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Către Acționarii Garanta Asigurări S.A. 

Opinia noastră 

În opinia noastră, informaţiile supuse auditului cuprinse în elementele relevante din raportul privind 
solvabilitatea şi situaţia financiară al Garanta Asigurări S.A. (“Societatea”) la 31 decembrie 2020, 
sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerinţele de raportare financiară 
ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi 
ale Normei nr. 21/2016 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) privind raportările 
referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare 
(“Legea 237/2015” şi “Norma ASF 21/2016”) . 

Elementele relevante din raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară auditate 

Următoarele machete ale Societății la 31 decembrie 2020: 

• S.02.01.02 – Bilanţ; 

• S.23.01.01 –Fonduri proprii; 

• S.25.01.21 –Cerinţa de capital de solvabilitate – pentru societăţile care aplică formula 
standard; și 

• S.28.02.01 –Cerinţa de capital minim – Atât activitatea de asigurare de viață, cât și activitatea 
de asigurare generală,  

sunt denumite în continuare “elementele relevante din raportul privind solvabilitatea şi situaţia 
financiară”. 

Elementele relevante din raportul privind solvabilitatea și situația financiară la 31 decembrie 2020 
se identifică astfel: 

• Raportul dintre fondurile proprii eligibile pentru acoperirea cerinței de capital privind 
solvabilitatea și cerința de capital privind solvabilitatea (SCR):  213,20% 

• Raportul dintre fondurile proprii eligibile pentru acoperirea cerinței minime de capital și cerința 
minimă de capital (MCR):        185,54% 

Bazele opiniei  

Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (“ISA”). 
Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea 
Responsabilitățile auditorului într-un audit al elementelor relevante din raportul privind solvabilitatea 
şi situaţia financiară din raportul nostru.  

 

http://www.pwc.ro/
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Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui 
baza opiniei noastre de audit. 

Independența 

Suntem independenţi faţă de Societate conform Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii 
Contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) emis de Consiliul pentru 
Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA) și cerințelor de etică profesională 
relevante pentru auditul elementelor relevante din raportul privind solvabilitatea şi situaţia 
financiară din Romania. Ne-am îndeplinit responsabilitățile de etică profesională conform acestor 
cerințe şi Codului IESBA. 

Evidenţierea unor aspecte – Bazele întocmirii 

Atragem atenţia asupra secţiunilor “Evaluarea din punctul de vedere al solvabilității” şi 
“Gestionarea capitalului” din cadrul raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară, care 
descriu bazele întocmirii. Raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară este întocmit în 
conformitate cu cerinţele de raportare financiară ale Legii 237/2015 şi ale Normei ASF 21/2016, şi, 
prin urmare, în conformitate cu un cadru de raportare financiară cu scop special. Raportul privind 
solvabilitatea şi situaţia financiară trebuie publicat, iar utilizatorii vizaţi includ, dar nu se limitează la 
ASF. În consecinţă, este posibil ca raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară să nu fie 
adecvat în alt scop. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect. 

Alte informații  

Conducerea este responsabilă pentru alte informaţii. Alte informaţii cuprind următoarele Secțiuni: 

• Activitatea și performanța; 

• Sistemul de guvernanţă; 

• Profilul de risc; 

• Evaluarea în scop de solvabilitate;  

• Gestionarea capitalului; și 

• Anexe, altele decât elementele relevante din raportul privind solvabilitatea și situația 
financiară, 

dar nu cuprind elementele relevante din raportul privind solvabilitatea şi situația financiară şi 
raportul auditorului cu privire la acestea. 

Opinia noastră privind elementele relevante din raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară 
nu acoperă şi alte informaţii și nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la 
acestea.  

În legătură cu auditul elementelor relevante din raportul privind solvabilitatea şi situația financiară, 
responsabilitatea noastră este sa citim aceste alte informații menționate mai sus, şi, în acest 
demers, să apreciem dacă aceste alte informaţii sunt în mod semnificativ în neconcordanță cu 
elementele relevante din raportul privind solvabilitatea şi situația financiară sau cu cunoștințele pe 
care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ. 
În cazul în care, pe baza activităţii efectuate, concluzionăm că există o denaturare semnificativă a 
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acestor alte informații, ni se solicită sa raportăm acest fapt. Nu avem nimic de raportat referitor la 
acest aspect. 

Responsabilitățile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru 
raportul privind solvabilitatea și situația financiară 

Conducerea răspunde pentru întocmirea raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară în 
conformitate cu cerinţele de raportare financiară ale Legii 237/2015 şi ale Normei ASF 21/2016, şi 
pentru controalele interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a întocmi raportul 
privind solvabilitatea şi situaţia financiară fără denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. 

