cedate în reasigurare 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Vienna Insurance Group, din care: 
 

466.816.391 75.836.122 

VIG Holding 446.298.770 60.033.000 

VIG RE  20.517.621 15.803.122 

 
l. Comisioane din reasigurare primite 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Vienna Insurance Group, din care: 
 

47.141.766 16.250.281 

VIG Holding 46.498.759 16.059.614 
VIG RE  643.007 190.667 

 
m.        Daune recuperate 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Vienna Insurance Group din care: 
 

295.705.296 239.638.580 

VIG Holding 293.824.511 238.140.264 
VIG RE  1.880.785 1.498.316 

 
n. Variatia rezervei de prima cedate 

 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Vienna Insurance Group din care: 
 

60.265.939 18.436.669 

VIG Holding 60.376.730 18.309.807 
VIG RE -110.791 126.862 
 

o.        Variatia rezervei de dauna cedate 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 

Vienna Insurance Group din care: 
 

-251.106.274 160.136.497 

VIG Holding -253.598.349 163.209.063 
VIG RE 2.492.074 -3.072.566 
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38.     TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE (CONTINUARE) 
 
p.     Dobanda platita pentru depozite primite de la reasiguratori 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   

VIG Holding 10.332.430 14.757.964 
 
q. Alte venituri de exploatare 

 
r. Cheltuieli de exploatare 

 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
VIG Management Services SRL  
(servicii IT si consultanta) 

9.149.211 9.149.211 
 

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. 
(chirii si prime de asigurare) 

9.043 27.112 

Total                       9.158.254 9.614.087 
 
s. Dividende incasate  

 
 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
   
VIG Management Services SRL  - 976.799 

Total                       - 976.799 
 

t. Tranzactii cu persoane cheie 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 
   
Prime de asigurare subscrise                  14.184  16.673 

Daune platite                  10.358  2.164 

Total                        24.542  18.837 
Pentru indemnizatia bruta personalului cheie a se vedea Nota 35 „Informatii despre Salariati, 
Administratorii si Directorii”   

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) 
Claim expert GIE 
(venituri din chirii) 

                        103.870  93.288 

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. 
(venituri din regrese) 

                     1.217.547  1.049.032 

TOTAL  1.321.417 1.142.320 
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39. CONTINGENŢE 
 
(a) Acţiuni în instanţă 
Societatea este obiectul unui număr de acţiuni în instanţă rezultate în cursul normal al desfăşurării 
activităţii.  Conducerea Societăţii consideră că aceste acţiuni nu vor avea un efect advers semnificativ 
asupra rezultatelor economice şi a poziţiei financiare a Societăţii. 
 
(b) Impozitarea 
Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani şi este într-o fază de 
adaptare la jurisprudenţa Uniunii Europene.  Ca urmare, încă există interpretări diferite ale legislaţiei 
fiscale.  În anumite situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la 
calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente (în 
prezent, nivelul dobânzilor și penalităților se calculează procentual  pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. Nivelul dobânzilor și penalităților este de 0,03% si respectiv 0,02% pentru fiecare zi de 
întârziere).  În România, exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani.  
Conducerea Societăţii consideră că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii financiare sunt adecvate 
 
(c) Preţul de transfer  
Legislatia fiscala din Romania include "valoarea de piata", in conformitate cu care tranzactiile cu partile 
afiliate ar trebui sa fie efectuate la valoarea de piata . Contribuabilii locali care efectueaza tranzactii cu 
partile afiliate trebuie sa pregateasca si sa puna la dispozitia autoritatilor fiscale romane, la cererea 
acestora , dosarul de documentare a preturilor de transfer in termenul acordat de catre autoritatile 
(contribuabilii mari, care efectueaza tranzactii cu partile afiliate care depasesc limitele stabilite prin 
lege sunt obligati pentru a pregati dosarul preturilor de transfer pe o baza anuala incepand cu 
operatiunile de referinta pana in 2016) . 

Netransmiterea fisierelor cu documentatia preturilor de transfer, de stabilire a preturilor sau prezentarea 
unui dosar incomplet poate duce la aplicarea unor sanctiuni pentru nerespectare. 

