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Opinie
1.

Forma scurta a situatiilor financiare individuale inclusa in Raportul anual cu privire la activitatea desfasurata
in anul 2020 anexat, de la pagina 9 la 24, cuprinde:
•
•
•
•

2.

bilantul individual in forma scurta la 31 decembrie 2020,
contul de profit si pierdere individual in forma scurta pentru exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2020,
Nota 1 Intocmirea formei scurte a situatiilor financiare individuale ("Nota 1"), si
note explicative, derivate din situatiile financiare individuale auditate ale societatii Asigurarea
Romaneasca Asirom - Vienna Insurance Group SA ("Societatea") intocmite in conformitate cu
Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate ale entitatilor care desfasoara activitate de asigurare si/sau reasigurare (“Norma
ASF nr. 41/2015”) pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020.

In opinia noastra, forma scurta a situatiilor financiare individuale este in concordanta, in toate aspectele
semnificative, cu situatiile financiare individuale auditate, in conformitate cu baza descrisa in Nota 1 la
forma scurta a situatiilor financiare individuale.
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Forma scurta a situatiilor financiare individuale
3.

Forma scurta a situatiilor financiare individuale nu cuprinde toate prezentarile cerute Norma ASF nr.
41/2015. Astfel, citirea formei scurte a situatiilor financiare individuale si a raportului nostru cu privire la
aceasta nu reprezinta un substitut pentru citirea situatiilor financiare individuale auditate ale Societatii si a
raportului nostru cu privire la acestea. Forma scurta a situatiilor financiare individuale si situatiile financiare
individuale auditate nu reflecta efectele evenimentelor care au avut loc ulterior datei raportului nostru
asupra situatiilor financiare individuale auditate.

Situatiile financiare individuale auditate si raportul nostru cu privire la acestea
4.

Am exprimat o opinie de audit nemodificata cu privire la situatiile financiare individuale auditate in raportul
nostru din data de 26 aprilie 2021. Acel raport include de asemenea un paragraf de Aspecte cheie de audit
care mentioneaza aspectele cheie care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare
importanta in efectuarea auditului situatiilor financiare individuale si care au fost abordate in contextul
auditului situatiilor financiare individuale in ansamblul lor si in formarea opiniei noastre asupra acestor
situatii financiare individuale, respectiv «Valoarea contabila a rezervelor de daune privind asigurarile
generale».

Responsabilitatea conducerii asupra formei scurte a situatiilor financiare individuale
5.

Conducerea este responsabila pentru intocmirea formei scurte a situatiilor financiare individuale in
conformitate cu baza descrisa in Nota 1.

Responsabilitatea auditorului
6.

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie daca forma scurta a situatiilor financiare individuale
este in concordanta, in toate aspectele semnificative cu situatiile financiare individuale auditate, pe baza
procedurilor noastre, care au fost efectuate in conformitate cu Standardul International de Audit (ISA) 810
revizuit “Misiuni de raportare cu privire la situatii financiare sintetizate”.

Pentru si in numele KPMG Audit S.R.L.:

Furtuna Cezar Gabriel

inregistrat in registrul public electronic al
auditorilor financiari si firmelor de audit cu
numarul AF1526

inregistrat in registrul public electronic al
auditorilor financiari si firmelor de audit cu
numarul FA9

Bucuresti, 22 septembrie 2021
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RAPORT ANUAL 2020
al Societății Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Raport Anual conform Norma ASF nr.6/2017 pentru modificarea si completarea Reglementarilor contabile privind
situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate
de asigurare și/sau reasigurare aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiare nr.41/2015.
PREZENTARE GENERALA
Denumirea şi forma juridică: Societatea Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.
Societatea a fost înfiinţată începând cu data de 1 ianuarie 1991, prin Hotărârea de Guvern nr. 1279/1990 şi îşi
desfăşoară activitatea de asigurare şi reasigurare în baza Actului constituitiv, a Legii nr. 31/1990 - republicată, privind
societăţile comerciale, cu modificări şi completări, a Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din
România, cu modificări şi completări, a Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea
asigurărilor, cu modificări şi completări.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerţului: J40/304/1991 Cod Unic de Inregistrare: 336290
Capital social: 508.995.758 lei
Societatea a fost autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr. 16 din 07 noiembrie 2001.
ASIROM este înregistrată în Registrul Asigurătorilor la numărul RA-023/2003; COD LEI
529900GDYJ3BVB71LV69
Adresa sediului social este Bulevardul Carol I nr. 31-33, Sector 2, cod 020912, Bucureşti, România.
Telefon: 004.021.601.1099; fax: 004.021.601.1288; e-mail: office@asirom.ro
La data de 31 decembrie 2020 structura acţionariatului, se prezenta astfel:
- Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
- LVP Holding GmbH
- Alte companii si Persoane fizice
Total

88,70%
11,02%
0,28%
100,00 %

ADMINISTRAREA ŞI MANAGEMENTUL SOCIETĂŢII
DIRECTORATUL

În 2020, structura Directoratului a rămas aceeași ca la sfârșitul anului 2019, mai exact:
• Domnul Cristian Ionescu, președinte și responsabil cu departamentele Juridic, Resurse umane, Marketing și
comunicare corporativă, IT, precum și domeniul Asigurărilor de viață și de sănătate;
• Dl Octavian Bazon, vicepreședinte responsabil pentru aria daune asigurări generale (auto și non-auto), precum și
Departamentul Logistică și de achiziții;
• Domnul Bogdan Zamfirescu, Membru, responsabil pentru întreaga activitate de vânzări;
• Dl Wolfgang Hajek, membru, responsabil pentru domeniile financiar, reasigurare și operațiuni;
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• Dna Popescu-Ivancu Georgiana-Nicolette, membru responsabil pentru domeniul asigurărilor auto, non-auto,
corporate, riscuri speciale.
În conformitate cu legislația aplicabilă, funcțiile cheie, în acest caz, departamentele care asigură funcțiile de control
intern, actuariat, managementul riscurilor, conformitate și audit intern sunt alocate întregului Directorat, respectiv
Consiliului de Supraveghere în cazul funcției cheie de audit intern.
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Consiliul de supraveghere în ansamblu, precum și prin comitetele sale, președintele și vicepreședintele au monitorizat
în mod constant conducerea executivă a companiei. În acest scop, au fost utilizate prezentări și analize detaliate în
cadrul ședințelor Consiliului de supraveghere, ale comitetelor sale (Comitetul de Numire și compensare, Comitetul
pentru situații de urgență și Comitetul de audit). La aceste ședințe, membrii Directoratului au oferit explicații detaliate
și documente justificative legate de conducerea și poziția financiară a Companiei. Strategia, dezvoltarea afacerii,
gestionarea riscurilor, sistemul de control intern și activitățile departamentului de audit intern al companiei au fost, de
asemenea, discutate cu Directoratul la ședințele Consiliului de supraveghere.
În anul analizat, structura Consiliului de Supraveghere a rămas aceeași ca la sfârșitul anului 2019, mai exact:
• Dl Franz Fuchs, președinte;
• Domnul Harald Riener, vicepreședinte;
• Domnul Werner Matula, membru;
• Domnul Klaus Mühleder, membru;
• Domnul Harald Londer, membru.
Pe parcursul anului 2020, structura celor trei comitete ale Consiliului de Supraveghere (Comitetul de Audit, de
Nominalizare și Compensare și pentru Situații de Urgență) a fost următoarea:
În perioada 1 ianuarie - 11 martie:
Comitetul de audit și Comitetul de Numire și Compensare și Comitetul pentru situații de urgență:
• Dl Franz Fuchs - Președinte;
• Dl Harald Riener - Membru.
• Dl Klaus Mühleder - Membru.
Pe 11 martie, în urma ședinței ordinare a Consiliului de supraveghere, structura comitetelor a devenit și a rămas ca
atare până la sfârșitul anului, după cum urmează:
Comitetul de audit și Comitetul de Numire și Compensare și Comitetul pentru situații de urgență:
• Dl Harald Riener - Președinte;
• Dl Franz Fuchs - Vicepreședinte.
• Dl Klaus Mühleder - Membru

