Evenimente ulterioare incheierii situatiilor financiare pentru anul 2019
cu privire la efectul Coronavirus/COVID-19
Spre finalul anului 2019, în China au apărut pentru prima dată știri despre COVID-19 (Coronavirus),
Organizația Mondială a Sănătății raportând un număr limitat de cazuri afectate de un virus necunoscut la 31
decembrie 2019. În primele luni ale anului 2020 virusul s-a răspândit la nivel global, declanşându-se o pandemie.
Deşi impactul pandemiei nu poate fi încă determinat la momentul emiterii acestor situații financiare anuale
individuale, se pare că efectele negative asupra comerțului global și asupra activitatii Societăţii pot fi mai severe
decât era asteptarea inițiala. Conducerea consideră că această pandemie este un eveniment ulterior datei bilanţului
care nu conduce la ajustarea situaţiilor financiare anuale individuale.
Întrucât pandemia nu este controlabilă în prezent si evoluează rapid, conducerea consideră că este
imposibil să estimeze impactul potențial total al acestui eveniment asupra poziției financiare și a performanței
financiare ale Societăţii până la data întocmirii acestor situații financiare.

Profilul de risc al Companiei va fi afectat de epidemia/ pandemia de Coronavirus in principal
in urmatoarele categorii de riscuri:

-

Risc de subscriere/daune – compania a analizat impactul pe care ar putea sa-l aiba pandemia de
coronavirus asupra portofoliului de asigurari de viata si generale in vigoare la 31.12.2019. Riscurile
acoperite de din portofoliul de qsigurari de viata sunt: risc de deces ca urmare a unor imbolnaviri,
asigurarile suplimentare ce acopera spitalizarea ca urmare a unor imbolnaviri sau suspendarea platii
primelor ca urmare a decesului contractantilor asigurarii. Efectul net estimat tinand cont si de
reasigurare pentru asigurarile de viata este de 865.730 ron. In ceea ce priveste portofoliul de Asigurari
generale, singurul produs susceptibil a genera un impact ca urmare a Covid 19 este “asigurarea de
calatorie si pachetul de asistenta pentru titularii de card”, riscurile acoperite fiind: cheltuieli medicale
si de alta natura si anularea calatoriei si intreruperea calatoriei. Impactul net estimat dupa deducerea
sumelor recuperabile de la reasiguratori este de 220.573 ron.
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-

Riscul de lichiditate – compania a analizat impactul estimat asupra coeficientului de lichiditate la
31.12.2019, pentru asigurari generale acesta ar cunoaste o scadere de la 4,4% la 4,32%, iar coeficientul
pentru asigurari de viata ar scadea de la 2,59% la 2,27%.

-

Riscul de piata – efectele posibile ale pandemiei de coronavirus ar putea afecta riscul de rata a dobanzii
si riscul de schimb valutar, in sensul cresterii dobanzilor la titluri de stat si a cursului de schimb, avand
in vedere ca statul va avea nevoie de imprumuturi pentru a finanta si sustine economia afectata de
pandemie. Impactul asupra investitiilor companiei va fi unul benefic, intrucat compania detine
investitii in monede straine EUR, USD, CHF, si va continua sa investeasca in titluri de stat pe termen
mediu si lung astfel incat sa obtina o maximizare a profiturilor obtinute din investitii.

-

Riscul operational - in vederea minimizarii efectelor pandemiei asupra activitatii curente si proceselor
operationale ale companiei, conducerea executiva a implementat masuri pentru a reduce aceste riscuri,
precum: includerea posibilitatii pentru o parte din angajati a muncii de acasa, s-au intocmit planuri de
rotatie a personalului in vederea asigurarii continuitatii activitatii si servisarii clientilor, notificarea
daunelor pe canale electronice, inspectii de risc la distanta, etc.

Conducerea companiei monitorizează îndeaproape situația și caută modalități de a minimiza impactul
pandemiei asupra entitatii, dar reducerea activitatii economice ca urmare in principal a restrictionarii deplasarilor,
al limitarii semnificative a activitatii unor sectoare de activitate (industria hoteliera, alimentatia publica, cultura
etc.) al cresterii numarului de contracte de munca suspendate, va avea un impact asupra activitatii si rezultatelor
Garanta.
Impactul estimat va veni in principal din reducerea disponibilitatilor unor companii si persoane ca urmare a
reducerii sau chiar incetarii activitatii ceea ce poate conduce la scaderea posibilitatilor de achizitionare a
asigurarilor sau a achitarii ratelor de prima pentru polite existente.