În întocmirea raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară, conducerea este responsabilă 
pentru evaluarea capacității Societății de a-şi continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, 
aspectele referitoare la continuitatea activităţii şi utilizând principiul continuităţii activităţii ca bază 
contabilă, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze Societatea sau să 
înceteze operaţiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora. 

Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 
raportare financiară al Societăţii. 

Responsabilitățile auditorului într-un audit al elementelor relevante din raportul 
privind solvabilitatea și situația financiară 

Este responsabilitatea noastră să formăm o opinie independentă cu privire la întocmirea, în toate 
aspectele semnificative, a elementelor relevante din raportul privind solvabilitatea şi situaţia 
financiară, în conformitate cu cerinţele de raportare financiară ale Legii 237/2015 şi ale Normei 
ASF 21/2016.   

Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care 
elementele relevante din raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară, în ansamblu, nu au 
denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum şi în emiterea unui raport al 
auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de 
asigurare, dar nu este o garanţie a faptului ca un audit desfăşurat în conformitate cu ISA va detecta 
întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de 
fraudă, fie de eroare şi sunt considerate semnificative dacă se poate determina, în mod rezonabil, 
că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza 
acestor elemente relevante din raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară. 

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi menţinem 
scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi: 

• Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a elementelor relevante din 
raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, 
proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi obţinem probe 
de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de 
nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de 
nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate  

 



 

4 

 

presupune întelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului 
intern. 

• Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit 
adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii 
controlului intern al Societăţii. 

• Evaluăm gradul de adecvare al politicilor utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor 
contabile și al prezentărilor aferente de informaţii realizate de către conducere. 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către conducere a 
principiului continuității activității ca bază contabilă şi determinăm, pe baza probelor de audit 
obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar 
putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. 
În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem 
atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din elementele relevante din 
raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară sau, în cazul în care aceste prezentări sunt 
neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit 
obţinute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare 
pot determina Societatea să nu işi mai desfăşoare activitatea în baza principiului continuităţii 
activităţii. 

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța printre alte aspecte, ariile planificate şi 
desfășurarea în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice 
deficienţe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

 

În numele 
PricewaterhouseCoopers Audit SRL 

 

Ana-Maria Butucaru 

Auditor financiar 

înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF3378 

 

 
 
Firmă de audit  
înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA6 
 
București, 7 aprilie 2021 
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INTRODUCERE 

  
Raportul privind Solvabilitatea  Financiar  (SFCR) este un raport anual pe care 

Societatea este solicitat  îl realizeze conform  Uniunii Europene Normei ASF 
nr.21/2016, ca parte a regimului Solvency II. 
 Raportul privind Solvabilitatea  Financiar  (SFCR) este un document public 
Societatea are  de a îl publica pe website-ul propriu (www.garanta.ro). 
 
1. Prezentarea  
 

Garanta  S.A. (denumita în a în 23 
septembrie 1997, cu un capital social  de 297.500 lei, ca  a unor importante  
financiare bancare de a investi pe  român  a , având ca principal  pe 
The Ethniki, Hellenic General Insurance Company. 

 
Prin  sau majoritar The Ethniki, Hellenic General Insurance Company, care este 

liderul  de  din Grecia, Societatea este parte a "National Bank of Greece" Group 
(NBG).  

În România, grupul NBG  o gama larg  de servicii financiar-bancare prin Garanta 
 NBG Leasing. 

 
Garanta  S.A. este persoan  juridic  român , societate pe , cu form  

compozit , autorizat  s  practice atât  generale  de via . 
 
Societatea este înregistrata, în România, cu Cod Unic de Înregistrare 9827029, la Registrul 

 sub  J40/7688/1997,  în Registrul Asigur torilor din România sub  de 
ordine RA-020, Cod LEI 549300BLM6IEMSO0RW56 are Cod operator date personale nr. 4626. 
 

Garanta  S.A. este membru activ al Uniunii  a Societ ilor de Asigurare 
Reasigurare din România (U.N.S.A.R.), al  pentru Pensiile Administrate Privat din 
România (A.P.A.P.R.) al  Societ ilor de Leasing din România (A.S.L.R). 

 
Garanta  S.A. este autorizata de Biroului Asiguratorilor Auto din România 

(B.A.A.R.) instrumenteze dosare de daun  Carte Verde pentru un  de peste 100 de 
parteneri externi. 

 
Sediul social al  este în , bdul. Ion Mihalache 19-21, sector 1, cod 

011171. 
 Capitalul social, subscris  al Garanta  S.A. este de 28.144.875 lei. 

 
De asemenea, Garanta  S.A. este autorizat    de asigurare împotriva 

dezastrelor (PAD) în numele Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale din România. 
 