CLASE ŞI CATEGORII DE ASIGURĂRI PRACTICATE
În prezent, ASIROM este autorizată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să practice următoarele clase de
asigurări:
Asigurări generale
1) asigurări de accidente și boală;
2) asigurări de sănătate;
3) asigurări de mijloace de transport terestru CASCO;
4) asigurări de mijloace de transport feroviar CASCO
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

asigurări de mijloace de transport aeriene CASCO;
asigurări de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile)
asigurări de bunuri în tranzit. Inclusiv mărfuri transportate, bagaje și orice alte bunuri;
asigurări de incendiu și alte calamități naturale;
asigurări de daune la proprietăți;
asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor (răspundere civilă obligatorie și Carte Verde);
asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian;
asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval;
asigurări de răspundere civilă generală;
asigurări de credite;
asigurări de garanții;
asigurări de pierderi financiare;
asigurări de protecție juridică;
asigurări de călătorie.

Asigurări de viață
a) Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare;
b) Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții.
REȚEA TERITORIALĂ
La 31 decembrie 2020, Societatea avea un numar de 135 agentii de asigurare prin intermediul subunităţilor localizate
în România (144 agentii la 31 decembrie 2019).
PERSONAL SI CANALE DE DISTRIBUŢIE
La 31 decembrie 2020, în cadrul ASIROM, îşi desfăşurau activitatea un număr de 668 salariaţi (inclusiv la sediul
social) dintre care un număr de 434 salariaţi aveau sarcini de vânzări, iar 84 salariaţi aveau sarcini de constatare şi
soluţionare a dosarelor de daună în cadrul Diviziei Daune Asigurări Generale.
Canalele externe de distribuţie au în alcătuire:
a) 1.490 agenţi de asigurare persoane fizice;
b)
343 de agenţi de asigurare persoane juridice şi societăţi de brokeraj.
REPREZENTANŢE DE DESPĂGUBIRI
ASIROM a numit reprezentanţe de despăgubiri în fiecare stat membru UE (lista permanent actualizată poate fi
consultată pe site-ul societăţii). Aceste reprezentanţe de despăgubiri sunt împuternicite cu puteri depline să
instrumenteze daunele în numele şi în contul asiguratorului şi să reprezinte asiguratorul în cadrul convenţiei de
despăgubire, realizată cu asiguratul şi cu partea prejudiciată.
Lista unităţilor poate fi consultata pe site-ul societatii: www.asirom.ro.
ASIROM are încheiate un numar de aproximativ 652 conventii unice cu 849 unitati service de pe cuprinsul întregii
țări. Exista astfel posibilitatea decontării directe către unitatea service, fără a fi nevoie ca persoanele asigurate să
trebuiască să achite reparațiile, acest lucru fiind făcut direct in baza acestor convenții de către ASIROM.
Lista completă cuprinzând unităţile service agreate de ASIROM este disponibilă pe site-ul societăţii www.asirom.ro .
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DATE FINANCIARE
Din analiza bilanţului întocmit la 31.12.2020 prezentam in continuare urrmătoarele aspecte relevante:
1

Activul bilanţului, este în sumă 1.992.353.411 lei.

Posturile din bilanţ prezintă urmatoarele elemente:
A. Activele necorporale, în valoare de 19.827.012 lei, conţin licenţe aferente programelor informatice proprii,
folosite în activitatea societăţii.
B. Plasamentele societăţii, în valoare de 1.210.354.591 lei, prezintă în principal următoarea structură:

Terenurile şi construcţiile în sumă de 184.128.803 lei.


Alte plasamente în imobilizări financiare în sumă totală de 59.710.519 lei.



Alte plasamente financiare în valoare de 944.570.887 lei, se compun din:

-

Obligaţiuni, unităţi de fond şi titluri de trezorerie: 828.512.134 lei

-

Depozite la instituţiile de credit: 116.058.753 lei

 Plasamente aferente asigurărilor de viață pentru care riscul de investitii este transferată contractanților
21.944.382 lei
 Numerar în casă şi în conturi bancare: 22.481.241 lei
C. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor de reasigurare în valoare de 419.902.013 lei, reprezintă
participarea reasigurătorilor la rezervele tehnice brute de prime şi de daune aferente asigurărilor generale si de
viață.
D. Creanţele totale ale societăţii la data de 31.12.2020, în valoare totală de 223.352.414 lei, se compun din:
 157.616.829 lei, creanţe din asigurarea directă şi reprezintă primele de asigurare aferente contractelor
subscrise în 2020 şi anterior cu valabilitate în anul următor, ce urmează a fi încasate în cursul anului financiar
2021.
 creanţe provenite din operaţiuni de reasigurare în sumă de 13.601.096 lei, cu efecte financiare în anul 2021;
 alte creanţe, în valoare de 52.134.489 lei, reprezintă debite din operaţiuni de asigurare cu persoanele juridice şi
fizice care se urmăresc in ceea mai mare parte prin instanţele de judecată, iar recuperarea are loc pe baza
hotărârilor acestor instanţe.
E. Alte elemente de activ în valoare de 3.309.117 lei, sunt compuse din:
 2.036.863 lei echipamente, calculatoare, mijloace de transport şi mobilier.
 1.272.254 lei stocuri, materiale de natura obiectelor de inventar (imprimate specifice, poliţe de asigurări,
materiale publicitare, rechizite, materiale de întreţinere, etc.).
F. Cheltuielile în avans, în valoare 93.127.023 lei aparţin, prin destinaţia lor, activităţii anului financiar 2020
pentru asigurările a căror valabilitate este aferentă exerciţiului financiar al anului 2020 (comisioane şi alte
cheltuieli înregistrate în avans, publicitate, imprimate specifice, abonamente, asigurarea RCA 2021 la
autoturismele proprii, etc.).
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2

Pasivul bilanţului conţine următoarele componente:
A. Capital şi rezerve:
 Capitalul social subscris şi vărsat în sumă de 508.995.758 lei;
 Prime de capital în sumă de 273.931.574 lei;
 Rezerve din reevaluare terenuri şi construcţii în valoare de 123.637.589 lei;
 Rezervele legale în valoare de 7.961.924 lei;
 Acțiuni proprii în sumă de 0 lei;
 Rezultatul reportat - sold net în sumă de 488.510.580 lei.


Rezultatul net al societăţii potrivit situaţiilor financiare la 31 decembrie 2020 este pierdere în sumă totală de
11.769.126 lei.