Cu toate acestea, indiferent de continutul dosarului preturilor de transfer, autoritatile fiscale pot avea 
interpretari diferite asupra tranzactiilor si circumstante decat conducerea firmei si, prin urmare, pot 
impune obligatii fiscale suplimentare rezultate in urma ajustarilor preturilor de transfer (materializate 
in cresterea veniturilor, reducerea cheltuielilor deductibile ceea ce duce la o crestere in baza de calcul 
corporative taxe) . 

Managementul Companiei considera ca aceasta nu va suferi pierderi in cazul unui control fiscal pentru 
verificarea preturilor de transfer. Cu toate acestea, impactul diferitelor interpretari ale autoritatilor 
fiscale nu poate fi estimat in mod fiabil. Acest lucru poate fi unul material in pozitia financiara si / sau 
a operatiunilor Companiei. 

(d) Mediul economic incert 
 
Volatilitatea pieţelor financiare internaţionale şi româneşti 
Conducerea nu poate estima în mod viabil efectele asupra poziţiei financiare a Societăţii a unei 
potenţiale scăderi a lichidităţii pieţelor financiare, a pieţei financiare sau a unei creşteri a volatilităţii 
cursului de schimb al monedei naţionale. Conducerea consideră că a luat toate măsurile necesare pentru 
a asigura continuitatea Societăţii în condiţiile actuale.   
Clienţii şi alţi debitori ai Societăţii pot fi afectaţi de condiţiile de piaţă, ceea ce poate afecta capacitatea 
acestora de a rambursa sumele datorate. 
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39.   CONTINGENŢE (CONTINUARE) 
 
Impactul asupra clienţilor 
 
Aceasta poate avea impact şi asupra previziunilor conducerii Societăţii cu privire la fluxurile de 
numerar şi asupra evaluării deprecierii activelor financiare şi nefinanciare. În măsura în care există 
informaţii disponibile, conducerea a reflectat în mod adecvat estimările revizuite ale fluxurilor de 
numerar viitoare în evaluarea deprecierii. 
 
40. EVENIMENTE ULTERIOARE 
 
1) În 23 decembrie 2019, acționarii au hotărât reducerea capitalului social al Societății de la valoarea 
509.117.257,40 RON cu suma de 121.499,90 RON, urmând ca după această reducere capitalul social 
al Asirom să fie 508.995.757,90 RON. Reducerea capitalului social se va efectua prin anularea unui 
număr de 1.214.995 acțiuni proprii deținute de Societate, având valoarea de 0.1 RON per acțiune, 
reducându-se astfel numărul de acțiuni de la 5.091.172.574 la un număr de 5.089.957.579 acțiuni. 
Operațiunea de reducere a capitalului social presupune mai multe etape legale, urmând a fi finalizată în 
cursul anului 2020. 
 
2) Ulterior datei bilanțului, in data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat 
epidemia de coronavirus ca fiind pandemie, iar Presendintele Romaniei a decretat stare de urgenta in 
data de 16 martie 2020. Pentru a raspunde amenintarii potential grave reprezentate de COVID-19 la 
adresa sanatatii publice, autoritatile guvernamentale romane au luat masuri pentru a tine sub control 
epidemia, inclusiv introducerea de restrictii privind circulatia transfrontaliera a persoanelor, restrictii 
privind intrarea vizitatorilor straini si „blocarea” anumitor industrii, pana la noi evolutii ale situatiei. In 
mod specific, a fost suspendat transportul de persoane pe cale aeriana si rutiera din si catre tari afectate 
de criza COVID 19, si au fost inchise scolile, universitatile, restaurantele, cinematografele, teatrele, 
muzeele si bazele sportive, magazinele cu exceptia magazinelor alimentare, a bacaniilor si a farmaciilor. 
In plus, marii producatori din industria auto au decis sa inchida operatiunile atat in Romania, cat si in 
alte tari europene. Unele companii din Romania au cerut, de asemenea, angajatilor sa ramana acasa si 
au redus sau au suspendat temporar activitatea. 

Impactul economic la nivel mai larg a acestor evenimente include: 

 perturbarea operatiunilor comerciale si a activitatii economice din Romania, cu un efect in 
cascada asupra lanturilor de aprovizionare; 

 perturbari semnificative a activității in anumite sectoare, atat in Romania, cat si pe pietele cu 
dependenta mare de un lant de aprovizionare strain, precum si perturbarea afacerilor orientate 
catre export care depind in mare masură de pietele externe. Sectoarele afectate includ comertul 
si transporturile, sectorul calatoriilor si turismul, divertismentul, productia, constructiile, 
comertul cu amanuntul, asigurarile, educatia si sectorul financiar; 

 scaderea semnificativa a cererii de bunuri si servicii neesentiale; 
 cresterea incertitudinii economice, reflectata în volatilitatea crescuta a preturilor activelor și a 

ratelor de schimb valutar. 
 