 Cota de  total  a  (ambele i de : generale ), în anul  
2020 a fost de 0,41%, pentru activitatea de  generale 0,44% iar pentru activitatea de 

 de  0,30% anul  
2020 at pe site-ul Autortiatii de Supraveghere Financiara (ASF) 
 
 
2. Obiectivele strategice ale Societ ii 
 

Misiunea Garanta  este aceea de a înt ri securitatea financiara a  , 
prin programe de asigurare adaptate nevoilor personale de prot  de a oferi valoare 

. 
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Principalele obiective strategice ale  sunt: 

 Orientarea  client; 
  calitativ  serviciilor oferite; 
 Diversificarea mbun t irea continua a produselor; 
  eficientei dezvoltarea canalelor de ; 
 Administrarea eficient  a capitalului; 
   financiare. 

 
 
3. Strategia de afaceri 
 

Strategia general  de afaceri a  presupune viziunea strategic  a conducerii 
, pe termen scurt mediu, de atingere a obiectivelor strategice ale . 

 
 de  pe care  Societatea este   din România. 

Societatea, fiind o societate de  compozit ,  atât în domeniul  
generale domeniul  de . 

 
a  din România este caracterizat  de un grad ridicat de concentrare. În anul  

2020, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de 
asiguare din cele 28 de societ i care  la 31.12.2020 activitate de asigurare/reasigurare, 
similar cu anii anteriori. 

 
Cu toate în anul  2020 volumul total al primelor brute subscrise (  generale 

 de ) a crescut cu aproximativ 4,7% de la 10.980.833.602 Ron la 11.500.479.256 Ron 
in 2020 de perioada similar  a anului precedent cand cresterea a fost de 8% de la 
10.141.233.044 Ron la 10.980.833.602 ron, gradul de penetrare al  s-a 
plasat, în ultimi 5 ani, între 1,17% 1,1% din PIB, fiind în crestere. 

 
Obiectivele de afaceri pe termen scurt mediu (3-5 ani) ale  sunt: 

  volumului primelor brute subscrise cel  la nivelul de 77.000.000 Ron (15 
mil. Euro) pe an; 

  ponderii volumului de prime brute subscrise pentru  de  la un nivel 
minim de 10% din total; 

 ponderea volumului de prime brute subscrise vândute prin  proprie de  directe 
de minim 10% din total; 

 P
 cel pu in  75% din 

total; 
 atingerea unui prag de profitabilitate de minim 3%  

 
Viziunea strategic  de afaceri a , pe termen mediu, presupune descrierea 

 prin care conducerea va atinge obiectivele de afaceri. Conducerea 
 a adoptat o strategie de afaceri global , integrat , de dezvoltare managerial , 

organizatoric , administrativ-economic bazat  pe combina ia a trei principii de baza: 
, focalizare . 

 
 

4. Bazele întocmirii raportului 
 

Prezentul raport - it   2020, 
 este a cincea raportare anua regimul de 

Solvabilitate II. Raportul SFCR aferent anului  2020 a fost elaborat în conformitate cu Ghidul 
EIOPA 
cum este stipulat în Legea nr.

, cu Norma nr 21/2016 privind 
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ulterioare i Regulamentul Delegat (UE) 35/2015, respectiv Regulamentul Delegat (UE) 2019/981 
ale Comisiei Europene. 

 

 materialitate au fost luate în considerare, toate într-  
prevederilor stabilite de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). 

 
A. ACTIVITATEA PERFORMANTA 

 
A.1. Activitatea 
 

Garanta  S.A. este societate pe , cu un capital subscris integral  de 
28.144.875 lei, repartizat în 1.125.795  nominative simple, iar valoarea nominala a unei 

 este de 25 lei. 
O  d  un sigur drept de vot în Adunarea General  a . 
 

 de supraveghe  

 
Garanta S.A. este 

Fina  (ASF) din România, cu date de contact: , nr. 15, 
sector 5, . 

 
Grupul din care face parte Societatea este supravegheat de - 

Department of Private Insurance Supervision, cu urmatoarele date de contact: 21 El. Venizelos Str. 
Greece 102 50 Athens.  

 
Auditorul independent 

Auditorul independent este PricewaterhouseCoopers Audit SRL, reprezentat prin doamna 
Ana- Maria Butucaru Bd. Poligrafiei, nr. 1A, sector 1, cod 

013704 . 
 

Societatea   activitatea prin sediul central situat în bdul. Ion 
Mihalache 19- prin alte 18 reprezentante (puncte de lucru).  principal al  
este societatea de asigurare The ETHNIKI Hellenic General Insurance Company, membr  a 
grupului National Bank of Greece (Banca  a Greciei). 
 
Structura  

Structura  Garanta  S.A. este : 

     Capital social 
(RON) 

Procent Nr.  