B. Datorii subordonate în suma de 0 lei.
C. Rezervele tehnice brute în valoare de 1.107.462.567 lei, din care:
-

Rezerve tehnice privind asigurările generale 860.207.608 lei

 Rezerve de prime aferente asigurărilor generale 261.640.375 lei
 Rezerve de daune aferente asigurărilor generale 584.826.608 lei
 Rezerva de catastrofă 13.740.625 lei
 Rezerva pentru riscuri neexpirate 0 lei
- Rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă 247.254.959 lei
 Rezerva matematică 201.565.242 lei
 Rezerve de prime aferente asigurărilor de viata 33.305.074 lei
 Rezerve pentru participare la beneficii si risturnuri 3.146.672 lei
 Rezerve de daune aferente asigurărilor de viață 9.237.971 lei
D. Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscuri de investiţii este
transferată contractanţilor este 20.931.117 lei.
E. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt in suma de 38.008.966 lei
F. Depozitele primite de la reasigurători sunt in suma de 328.588.120 lei.
G. Datorii totale, în valoare 73.862.021 lei sunt obligaţii ale societăţii pe termen scurt şi se referă la: furnizori,
creditori interni, decontări cu bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, sănătate, şomaj, alte
decontări privind salariaţii, contribuţii la fonduri speciale, precum şi creditori din activitatea de asigurare;
H. Veniturile încasate în avans în anul 2020, aferente anului 2021, în valoare de 9.546.102 lei, reprezintă în
principal prime brute încasate pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto şi alte asigurări care
intră în vigoare în anul 2020 sau în perioadele următoare.
Conform datelor furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a României, în al treilea trimestru al anului
2020, evoluțiile macroeconomice și financiare la nivel european și global au fost puternic influențate de nivelul ridicat
de incertitudine imprimat de actuala criză de sănătate provocată de pandemia COVID -19 și capacitatea măsurilor
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implementate de guverne și băncile centrale de a atenua impactul negativ asupra economiei, prin sprijinirea celor mai
afectate sectoare economice și asigurarea lichidității pe piețele financiare.
La nivel național, în primele 9 luni ale anului 2020, companiile de asigurări autorizate și reglementate de ASF au
subscris prime brute în valoare de peste 8,5 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 4,8% față de valoarea înregistrată
în aceeași perioadă a anului precedent. Piața românească de asigurări rămâne orientată către activitatea de asigurări
generale, care deține o pondere de 81% din totalul primelor brute subscrise de către companiile de asigurări autorizate
și reglementate de ASF.
- primele brute subscrise din asigurări generale (AG) se ridică la aproximativ 6,87 miliarde RON, în creștere
cu 6,3% față de aceeași perioadă a anului precedent;
- primele brute subscrise din asigurări de viață (AV) se ridică la aproximativ 1,64 miliarde RON, în scădere
cu 1,3% față de primele nouă luni ale anului precedent.
Conform analizei pieței asigurărilor emise de ASF pentru anul 2020 (T3 2020), ASIROM a ajuns pe locul 7 pe piața
românească, cu o cotă de piață (atât pentru asigurări de viață, cât și pentru asigurări generale) de 5,61% (creștere de la
4,85% în T3 2019). Creșterea se datorează în principal creșterii în zona asigurărilor de tip Casco, Bunuri și Sănătate.
În anul 2020, ASIROM a înregistrat în total prime brute subscrise de 663,57 milioane lei, din care au fost anulate
subscrieri de 30,61 milioane lei, rezultând în final în urma anulărilor o subscriere de 632,96 milioane lei.
La asigurările de viaţă subscrierea a fost de 102,94 milioane lei din care au fost anulate subscrieri de 4,88 milioane lei,
rezultând în final, în urma anularilor, o subscriere de 98,06 milioane lei.
Asigurările generale au înregistrat un volum de prime brute subscrise de 560,63 milioane lei din care au fost anulate
subscrieri de 25,73 milioane lei, rezultând în final în urma anulărilor o subscriere de 534,90 milioane lei.
ACTIVITATEA DE REASIGURARE
În anul 2020, programul de reasigurare a fost structurat pentru a răspunde cerințelor de baza ale societății și anume
asigurarea unei mai bune capacități automate de subscriere a riscurilor în toate clasele de asigurări, diminuarea
fluctuaţiilor nedorite ale rezultatelor financiare cauzate de daune individuale mari, dar şi pentru a proteja Compania de
acumularea importantă de răspunderi care ar putea apare ca urmare a unui eveniment catastrofic natural. Programul de
reasigurare a fost întocmit ținând seama de prevederile legale şi de normele în vigoare emise de Autoritatea de
Supraveghere Financiară din România.
Similar anilor precedenți au fost reinnoite tratatele de reasigurare obligatorii pentru portofoliile de asigurare de bunuri
și clădiri aparţinând persoanelor fizice şi juridice, inclusiv pentru asigurările de construcţii-montaj și răspunderea
constructorului, avarii accidentale și echipamente electronice; pentru portofoliul de asigurari de răspundere civilă auto
cu valabilitate pe teritoriul și în afara teritoriului Romaniei (Carte Verde), pentru portofoliul auto Casco, pentru
portofoliul asigurărilor mărfurilor pe timpul transportului, pentru portofoliile de Casco nave, Casco și Răspunderi
Aviație, pentru portofoliul de culturi agricole și animale, portofoliul de asigurări de răspundere civilă generală,
răspunderi profesionale, răspunderi ale angajatorului, răspundere a producătorului, răspunderea managerilor și
portfoliul de asigurări medicale pentru călătorii în străinătate, portofoliul de garanții financiare (Asibond), portofoliul
de accidente de personae. Au fost utilizate ambele tipuri de tratate de reasigurare, respectiv atât proporționale cât și
neproporționale.
Reasiguratorii principali participanți în anul 2020 atât la tratatele proporționale cât și la cele neproporționale sunt: VIG
Re (Cehia), rating A+, Munich Re (Germania), rating AA-, VIG Holding (Austria), rating A+, Swiss Re
(Luxembourg), rating AA-, Transatlantic Re (USA), rating A+, Hannover Re (Germania),rating AA-, Risk carrier
Mapfre (Spania), rating A+ etc.
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Pentru situațiile în care acoperirea nu s-a încadrat în limitele tratatelor de reasigurare, au fost încheiate contracte de
reasigurare facultative prin intermediul cărora a fost oferită capacitate suplimentară și acces la riscuri mai puțin uzuale.
Printre reasigurătorii participanți la plasamentele facultative se numără AIG (UK), rating A+, Gen Re (Germania),
rating AA+, VIG (Austria), rating A+.
Rezultate financiare ale activităţii de reasigurare
In anul 2020 volumul total al primelor cedate în reasigurare (respectiv cheltuieli) a fost de 127,82 milioane lei (din
care pentru RCA 84,95 milioane lei).
Totalul comisioanelor din reasigurare (respectiv venituri) a fost de 17,79 milioane lei (din care pentru RCA Cotă-parte
13,98 milioane lei și CASCO Cotă-parte 0,11 milioane lei). Participarea reasigurătorilor la daunele plătite (respectiv
venituri) a fost de 178,01 milioane lei (din care pentru RCA Cotă-parte 159,46 milioane lei și CASCO Cotă-parte 0,97
milioane lei) ceea ce înseamnă o scadere a daunelor platite cedate faţă de anul 2019 de 40,08 %.
INVESTIŢII ŞI PLASAMENTE FINANCIARE
La data de 31.12.2020, volumul total al activelor financiare ale ASIROM (în lei şi valută) constând din depozite
bancare, titluri de stat, obligaţiuni corporatiste, unităţi de fond, terenuri şi clădiri şi participaţii la capitalul social al
altor societăţi comerciale a fost de 1.210,35 milioane lei.
Obligaţiuni corporative şi titluri de stat
Investiţiile la 31 decembrie 2020 cuprind obligaţiuni, certificate de trezorie în sumă de 828.512.134 lei (31
decembrie 2019: 865.051.888 lei) precum și plasamente aferente asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul
de investiții este transferată contractanților în suma de 21.944.382 lei (31 decembrie 2019: 21.391.215 lei).