Incepand cu data de 21 martie 2020, au intrat in vigoare o serie de ordonante de urgenta emise de  
Guvernul Romaniei cu privire la anumite masuri economice si fiscal-bugetare pentru a contracara 
efectele negative ale epidemiei de COVID -19 asupra companiilor.  
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40. EVENIMENTE ULTERIOARE (CONTINUARE) 
Societatea isi desfașoară activitatea în sectorul asigurarilor generale si de viata, care nu a fost afectat în 
mod semnificativ de epidemia de COVID-19 atât în ceea ce privește veniturile realizate din primele de 
asigurare, cât și a cheltuielilor cu daunele din activitatea de asigurare. 

Pe baza informațiilor disponibile publicului la data la care aceste situații financiare au fost autorizate 
pentru emitere, conducerea a luat în considerare dezvoltarea potențială a pandemiei și impactul 
preconizat al acesteia asupra Societatii, inclusiv asupra continuitatii activitatii acesteia, prin analizarea 
riscurilor acoperite în portofoliu care ar putea fi afectate de situația generată de Covid-19, a poziției 
sale de lichiditate și a capacitatii sale de a acoperi potențialele fluxuri de numerar operaționale negative, 
precum și prin efectuarea unor scenarii de stres asupra ratei de solvabilitate luând în considerare posibile 
modificări ale parametrilor pieței financiare (rata dobânzii, valoarea acțiunilor, rata valutară). 

Pentru a proteja activitățile operaționale neîntrerupte și poziția de lichiditate a Societății, conducerea 
a implementat o serie de măsuri, care includ în special: 

- activarea planului de continuitate pentru pandemie; 
- procesele si activitatile operationale au fost evaluate si prioritizate;  
- implementarea programului de lucru de la domiciliu;  
- echipamentele și configurațiile IT necesare (VPN și RDP) au fost furnizate personalului 

pentru a lucra de la distanță; 
- angajații au fost instruiți să respecte informațiile comunicate de Ministerul Sănătății cu 

privire la măsurile suplimentare de limitare și prevenire a eventualelor boli; 
- toate ședințele de afaceri ale Societatii au fost anulate, Societatea optând în schimb pentru 

facilitățile oferite de conferințele audio /video; 
- semnături digitale au fost achiziționate și implementate. 

 

Deși Societatea anticipează o scădere a primelor brute scrise în 2020 fata de cele planificate, luând 
în considerare și efectul compensator preconizat din scăderea daunelor generate de activitatea de 
asigurare, conducerea nu estimează un impact negativ semnificativ asupra lichiditatii și solvabilitatii.  

Portofoliul de investiții al Societatii (titluri de stat) a scăzut față de 31 decembrie 2019, ca urmare a 
volatilității crescute a curbelor de randament. Răspunzând volatilității crescute, Banca Națională a 
României a anunțat un program de relaxare cantitativă participând la achizițiile de pe piața secundară. 
Cu toate acestea, pe termen mediu și lung, ne așteptăm la o volatilitate suplimentară pe toate piețele 
de capital. 

Pe baza informațiilor disponibile în prezent publicului, a indicatorilor cheie de performanță actuali 
ai Societății și având în vedere acțiunile inițiate de către conducere, nu anticipăm un impact negativ 
direct imediat și semnificativ al epidemiei Covid - 19 asupra Societății, asupra operațiunilor, poziției 
financiare și rezultatelor operaționale ale acesteia. Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea 
ca perioadele de carantină prelungită, o intensificare a severității acestor măsuri sau un impact 
negativ secundar al acestor măsuri asupra mediului economic în care operăm să aibă un efect negativ 
asupra Societății și asupra poziției financiare și a rezultatelor operaționale ale acesteia, pe termen 
mediu și pe termen mai lung. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situațiile și vom răspunde 
pentru a atenua impactul unor astfel de evenimente și circumstanțe pe măsură ce apar. 
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