The ETHNIKI - Hellenic General Insurance 
Company  26.727.775 94.96498% 1.069.111 
Jean Valvis 1.130.150 4.01547% 45.206 

 SA 120.150 0.42690% 4.806 
Telekom SA 97.300 0.34571% 3.892 

ta Român  SA 69.500 0.24694% 2.780 
Total 28.144.875 100.00000% 1.125.795 

 
 privind entitatea semnificativa din acelasi grup cu Societatea sunt: 

- National Bank of Greece S.A. (NBG) 
- 86, Eolou St., 102 32 Athens, Greece; tel. +30 210 48 48 484; https://www.nbg.gr/en 

 
 privind entitatea la care este direct subordonata Societatea, în cadrul grupului sunt: 

- The ETHNIKI Hellenic General Insurance Company S.A. (Ethniki) 
- 103 105 Syngrou Ave., 117 45 Athens, Greece; tel. +30 201 90 99 000; http://www.ethniki-

asfalistiki.gr  
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P  legate 

La 31.12. 2020, p ile legate cu Societatea sunt : 

P r i legate ara  Parte din 
NBG Group 

 

The ETHNIKI Hellenic General Insurance 
Company S.A. 

Grecia 
DA DA Servicii reasigurare 

Jean VALVIS  DA NU NU 
 S.A. România DA NU NU 

Telekom S.A. România DA NU Servicii de  
Po ta Român  S.A. România DA NU Servicii  
NBG Leasing IFN S.A. România NU DA  

 
 

Structura capitalurilor proprii 

La 31.12. 2020 respectiv la 31.12. 2019, capitalurile proprii ale  sunt : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2019 2020 

Capitaluri proprii 48.629.368 42.498.971 

Capital subscris 28.144.875 28.144.875 

Rezerve din reevaluare 9.273.406 10.650.479 

Rezerve legale 2,968,388 2.968.388 

Alte rezerve 22,130,921 21.345.298 

Rezultatul reportat -7.189.855 -13.102.599 

Rezultatul financiar -6.698.367 -7.507.470 

Repartizarea profitului - - 
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Structura simplificat  a grupului 
 

 
 

 
 

 
 
A.2. Performan a  de subscriere 

 
Societatea emite contracte de asigurare (  de   generale) numai pe 

teritoriul României. 
 

  de  (lei) a n perioada 2019 - 2020 se  astfel:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2019 2020 

Prime brute subscrise 46.392.589 47.627.145 

-  39.862.315 41.076.146 
-  6.530.274 6.550.999 

Prime nete castigate 24.154.948 25.237.301 

-  17.802.164 18.843.975 
-  6.352.784 6.393.326 

 23.835.057 25.277.298 

-  22.039.341 23.427.985 
-  1.795.716. 1.849.313 

Daune nete 9.383.933 10.247.074 

-  7.789.894 8.539.390 

-  1,594,039 1.707.684 

 44.462.256 46.156.863 

-  37.904.699 39.562.332 
-  6.557.557 6.594.531 
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 Principalele clase de asigurare pentru care es  
 i  
  
  
  
  
 Asig  fluvial 
  în tranzit 
  alte calamit i naturale 
  
 Raspundere civila auto, pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (doar raspundere civila a 

transportatorilor rutieri) 
  pentru mijloace de transport aerian 
  pentru mijloace de transport maritim, lacustru fluvial 
  general  
  

 
 

 pe principlalele linii de afaceri ale  
2019- 2020 : 

 

 

 2019 2020 

      

Prime brute subscrise 46.392.589 47.627.145 

- Bunuri (pierdere financiara) 16.438.949 16.331.849 

- Auto CASCO 19.878.606 20.669.421 

- Marine (incl. CARGO) 877.412 936.644 

- Risc credit 107.021 28.062 

- Raspundere civila auto 951.461 1.840.919 

- Accidente persoane (sanatate) 1.608.865 1.269.251 

- Altele 0 0 

   

Total Asigurari Generale 39.862.314  41.076.146 

Total Asigurari de Viata 6.530.275  6.550.999 
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 2019 2020 
      
Daune brute platite 23.835.058 25.277.298 

- Bunuri (pierdere financiara) 2.704.784 3.195.341 
- Auto CASCO 19.105.303 20.075.620 
- Marine (incl. CARGO) 2.817 8.983 
- Risc credit - 0 
- Raspundere civila auto 100.511 67.687 
- Accidente persoane (sanatate) 125.927 80.354 

     
Total Asigurari Generale 22.039.342 23.427.985 
Total Asigurari de Viata 1.795.716 1.849.313 

 

Pentru diminuarea  riscului de subscriere, Societatea încheie contracte de reasigurare cu 
atât   cât 
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Impactului tehnicilor de atenuare a riscurilor prin reasigurare asupra rezultatelor a  

de subscriere: 
 

 2019  2020 
               
  Subscriere Reasigurare Rezultat net  Subscriere Reasigurare Rezultat net 
              

Total Societate 
16.364.303 -6.901.543 9.462.760 

           
18.007.456       -7.981.664 

          
10.025.792  

              