OBIECTIVE ȘI STRATEGIE
Luând în considerare creșterea volumului și complexității riscurilor, respectiv schimbările rapide ale mediului de
afaceri, și a condițiilor financiare și economice naționale și internaționale, ASIROM este în mod constant preocupată
să-și îmbunătățească calitatea serviciilor oferite clienților săi, atât pentru segmentul asigurări viață, cât și pentru
segmentul asigurări generale, urmând o creștere sustenabilș și stabilitate financiară. ASIROM va implementa în
continuare măsuri care să îmbunătățească constant profitabilitatea canalelor de vânzări și a produselor de asigurare.
SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE ASIROM
Situaţiile financiare individuale pentru anul 2020 ale ASIROM au fost întocmite cu respectarea reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Norma ASF 41/2015, precum şi a precizărilor privind
încheierea exerciţiului financiar la societăţile din domeniul asigurărilor (Norma ASF nr. 9/2020).
OBIECTIVE CORPORATIVE
Principalele obiective corporative ale ASIROM pe termen lung sunt creșterea volumului de prime și a încasărilor.
Strategia de vânzări a companiei pentru dezvoltarea viitoare este ghidată de următoarele obiective:
 Creștere peste nivelul pieței în fiecare din următorii 3 ani (2021, 2022, 2023);
 Menținerea profilului mărcii de retail și a gradului de conștientizare;
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Menținerea strategiei multi-canal; identificarea canalelor de distribuție aliniate la obiectivele, interesele și piața
țintă a portofoliului de produse ASIROM;
Optimizarea portofoliului de produse (noi piețe țintă);
Creșterea numărului clienților; creșterea numărului de polițe non-RCA (vânzări încrucișate); creșterea numărului
de parteneriate strategice;
Îmbunătățirea calității serviciilor; aplicarea măsurilor de loialitate pentru clienți fără daune;
Continuarea strategiei de echilibrare a portofoliului, a tacticilor asociate și a planurilor de acțiune pentru atingerea
obiectivului de profitabilitate

Continuarea programelor de optimizarea costurilor, fără a impacta calitatea serviciilor/ accesibilitatea / nevoia de
proximitate
ASIROM se straduiește să ofere soluții adecvate nevoilor clienților, să-și întărească capacitațile de subscriere și să-și
optimizeze portofoliul de investiții pe baza analizei evoluției riscurilor, în scopul de a-și îmbunătăți puterea de caștig
prin contractarea celei mai bune acoperiri prin reasigurare și printr-o gestionare eficientă a activelor.
Incepând cu 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare prevederile Legii 237/2015 privind autorizarea și supravegherea
activității de asigurare și reasigurare care transpune cerințele Solvabilitate II in legislația locală, precum și prevederile
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009. La 31 decembrie 2020 în
baza calculelor efectuate a Cerinței de Capital de Solvabilitate (SCR) și a Cerinței Minime de Capital (MCR)
determinate în conformitate cu cerințele regimului de Solvabilitate II, Asirom respectă cerințele de capital conform cu
Solvabilitate și are fonduri suficiente pentru următoarele 12 luni, în baza bugetului previzionat al Societății. Valoarea
coeficientului de lichiditate la 31 decembrie 2020 pentru asigurări generale a fost de 2,02, respectiv 10,77 pentru
asigurările de viață.
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Forma scurta a situatiilor financiare
Bilanțul individual în formă scurtă la 31 decembrie 2020
31 decembrie
2019
I
II

III
IV
V

VI

VII

ACTIVE NECORPORALE
PLASAMENTE:
Plasamente în imobilizări corporale şi în curs
Plasamente deținute la societațile afiliate și sub formă de
interese de participare și alte plasamente în imobilizări
financiare
Alte plasamente financiare
PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE
VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL
DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ
CONTRACTANȚILOR
PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE
CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE
CREANȚE:
Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă
Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare
Alte creanțe
ALTE ELEMENTE DE ACTIV:
Imobilizări corporale și stocuri
Stocuri
Casa și conturi la bănci
CHELTUIELI ÎN AVANS
Total Activ

I

CAPITAL ȘI REZERVE - Total din care:
Rezultatul exercițiului - profit
Rezultatul exercițiului- pierdere
II
DATORII SUBORDONATE
III
REZERVE TEHNICE
REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ
ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE
IV
EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE
TRANSFERATP CONTRACTANȚILOR (314)
V
PROVIZIOANE
VI
DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI
VII DATORII
VIII VENITURI ÎN AVANS
Total Pasiv
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31 decembrie 2020
(lei)

(lei)
18.399.471

19.827.012

194.267.028

184.128.803

71.536.331

59.710.519

964.457.443

944.570.887

21.391.215

21.944.382

524.138.666

419.902.013

145.826.982
13.564.392
47.191.177

157.616.829
13.601.096
52.134.489

1.493.364
1.327.658
20.199.609
131.998.694
2.155.792.030
31 decembrie
2019
(lei)
412.489.178
36.875.715
1.153.463.153

2.036.863
1.272.254
22.481.241
93.127.023
1.992.353.411
31 decembrie 2020
(lei)

19.286.617

20.931.117

35.273.529
438.862.868
85.197.495
11.219.190
2.155.792.030

38.008.966
328.588.120
73.862.021
9.546.102
1.992.353.411

413.954.518
11.769.126
1.107.462.567
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Contul individual de profit și pierdere în formă scurtă pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020
Contul tehnic individual al asigurărilor generale

Venituri din prime, nete de reasigurare
Cota din venitul net (diferența între veniturile și
cheltuielile din plasamente) al plasamentelor transferată
din contul netehnic
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare
Variația altor rezerve tehnice, nete de reasigurare
Cheltuieli de exploatare nete
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare
Rezultatul tehnic al asigurării generale (Profit)
Rezultatul tehnic al asigurării generale (Pierdere)