 
14.243.422 -6.829.791 7.413.631 

           
16.045.230  

          
-7.854.862 

            
8.190.368  

- prime 
39.862.315 -21.047.503 18.814.812 

           
41.076.146      -21.511.811  

          
19.564.335  

- rezerve tehnice 
-5.132.698 1.293.243 -3.839.455 

                 
186.073  

             
-967.166  

              
-781.093 

-  
-15.184.565 8.224.932 -6.959.633 

          
-19.247.372 

             
9.066.636  

        
-10.180.737 

- comisioane 
-5.301.630 4.699.537 -602.093 

            
-5.969.616 

             
5.557.479  

             
-412.137 

              

 
2.120.881 -71.752 2.049.129 

              
1.962.226  

               
-126.802 

            
1.835.424  

- prime 
6.530.275 -197.015 6.333.260 

     
6.550.999  

              
-193.975 

            
6.357.024  

- rezerve tehnice 
-700.315 10.599 -689.716 

                
-837.329 

                 
-91.544 

              
-928.873 

-  
-1.795.716 74.156 -1.721.560 

       
-1.849.313 

                
114.281  

           
-1.735.033 

- comisioane 
-1.913.363 40.508 -1.872.855 

            
-1.902.132 

                  
44.437  

           
-1.857.695 

              

SCR subscriere 622.561.624 -601.756.803 20.804.821 
        

653.742.779    -633.057.473  
          

20.685.306  
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A.3. Performan a  de  

 
Obiectivul principal al politicii de  a Garanta  S.A. îl  fructificarea 

activelor , atât în beneficiul  beneficiul , astfel încât, pe de o 
parte, genereze fluxuri de efecte pozitive, iar pe de alta parte,  fi facil transformate în 

i.   
 

Principalele  de  ale  sunt: 

 active financiare, cu  în instrumente financiare sigure, atât pentru scop de investire, 
pentru asigurarea unor grade de lichiditate solvabilitate adecvate, precum pentru 

acoperirea rezervelor tehnice din , în conformitate cu normele ASF; 
 active corporale de tip imobiliar (terenuri ), pentru nevoile de dezvoltare ale , 

având scop de investire; 
 active corporale de tip mijloace fixe (echipamente, mijloace de transport, mobilier, etc.), atât 

pentru nevoile de dezvoltare modernizare ale , pentru nevoile curente de 
înlocuire a celor amortizate complet  din uz; 

 active necorporale de tip software (sisteme,  programe informatice), în vederea 
   informatice a . 

 
 financiare 

 
 financiare sunt realizate având în vedere atât  de randamente 

toare  . În cadrul portofoliului de  financiare se  
 unui echilibru între depozitele bancare titlurile de stat emise de Ministerul de Finan e 

din România. Astfel, structura portofoliului de  financiare, conform balantei statutare la 
 anului 2020, respectiv 2019, se  astfel: 
 

 2019 2020 

- Depozite 43,05% 19,34% 
- Titluri de stat 56,90% 80,61% 
-  (necotate) 0,04% 0,05% 

      

 100,00% 100,00% 
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Societatea  în mod curent cu peste 6  din România, plasate în primele 20 de 
 din punct de vedere al activelor . 

Societatea  titluri de stat, de pe a secundar , care  o  de 
100%, fiind garantate de stat, randamente suficiente, peste media  anuale. 
 Societatea nu face  financiare în produse derivate sau  produse cu efect similar (de 
tip hedging). 
 Principalul obiectiv al  cu privire la  este realizarea  portofoliului 
investit cu  de randamente care prezerve minim valoarea acestuia. 
  
 
Active financiare si imobilizate (conform balanta statutara) 
 
  activelor financiare si imobilizate ale  se  astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 2019  2020 

      
 83.909.448  80.085.462 

-  17.369.177  18.362.507 
- Depozite 28.648.872  12.155.065 
- Titluri de stat 37.859.860  49.536.351 
- Ac iuni necotate 31.539  31.539 

       
Active imobilizate 2.800.087  3.063.083 

-  854.491  971.609 
-  1.945.596  2.091.474 

      

 2.246.086  1.148.605 
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Inf ii referitoare la riscurile de  i rentabilitatea portofoliului de  
 

Societatea a identificat ca riscuri de  care îi pot afecta major activitatea 
profitabilitatea  riscuri: 

-  nefavorabil  a dobânzii; 
- ia nefavorabil  a cursului de schimb valutar; 
-  nefavorabil  a preturilor (indicele de ). 

 nefavorabila a dobânzii a cursului de schimb valutar are o  majora în 
diminuarea randamentelor .  nefavorabila a cursului valutar conduce la 

 echivalentelor în moneda  a sumelor de încasat sau   echivalentelor în 
moneda  a sumelor de plat .  urilor (  indicelui de 

) presupune atât o  a desp gubirilor pl tite pentru daunele produse  cât 
o  a cheltuielilor curente ale  cu privire la  de bunuri servicii. 