31 decembrie 2019
(lei)
283.291.384

31 decembrie 2020
(lei)
371.878.197

27.471.052

22.892.373

54.239.233
210.217.353
-17.525.587
157.853.156
48.261.981
33.805.234

78.502.351
267.997.645
-8.184.505
181.830.376
52.854.088
21.224.683

Contul tehnic individual al asigurărilor de viață

118.738.750
20.194.595
11.461.507
110.698.422
-16.073.572

31 decembrie
2020
(lei)
103.782.539
20.913.118
1.250.946
76.513.920
1.271.416

3.690.975

1.644.500

44.216.598
3.277.942
11.691.054

36.498.609
6.520.641
1.223.507

7.106.567

-2.274.010

31 decembrie 2019
(lei)
Venituri din prime, nete de reasigurare
Venituri din plasamente
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare
Variația rezervelor tehnice privind asigurările de viață
Variația rezervei matematice aferente asigurărilor de viață
pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată
contractantului cedată în reasigurare
Cheltuieli de exploatare nete
Cheltuieli cu plasamente
Minusvalori nerealizate din plasamente
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare
Rezultatul tehnic individual al asigurării de viață (Profit)
Rezultatul tehnic individual al asigurării de viață (Pierdere)
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Contul netehnic individual

Rezultatul tehnic al asigurării generale (profit)
Rezultatul tehnic al asigurării generale (pierdere)
Rezultatul tehnic al asigurării de viață (profit)
Rezultatul tehnic al asigurării generale (pierdere)
Venituri din plasamente
Cheltuieli cu plasamentele
Cota din venitul net al plasamentelor transferată din contul
netehnic
Alte venituri netehnice
Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele și ajustările de
valoare
Impozit pe profit
Rezultatul net al exercițiului (Profit)
Rezultatul net al exercițiului (Pierdere)

11

31 decembrie 2019
31 decembrie 2020
(lei)
(lei)
33.805.234
21.224.683
7.106.567
-2.274.010
42.467.513
48.104.385
14.996.461
25.212.012
27.471.052

22.892.373

15.473.007

12.726.725

11.436.921

5.545.178

36.875.715

11.769.126
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Nota 1 - Întocmirea formei scurte a situațiilor financiare individuale
În aplicarea prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale
entităților care desfașoară activitate de asigurare și/sau reasigurare (Normelor ASF nr. 41/ 2015) conducerea Societății
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA (“Societatea”) a procedat la
extragerea informațiilor din situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.
Forma scurtă a situațiilor financiare este derivata din situatiile financiare anuale si cuprinde:

Bilanțul individual în formă scurtă la 31 decembrie 2020;

Contul individual de profit și pierdere în formă scurtă pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 si

note, cuprinzand Nota 1 privind intocmirea formei scurte a situatiilor financiare si alte note explicative (incluse in
Nota 2 de mai jos), si anume:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imobilizări corporale
Alte plasamente financiare
Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă
Alte creanţe
Rezerva de daune avizate şi neavizate – asigurari generale
Rezerve tehnice - asigurari de viata
Prime emise brute – asigurari de viata
Prime emise brute – asigurari generale

Bilantul individual in forma scurta si contul individual de profit si pierdere in forma scurta au fost extrase agregat, fără
modificări, precum si notele explicative enumerate mai sus au fost extrase integral, din situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, care au fost întocmite conform Normei ASF nr. 41/2015.
Forma scurtă a situațiilor financiare individuale este consecventă cu acele situații financiare individuale in conformitate
cu baza descrisa in aceasta Nota 1 la forma scurta a situatiilor financiare individuale. Forma scurtă a situațiilor
financiare individuale include și această notă explicativă (Nota 1), dar aceasta nu a fost extrasă din acele situații
financiare individuale întocmite în conformitate cu Norma ASF nr. 41/2015.
Forma scurtă a situațiilor financiare individuale nu cuprinde toate prezentările cerute de Norma ASF nr. 41/2015. Astfel,
citirea formei scurte a situațiilor financiare individuale nu reprezintă un substitut pentru citirea situațiilor financiare
individuale auditate ale Societății.
Situaţiile financiare individuale ale Societăţii au fost pregătite şi elaborate in conformitate cu cerinţele legale şi prezinta
poziţia individuala, performanta financiară individuala si fluxurile individuale de trezorerie ale Societatii la data de si
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 in conformitate cu Norma ASF nr. 41/2015.
In conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare, situaţiile financiare individuale ale Societăţii întocmite la data de
31 decembrie 2020 au fost auditate de către auditorul financiar KPMG Audit SRL, înregistrat la Camera Auditorilor
Financiari din Romania cu nr. 9/11 iulie 2001, care a expimat o opinie de audit nemodificata asupra acestor situatii
financiare individuale in data de 26 aprilie 2021. Setul complet de situații financiare individuale din care a fost extrasă
forma scurtă a situațiilor financiare individuale se poate obține de la Oficiul National al Registrului Comerțului.
ADMINISTRATOR
Numele si prenumele:
IONESCU CRISTIAN EDUARD
Semnatura :

INTOCMIT
Numele si prenumele:
DEDU ALINA
Calitatea-Director Financiar
Semnatura:
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Nota 2 - Note explicative
Alte note explicative au fost extrase integral din situatiile financiare individuale auditate ale Societatii si fac referire la
elementele detaliate mai jos:
1. Imobilizări corporale
(lei)

Valoare brută
Sold la 1 ianuarie 2020
Intrari:
-din reevaluarea activelor
- din achizitii
- reluare deprecieri pe venituri
Iesiri:
- aferente activelor scoase din
evidenta
- compensate cu amortizarea in
vederea reevaluarii
Sold la 31 decembrie 2020
Amortizare cumulată
Sold la 1 ianuarie 2020
Cheltuiala exercitiului
Amortizare:
- aferenta imobilizarilor scoase din
evidenta
- compensate cu amortizarea in
vederea reevaluarii
Sold la 31 decembrie 2020
Valoarea contabilă netă la 1
ianuarie 2020
Valoarea contabilă netă la 31
decembrie 2020

Terenuri şi
Construcţii

Instalaţii
tehnice şi
maşini

Alte
instalaţii,
utilaje şi
mobilier

Avansuri şi
imobilizări
corporale în
curs

Total

210.037.834

8.843.155

2.934.514

191.251

222.006.754

13.234.466
2.433.626
22.345

1.257.221
-

111.316
-

3.035.002
-

13.234.466
6.837.165
22.345

26.718.045

547.754

94.337

-

27.360.136

18.107.676

-

-

-

18.107.676

180.902.550

9.552.622

2.951.493

3.226.253

196.632.918

15.962.057
5.937.082

7.626.072
731.960

2.658.233
71.482

-

26.246.362
6.740.524

3.791.463

526.158

94.337

-

4.411.958

18.107.676

-

-

-

18.107.676

-

7.831.874

2.635.378

-

10.467.252

194.075.777

1.217.083

276.281

191.251

195.760.392

180.902.550

1.720.748

316.115

3.226.253

186.165.666

Instalaţii
tehnice şi
maşini

Alte
instalaţii,
utilaje şi
mobilier

Avansuri şi
imobilizări
corporale în
curs

Total

3.860.857

231.960

235.278.014

9.633
935.976
2.934.514

40.709
191.251

263.141
13.534.401
222.006.754

3.533.205

-

27.344.431

(lei)
Terenuri şi
Construcţii
Valoare brută
Sold la 1 ianuarie 2019
Intrari
Iesiri
Sold la 31 decembrie 2019
Amortizare cumulată
Sold la 1 ianuarie 2019