 
 Analiza acestor riscuri arat  astfel: 

 
a)  dobânzii:  

- rata medie anual  a dobânzii de politic  monetara a BNR a fost de 1,50%; 
- rata media anual  a dobânzii la depozite în lei din sistemul bancar a fost de 1,65% pentru  

2020 i 2,22 pentru  2019 
 
b)  cursului de schimb valutar: 

- cursul mediu anual de schimb valutar la Euro a fost de 4,8371 lei pentru 2020 4,7452 lei 
pentru  2019 

- cursul mediu anual de schimb valutar la USD a fost de 4,2440 lei pentru 2020 i 4,2379 lei 
pentru  2019 

 
c)  urilor (indicele de ): 

- indicele general anual al pre urilor de consum a fost de 102,63% pentru 2020 i 104.04% 
pentru  2019 

- rata  anuale a fost de 2,6% pentru 2020 i 4,42% pentru  2019. 
 

 
Randamentul mediu al portofoliului de  financiare în  2020 a fost de  2,23% 2019 a 

fost de  2,77%, iar randamentele pe fiecare tip de  financiara au fost: 
 
       2019      2020   

- depozite bancare   1,45 % 0,77 % 
- certificate de trezorerie  3,81 % 3,50 % 
-  cotate           0 %      0 % 
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Riscul portofoliului de  
 

Societatea a realizat în cursul anului  2020 
financiare: 

 
Mix Valoare medie 

anuala investita 
 Randament 

anual 
Pondere 

     
Total depozite 38.818.887 297.852 0,77% 46,5% 
Certificate de trezorerie 44.628.079 1.560.621 3,50% 53,5% 

necotate 38.018 0 0,00% 0,1% 
 83.484.983 1.858.473 2,23% 100,00% 

     
         

Total depozite 8.093.117 63.147 0,78% 40,4% 
Certificate de trezorerie 11.942.297 478.755 4,01% 59,6% 

cotate 0 0 0,00% 0,0% 
 20.035.413 541.902 2,70% 100,00% 

     
         

Total depozite 30.725.770 234.705 0,76% 48,4% 
Certificate de trezorerie 32.685.782 1.081.866 3,31% 51,5% 

 necotate 38.018 0 0,00% 0,1% 
 63.449.570 1.316.571 2.07% 100,00% 

 
Societatea a realizat în cursul anului  2019  mix al portofoliului de  

financiare: 
 

Mix Valoare medie 
anuala investita 

tig anual Randament 
anual 

Pondere 

     
Total depozite 28.531.587 413.323 1,45% 43,8% 

Certificate de trezorerie 36.533.527 1.391.085 3,81% 56,1% 

necotate 38.020 - 0,00% 0,1% 

 65.103.134 1.804.408 2,77% 100,0% 
     

         

Total depozite 6.662.921 76.316 1,15% 42,1% 

Certificate de trezorerie 9.168.769 400.471 4,37% 57,9% 

cotate - - 0,00% 0,0% 

 15.831.690 476.787 3,01% 100,0% 
     

         

Total depozite 21.868.666 337.007 1,54% 44,4% 

Certificate de trezorerie 27.364.758 990.614 3,62% 55,5% 

necotate 38.020 - 0,00% 0,1% 

 49.271.444 1.327.621 2,69% 100,00% 
 
 

 
   

 2019 2020 

   
Venituri 2.062.705 2.171.946 
- Depozite 413.324 297.852 
- Titluri de stat 1.649.381 1.874.094 
-  0 0 

Cheltuieli 258.295 313.473 
- Depozite 0 0 
- Titluri de stat 258.295 313.473 
-  0 0 
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u pierderi din inves

tizare 
.  

 
 
A.4. Performan a altor activit i 

 
  venituri din exploa

 
         Ron    Ron 

 2019  2020 

    
Venituri din chirii 69.476           66.412  

Venituri din penalizari intermediari 13.924           14.468  

Rezultat net din cedarea activelor imobilizate -  - 

Venituri din taxa de gestiune dosare Carte Verde 899.290         735.731  

Venituri din imputatii salariati 48.070           51.835  

Alte venituri 37.682  
         

24.111  

Total 1.068.442  
       

892.557 
 
 
A.5. Alte  

 
Nu exist .  
 
 

B. SISTEMUL DE GUVERNANTA 

 
B.1.  generale privind sistemul de guvernare 

 
Sistemul de administrare 

 
Garanta  S.A. este guvernat  într-un sistem unitar de administrare, conducerea 

fiind asigurat  de  un consiliul de a . 
 

Structurile de guvernan  
 
 Structura de guvernan  a   pe baza modelului celor trei linii de  

este : 



   

16 / 78 
 

 
 

 
Adunarea General  a  

 competen ele  Generale a  sunt cele  de lege 
actul constitutiv al . 
 