40.709
5.697.127
210.037.834

15.490.94
5
212.799
6.860.589
8.843.155

10.108.672

13.702.55

215.694.252
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Cheltuiala exercitiului
Amortizarea aferenta iesirilor
Sold la 31 decembrie 2019
Valoarea contabilă netă la 1
ianuarie 2019
Valoarea contabilă netă la 31
decembrie 2019

6.158.493
305.108
15.962.057

4
745.954
6.822.436
7.626.072

61.003
935.975
2.658.233

-

6.965.450
8.063.519
26.246.362

205.585.580

1.788.391

327.652

231.960

207.933.583

194.075.777

1.217.083

276.281

191.251

195.760.392

La 31 Decembrie 2020, Societatea a reevaluat portofoliul imobiliar de cladiri si terenuri, cu evaluatorul extern SC ELF
EXPERT SRL, inregistrand o rezerva din reevaluare pozitiva de 13.234.466 lei ca diferenta intre valoarea reevaluata si
valoarea neta de contabila si o compensare intre amortizarea cumulata si costul brut al imobilizarilor de 18.107.676 lei.
Valoarea terenurilor si constructiilor admise sa acopere rezervele tehnice brute la 31 decembrie 2020, conform Normei
ASF 38/2015, este in suma de 184.128.670 lei (31 decembrie 2019: 191.033.790 lei).
Modificările rezervei de reevaluare pe parcursul exerciţiului financiar sunt prezentate astfel :

Rezerva de reevaluare la începutul exerciţiului financiar
Suma transferate din rezerva de reevaluare in surplus realizat din rezerva de
reevaluare ca urmare a vanzarii
Sume transferate in rezerva din reevaluare ca urmare a cresterii de valoare a
cladirilor si terenurilor
Rezerva de reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar

31 decembrie
2019
(lei)
133.367.088

31 decembrie
2020
(lei)
127.642.121

5.724.967

17.238.998

-

13.234.466

127.642.121

123.637.589

2. Alte plasamente financiare
Alte plasamente financiare cuprind obligatiuni corporative si depozite la institutiile de credit.
Obligaţiuni corporative şi titluri de stat
Investiţiile la 31 decembrie 2020 cuprind obligaţiuni, certificate de trezorie in suma de 828.512.134 lei (31
decembrie 2019: 865.051.888 lei), precum si plasamente aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la riscul
de investitii este transferata contractantilor in suma de 21.944.382 lei (31 decembrie 2019: 21.391.215 lei).
31 decembrie 2019 31 decembrie 2020
(lei)
(lei)
Obligaţiuni corporative
54.247.623
54.031.155
Titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice
810.804.265
774.480.979
TOTAL plasamente aferente portofoliului propriu
865.051.888
828.512.134
Plasamente aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la
21.391.215
21.944.382
riscul de investitii este transferata contractantilor
850.456.516
TOTAL plasamente
886.443.103
a)

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.
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a)

Obligaţiuni corporative şi titluri de stat (continuare)

La 31 decembrie 2020 costul amortizat (inclusiv dobanzile atasate) al plasamentelor in valoare contabila de
850.456.516 lei (la 31 decembrie 2019: 886.443.103 lei), incluzand valoarea primelor de amortizat de 32.893.348 lei
(la 31 decembrie 2019: 42.477.522 lei) si discountu-rilor de 290.778 lei (la 31 decembrie 2019: 400.616lei) este in
suma de 850.456.516 lei (31 decembrie 2019: 928.520.009 lei). A se vedea in tabelul de mai jos reconcilierea costului
amortizat (inclusiv dobanzile atasate) la 31 decembrie 2020 in suma de 865.051.888 lei (la 31 decembrie 2019:
907.128.794 lei) cu valoare contabila inclusa in pozitia bilantiera pentru portofoliul propriu in suma de 828.512.133
lei (la 31 decembrie 2019: 865.051.888 lei).
Incepand cu 31 decembrie 2019 costul amortizat este determinat prin metoda liniara in aplicarea prevederilor Normei
ASF 6/2019 .
31 decembrie 2019

31 decembrie 2020

(lei)

(lei)

53.556.266
691.357
54.247.623

53.456.266
574.889
54.031.155

31 decembrie 2019
(lei)

31 decembrie 2020
(lei)

Titluri de stat
Cost amortizat
Prime de emisiune (din cont 473)
Discount (din cont 474)
Valoare nominala titluri de stat
Creante din dobanzi titluri de stat
Total titluri de stat

831.236.906
(42.477.522)
400.616
789.160.000
21.644.265
810.804.265

755.122.570
(32.893.348)
290.778
722.520.000
19.358.408
774.480.978

TOTAL plasamente aferente portofoliului propriu

865.051.888

828.512.133

Obligatiuni corporative
Valoare contabila obligaţiuni corporative
Creante din dobanzi obligatiuni corporative
Total obligatiuni corporative

La 31 decembrie 2020, valoarea justa a plasamentelor se prezinta in tabelul de mai jos:
Valoare justa

Titluri de stat
Obligatiuni municipale
Obligatiuni corporative cu venit fix
Fonduri de investitii
Total plasamente aferente portofoliului propriu
Plasamente aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la
riscul de investitii este transferata contractantilor
TOTAL plasamente
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31 decembrie 2019
(lei)
833.207.822
1.591.023
53.003.532
34.137

31 decembrie 2020
(lei)
790.655.884
1.656.111
53.934.680
107.111

887.836.514

846.353.786

21.357.078

21.837.271

909.193.592

868.191.057
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a)
Obligaţiuni corporative şi titluri de stat (continuare)
Scadenţa plasamentelor este :

Mai mică de 3 luni
3 luni la 1 an
Între 1 - 5 ani
Intre 5-10 ani
Peste 10 ani
TOTAL
*) valori prezentate pentru comparabilitate

Obligaţiuni corporative (i)
Titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice
TOTAL din care:
- principal
- dobânda ataşată
(i) Emitentul obligaţiunilor corporative
Erste Group Bank AG
- din care plasamente aferente asigurarilor de viata pentru care
expunerea la riscul de investitii este transferata contractantilor
BERD
Unicredit Bank
Bnp Parisbas
International Investment Bank
City of Bucharest
Banque International a Luxembourg
Citigroup Global Markets
Erste Asset Management Romania
- din care plasamente aferente asigurarilor de viata pentru care
expunerea la riscul de investitii este transferata contractantilor
TOTAL
*) valori prezentate pentru comparabilitate

Cost amortizat *)
31 decembrie 2019
(lei)
65.182.140
79.655.503
466.742.351
293.002.521
23.937.494
928.520.009

31 decembrie 2020
(lei)
45.701.183
139.267.488
122.398.493
362.272.773
180.816.579
850.456.516

Cost amortizat *)
31 decembrie 2019
(lei)
75.638.838
852.881.171
928.520.009
905.183.359
23.336.650

31 decembrie 2020
(lei)
75.975.537
774.480.979
850.456.516
829.516.829
20.939.687

25.036.750

25.411.848

21.357.078

21.837.270

30.149.754
1.606.639
8.538.366
10.273.192
34.137

10.161.164
30.150.164
1.606.777
8.538.471
107.111

34.137

107.111

75.638.838

75.975.535

Incepand cu 31 decembrie 2019 costul amortizat este determinat prin metoda liniara in aplicarea prevederilor Normei
ASF 6/2019.
Obligaţiunile corporative şi titlurile de stat sunt denominate în lei. Serviciile de custodie sunt prestate de Banca
Comercială Română SA.
Situatiile financiare la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Norma ASF 41/2015 nu reflecta maparea
anumitor conturi analitice conform prevederilor normelor de inchidere emise de ASF (in martie 2020). Diferentele de
mapare se reflecta la randurile 18, 66 si 135 din bilant, si anume „Venituri inregistrate in avans” (randul 135) si „Alte
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cheltuieli inregistrate in avans” (randul 66) referitoare la obligatiuni, trebuie incluse in suma prezentata la pozitia
„Obligatiuni si alte titluri cu venit fix” (randul 18); ca urmare, activele totale si pasivele totale ar scadea cu 400.616
RON.
Diferentele pe cost amortizat de la 31 decembrie 2019 intre nota de mai sus si fata bilantului reprezinta reclasificarile
mentionate anterior.
Depozite la instituţiile de credit
31 decembrie 2019
31 decembrie 2020
In USD
948.544
1.703.510
În EUR
În RON (i)
98.457.011
114.355.243
116.058.753
TOTAL
99.405.555
Depozitele pe termen scurt în lei plasate in cursul anului 2020 poarta o dobânda medie de 1,61% pe an (2019: 2,09%
pe an).
Depozitele au scadenţa astfel:

Până la 3 luni
Între 3 luni şi un an
TOTAL
3.

31 decembrie 2019
(lei)
99.405.555
99.405.555

31 decembrie 2020
(lei)
111.151.566
4.907.187
116.058.753

31 decembrie 2019
(lei)

31 decembrie 2020
(lei)

371.809
12.175
79.791.665
3.137
200.925
175.213
965.451
249.785
26.033.171
3.189.697
8.418.781
11.233.750
47.821
10.131
3.329.188
-660.207
477.713
94.965
133.945.170

368.265
8.967.230
84.231.724
126.061
253.214
187.751
692.354
315.526
18.031.179
2.472.462
8.411.400
9.100.715
53.771
4.841
3.889.770
-618.002
735.279
127.432
137.350.972

Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă

Asigurari Generale
Asigurari de accidente si boala
Asigurari de sanatate
Asigurari de mijloace de transport terestru
Decontare directa
Asigurari de mijloace de transport feroviar
Asigurari de mijloace de transport aerian
Asigurari de mijloace de transport naval
Asigurari de bunuri în transit
Asigurari de incendiu si calamitati natural
Alte asigurari de daune la proprietati
Raspundere civila auto
Raspunderea transportatorului
RC mijloace de transport aerian
RC mijloace de transport naval
RC general
Asigurari de credite
Asigurari de garantii
Asigurari de pierderi financiare
Asigurari de protectie juridical
Asigurari de asistenta turistica
Total
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Creanţe asigurări generale
Ajustari de depreciere creanţe asigurari generale
Creanţe asigurări viaţă
Ajustari de depreciere creanţe asigurari viata
Total creanţe brute
Total ajustari de depreciere creanţe asiguraţi
Total creanţe

133.945.170
-26.989.134
37.911.888
-1.170.049

137.350.972
-13.638.058
31.833.248
-894.399

171.857.058

169.184.220

-28.159.183

-14.532.457

143.697.875

154.651.763

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

Asigurari Generale

Nescadente
1 - 90 zile
91 - 180 zile
181 - 365 zile
> 365 zile
Total

69.198.603
46.260.652
2.674.603
1.561.638
17.655.476
137.350.972

Interval vechime

Asigurari Generale

Nescadente
1 - 90 zile
91 - 180 zile
181 - 365 zile
> 365 zile
Total
4.

31 decembrie 2020
Asigurari de Viata
26.838.111
2.586.936
476.378
1.468.940
462.883
31.833.248
31 decembrie 2019
Asigurari de Viata

65.377.317
30.703.281
2.408.771
2.005.836
33.449.965
133.945.170

31.618.463
4.377.155
326.930
838.580
750.760
37.911.888

31 decembrie 2019
(lei)
1.239.549
691.121
29.918.406
619.804
50.191
2.905.059
10.023.181
7.915
1.735.951
47.191.177

31 decembrie 2020
(lei)
120.479
48.023.585
492.276
2.317.231
10.759
1.170.159
52.134.489

Alte creanţe

Debitori diversi (i)
Debitori din daune externe
Debitori din regrese (ii)
Debitori din penalizări de întărziere
Creante cu bugetul statului
Creante FNUASS
Operatiuni in participatie (iii)
Decontari din operatiuni de mandat minusuri
Creante privind premiile de achizitie
Creante cu personalul
Alte creanţe
TOTAL
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(i)

La 31 decembrie 2020 in debitori diversi este inclusa suma bruta de 11.303.143 lei (31 decembrie 2019:
11.368.609 lei) ajustari de depreciere constituite in valoare de 11.182.665 lei (31 decembrie 2019: 10.129.060
lei).
(ii) Sumele estimate a fi recuperate din regrese aferente daunelor intamplate si avizate, in valoare brută de
71.547.027 lei la 31 decembrie 2020 (31 decembrie 2019: 45.592.037 lei) sunt prezentate împreună cu ajustarile
de depreciere aferente in suma de 23.523.442 lei (31 decembrie 2019: 15.673.631 lei).
(iii) La 31 decembrie 2019, in „Operatiuni in participatie” sunt incluse creantele Societatii in legatura cu Claim
Expert GIE in valoare de 10.023.181 lei la 31 decembrie 2019, sume prezenatate si in Nota 38 referitoare la
partile afliate. La 31 decembrie 2020 Societatea nu are creante in legatura cu aceasta entitate.
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.
5. Rezerva de daune avizate şi neavizate
31 decembrie 2020

Accidente şi boală
Sănătate
Avarii auto şi furt
Decontare Directa
Mijloace de transport feroviar
Mijloace de transport aerian
Mijloace de transport naval
Bunuri în tranzit
Incendiu şi calamităţi
Daune la proprietăţii
Raspundere civila auto (i)
Raspunderea transportatorului
RC mijloace de transport aerian
RC mijloace de transport naval
RC generală
Credite
Garanţii
Pierderi financiare
Protecţie juridică
Asistenţă turistică
Total

Rezerva de
dauna brută
(lei)
298.386
1.860.539
49.231.000
1.337.381
5.551.000
13.000
292.727
72.707.736
4.160.280
407.857.624
13.162.566
23.238.658
418.638
4.474.334
222.739
584.826.608
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Partea
reasiguratorilor
(vezi nota 8)
(lei)
3.900
71.116
4.444.212
43.183.117
948.097
353.051.099
224.098
5.278.350
382.603
3.361.108
410.947.700

Rezerva de
dauna netă
(lei)
294.486
1.860.539
49.159.884
1.337.381
1.106.788
13.000
292.727
29.524.619
3.212.183
54.806.525
12.938.468
17.960.308
36.035
1.113.226
222.739
173.878.908
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31 decembrie 2019

Accidente şi boală
Sănătate
Avarii auto şi furt
Decontare Directa
Mijloace de transport feroviar
Mijloace de transport aerian
Mijloace de transport naval
Bunuri în tranzit
Incendiu şi calamităţi
Daune la proprietăţii
Raspundere civila auto
Raspunderea transportatorului
RC mijloace de transport aerian
RC mijloace de transport naval
RC generală
Credite
Garanţii
Pierderi financiare
Protecţie juridică
Asistenţă turistică
Total