Consiliul de administra ie 

Consiliul de a  este organul statuar responsabil pentru supravegherea 
controlul , reprezentând structura administrativa neexecutiva. Consiliul de a  al 

 este  din 7 administratori, din care minim 2  maxim 3 executivi. 
 

 competentele Consiliului de a  sunt cele  de lege actul 
constitutiv al domeniul managementului riscurilor, fie restrictive,  principalele 

 privesc organizarea supravegherea sistemului de gestionare a riscurilor, stabilirea 
apetitului la risc, toleran a de riscuri profilul de risc, organizarea  sistemului de 
control intern. 
 
Comitete consultative 

Consiliul de a în subordine direct
 fun prin regulamentele proprii: 

Comitetul de Audit, Comitetul de Resurse Umane si Guvernanta Corporativa, Comitetul de 
Management al Riscului - Comitetul 
de . Consiliul de a  câte ori 
consider  necesar sau oportun, -hoc. 
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Comitetul de Audit este un comitet permanent independent, având rolul de a asista 
Consiliul de  în realizarea  pe linia auditului statutar, auditului intern 
controlului intern. 
 

Principalele  competente ale Comitetului de Audit sunt: 

 Evaluarea monitorizarea Sistemului de Control Intern. 
 Evaluarea monitorizarea Auditului Intern. 
 Evaluarea monitorizarea Auditului Statutar. 
 Evaluarea monitorizarea  de raportare . 
 Evaluarea monitorizarea  cu cadrul legal. 
 Evaluarea monitorizarea  Codului Etic deontologiei profesionale. 

 
Comitetul Resurse Umane si  

consultativ , având  în  
nominaliz remuner rii a directorilor  

 
Principal  competen e ale Comitetului sunt: 

  
  
  
 Monitorizarea  

 
 Comitetul de Management al Riscului este un comitet permanent cu  consultativ , 
având rolul de a asista Consiliul de  în realizarea  pe linia managementului 
riscului. 
 

Principalele  competen e ale comitetului sunt: 

 
 

 ii prevederilor din profilul 
 

 
Comitetul de Subscriere, Reasigurare si Rezerve Tehnice este un comitet permanent cu 

, având rolul de a asista Consiliul de A  în pe 
linia a . 
 

 competente ale comitetului sunt: 

  
 Elaborarea strategiei de reasigurare. 
 Monitori  
 Monitorizarea constituirii rezervelor tehnice. 

 
Comitetul de -  este un comitet permanent cu 
 consultativ , având rolul de a asista Consiliul de Admini  în realizarea  de 

gestionare a capitalurilor pe linia investirii  fondurilor proprii atrase. 
Principalele  competente ale comitetului sunt: 

 Elaborarea politicilor de gestionare a capitalurilor, de inves  
 

maxim pentru riscurile de portofoliu). 
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Conducerea executiva 

Consiliul de A  poate delega conducerea  unuia sau mai multor directori 
executivi. Conducerea administrarea  curente a  sunt coordonate de 
Conducerea executiva. 
 

 competentele Conducerii executive, sunt cele  de lege actul 
constitutiv al . fie restrictive, principalele  privesc implementarea strategiilor 
aprobate de Consiliul de A , asigurarea  tuturor   de 

 suri pe linia   riscuri: riscul de credit, 
riscul de , riscul de lichiditate, riscul , riscul de subscriere riscul , 
m  limitelor  privind expunerea la riscuri, inclusiv pentru  de criz , 
analizarea i  unor activit i prin prisma riscurilor implicate, monitorizarea 

 adecvate eficiente a sistemului de control intern m  unor sisteme de 
raportare , atât  intern  extern. 
 
Conducerea operativa 

Structura Conducerii operative este conform cu organigrama structura de posturi 
aprobat . Principalele  ale membrilor conducerii operative sunt: Director economic, Director 

Director control risc, Director conformitate si control intern, Director IT, Director Juridic, Director 
RU.  
 

 competen ele Conducerii operative, a fi limitate, se refera în principal la 
 zilnica a   prin exercitarea conducerii, coordon rii, îndrum rii 

controlului tuturor  subordonate. Conducerea operativ   de realizarea 
, deciziilor  aprobate de Consiliul de A  i de Conducerea 

executiv  care sunt în sarcina diviziilor departamentelor subordonate. 
 
 
Politica de remunerare 
 

Politica  de salarizare, motivare recompensare a  respect   
român  în vigoare este în conformitate cu  în aceast   ale Comisiei 
Europene. 
 