Rezerva de
dauna brută
(lei)

Partea
reasiguratorilor
(vezi nota 8)
(lei)

Rezerva de
dauna netă
(lei)

239.759
2.581
42.707.750
644.405
814.266
88.450
293.775
69.909.361
5.095.860
500.578.008
14.137.874
19.730.992
658.348
4.364.592
411.001
659.677.022

3.900
333.036
242.070
47.984.045
1.239.203
457.416.997
234.585
3.592.245
594.513
3.298.736
514.939.330

235.859
2.581
42.374.714
644.405
572.196
88.450
293.775
21.925.316
3.856.657
43.161.011
13.903.289
16.138.747
63.835
1.065.856
411.001
144.737.692

Rezerva de daune neavizate– asigurari generale
Rezerva de
daune bruta

Accidente şi boală
Avarii auto şi furt
Incendiu şi calamităţi
Raspundere civila auto
Raspunderea transportatorului
RC generală
Total

(lei)
100.442
8.167.661
7.329.094
99.538.203
1.179.070
5.617.174
121.931.644
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Partea
reasiguratorilor
(vezi nota 8 )
(lei)
73.027.156
73.027.156

31 decembrie 2020
Rezerva de daune
neta
(lei)
100.442
8.167.661
7.329.094
26.511.047
1.179.070
5.617.174
48.904.488
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Rezerva de
daune bruta

Accidente şi boală
Avarii auto şi furt
Incendiu şi calamităţi
Raspundere civila auto
Raspunderea transportatorului
RC generală
Total

31 decembrie 2019
Rezerva de daune
neta

(lei)
118.028
3.893.339
3.331.885
146.316.445
1.821.272
5.300.578
160.781.547

Partea
reasiguratorilor
(vezi nota 8 )
(lei)
120.965.432
120.965.432

Rezerva de
daune brută
(lei)

Partea
reasiguratorilor
(vezi nota 8)
(lei)

Rezerva de
daune netă
(lei)

197.944
1.860.539
41.063.339
1.337.381
5.551.000
13.000
292.727
65.378.642
4.160.280
308.319.421
11.983.496
17.621.484
418.638
4.474.334
222.739
462.894.964

3.900
71.116
4.444.212
43.183.117
948.097
280.023.943
224.098
5.278.350
382.603
3.361.108
337.920.544

194.044
1.860.539
40.992.223
1.337.381
1.106.788
13.000
292.727
22.195.525
3.212.183
28.295.478
11.759.398
12.343.134
36.035
1.113.226
222.739
124.974.420

(lei)
118.028
3.893.339
3.331.885
25.351.013
1.821.272
5.300.578
39.816.115

Rezerva de daune avizate– asigurari generale
31 decembrie 2020

Accidente şi boală
Sănătate
Avarii auto şi furt
Decontare Directa
Mijloace de transport feroviar
Mijloace de transport aerian
Mijloace de transport naval
Bunuri în tranzit
Incendiu şi calamităţi
Daune la proprietăţii
Raspundere civila auto
Raspunderea transportatorului
RC mijloace de transport aerian
RC mijloace de transport naval
RC generală
Credite
Garanţii
Pierderi financiare
Protecţie juridică
Asistenţă turistică
Total
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31 decembrie 2019

Accidente şi boală
Sănătate
Avarii auto şi furt
Decontare Directa
Mijloace de transport feroviar
Mijloace de transport aerian
Mijloace de transport naval
Bunuri în tranzit
Incendiu şi calamităţi
Daune la proprietăţii
Raspundere civila auto
Raspunderea transportatorului
RC mijloace de transport aerian
RC mijloace de transport naval
RC generală
Credite
Garanţii
Pierderi financiare
Protecţie juridică
Asistenţă turistică
Total
6.

Rezerva de
daune brută
(lei)
121.732
2.581
38.814.411
644.405
814.266
88.450
293.775
66.577.476
5.095.860
354.261.562
12.316.602
14.430.414
658.348
4.364.592
411.001
498.895.475

Partea
reasiguratorilor
(vezi nota 8)
(lei)
3.900
333.036
242.070
47.984.045
1.239.203
336.451.565
234.585
3.592.245
594.513
3.298.736
393.973.898

Rezerva de
daune netă
(lei)
117.832
2.581
38.481.375
644.405
572.196
88.450
293.775
18.593.431
3.856.657
17.809.997
12.082.017
10.838.169
63.835
1.065.856
411.001
104.921.577

Rezerve tehnice – asigurari de viata

Rezerva matematica
Rezerva de prima
Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri
Rezerve de dauna
Total
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31 decembrie 2019
(lei)
200.526.656
40.276.036
2.913.842
10.911.049

31 decembrie 2020
(lei)
201.565.241
33.305.074
3.146.672
9.237.972

254.627.583

247.254.959
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7. Prime emise brute – asigurari de viata

Prime brute subscrise asigurari de viata
Prime anulate asigurari de viata
TOTAL
(i) Prime individuale
Prime cu titlu de grup
(ii) Prime periodice
Prime unice
(iii) Prime de contract fara participare la beneficii
Prime de contract cu participare la beneficii
Prime de contract atunci cand riscul din plasamente este suportat
de catre asigurat

31 decembrie 2019
(lei)
129.602.649
-11.215.469
118.387.180
89.410.110
28.977.070
94.065.057
24.322.123
50.938.966
64.407.963

31 decembrie 2020
(lei)
102.944.160
-4.879.938
98.064.222
82.654.459
15.409.763
90.838.675
7.225.547
17.503.495
77.630.772

3.040.251

2.929.955

31 decembrie 2019

31 decembrie 2020

(lei)
454.946.676
-27.298.096

(lei)
560.627.384

427.648.580

534.897.701

31 decembrie 2019
(lei)
3.224.340
3.755
176.630.274
2.257.964
530.821
262.236
1.303.326
942.711
74.435.262
9.555.306
119.778.780
12.053.518
54.631
80.194
17.277.276
3.091.536
3.709.289
2.457.361
427.648.580

31 decembrie 2020
(lei)
3.252.231
24.111.731
209.305.432
2.942.388
834.635
276.724
445.993
1.221.817
83.651.068
10.217.312
161.218.975
10.050.105
66.323
130.662
19.253.189
3.037.301
3.612.964
1.268.851
534.897.701

8. Prime emise brute – asigurari generale

Prime brute subscrise asigurari generale
Prime anulate asigurari generale
TOTAL

Accidente şi boală
Sănătate
Avarii auto şi furt
Decontare Directa
Mijloace de transport feroviar
Mijloace de transport aerian
Mijloace de transport naval
Bunuri în tranzit
Incendiu şi calamităţi
Daune la proprietăţii
Raspundere civila auto
Raspunderea transportatorului
RC mijloace de transport aerian
RC mijloace de transport naval
RC generală
Credite
Garanţii
Pierderi financiare
Protecţie juridică
Asistenţă turistică
Total
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-25.729.683
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In anul 2020 Societatea a subscris prime aferente contractelor de acceptari in reasigurare in suma de 132.461 lei (2019:
223.222 lei).
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