Politica de remunerare a  se  pe  principii generale: 

 politica de remunerare permite  o administrare a riscurilor  i eficace, 
a încuraja asumarea de riscuri care dep easc  nivelul tolerantei la risc;  

 politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor intereselor pe 
termen lung ale cuprinde m suri pentru evitarea conflictelor de interese;  

 Consiliul de A  adopt   periodic principiile generale ale politicii de 
remunerare este responsabil cu implementarea acesteia;  

 implementarea politicii de remunerare face obiectul, cel in anual, al unei  interne, la 
nivel centralizat, privind conformitatea cu politicile procedurile de remunerare adoptate. În 
acest sens, la implementarea politicii de remunerare se  o  special  prevenirii 

 de stimulente pentru asumarea excesiv  de riscuri pentru alte comportamente 
contrare intereselor ;  

 remunerarea coordonatorilor  de administrare a riscurilor de conformitate este 
supravegheat  direct de  Conducerea executiva;  

 în cazul în care  este corelat  cu performan a, suma  totale se 
 pe o  a  performan ei individuale a structurii  în 

oar  activitatea, precum a rezultatelor generale ale , iar la evaluarea 
ei individuale sunt luate în considerare atât criterii financiare, criterii non 

financiare, cum ar fi:  acumulate/  , dezvoltarea personal , 
conformarea cu sistemele controalele , implicarea în strategiile de afaceri 
politicile semnificative ale  la performan a echipei;  



   

19 / 78 
 

  variabil  total  nu  capacitatea  de a- i înt ri baza de capital;  
 remunerarea este una din cele mai eficiente forme de motivare recompensare a ang ; 
  pot fi acordate lunar în numerar, dar la care se pot  avantaje materiale în 

natura; 
  în numerar se acord  numai în lei; 
 cuantumul  lunare sunt stabilite în  de nivelul competen elor profesionale 

individuale, de responsabilitatea postului ocupat de norma de timp de lucru; 
 nivelul   se  anual, atât la nivelul global al , conform 

, la nivel individual în  de performantele fie  
angajat; 

 nivelul   pe baza de contract de mandat se  de obicei la 
început pentru toata durata mandatului; se pot face renegocieri la nivel anual. 

 
Remunerarea membrilor Consiliului de A : Societatea, în general, nu 

 membrii Consiliului de A , cu  administratorilor  care 
. Remun  acestora nu are componente variabile 

  
 
Remunerarea membrilor Conducerii executive, Director general Director general adjunct, 

 se face în baza contractelor de management încheiate, în 
conformitate cu prevederile legale ale Contractului colectiv de munca (CCM) aplicabil. 

  
 

Remunerarea membrilor Conducerii operative, se face pe baza contractelor individuale de 
munc  încheiate, în conformitate cu prevederile legale ale Contractului colectiv de munc  
aplicabil.  acestora nu are componente variabile. 
 
Functii cheie 

Functiile cheie (care sunt si functii independente de control) definite in cadrul Companiei, 
in conformitate cu cerintele regimului Solvabilitate 2 sunt urmatoarele: 

 Managementul Riscurilor; 
 Conformitate; 
 Audit Intern; 
 Actuariat 

 

Fiecare functie cheie are o pozitie clar stabilita in organigrama Companiei, directorii 
departamentelor corespunzatoare avand alocate functiile cheie. 

 

 

 Functia de Management al Riscurilor are urmatoarele atributii si responsabilitati principale: 
- dezvoltarea cadrului managementului riscurilor; 
- asigurarea unor politici cuprinzatoare de management al riscului; 
- implementarea politicilor de management al riscurilor; 
- definirea metodologiei de masurare a riscurilor; 
- analizarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor; 
- implicarea in deciziile manageriale; 
- implicarea in procesul de dezvoltare de produse, procesul de subscriere, procesul de 

reasigurare, procesul de alocare a activelor;
- monitorizarea implementarii deciziilor Comitetului de Management al Riscurilor; 
- intocmirea de rapoarte catre Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva privind 

evolutia riscurilor si depasirea limitelor de toleranta aprobate; 
 

 Functia de Conformitate are urmatoarele atributii si responsabilitati principale: 
- supravegherea, identificarea riscurilor, prevenirea si indrumarea cu privire la zonele de risc 

de conformitate ale Companiei: 
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- coruptia; 
- spalarea de bani si finantarea terorismului; 
- sanctiunile economice; 
- pietele de capital; 
- vanzarile; 
- reglementarile legislative si legislatia anti-trust; 
- frauda interna; 
- protectia si confidentialitatea datelor; 
- FATCA (Foreign Account and Tax Compliance Act); 
- implementarea principiilor si procedurilor de conformitate ale Grupului si de reglementare; 
- stabilirea si mentinerea unui sistem adecvat si eficient de gestionare a conformitatii. 

 

 Functia de Audit Intern are urmatoarele principale responsabilitati: 
- dezvoltarea unui plan anual de audit flexibil, utilizand metodologia Grup Audit bazata pe 

risc; 
- implementeaza planul anual de audit aprobat, care include misiunile speciale solicitate de 

conducerea administrativa / Comitet de Audit; 
- evaluarea la cererea Consiliului de Administratie, Comitetului de Audit si Directorului 

General a anumitor procese, activitati si procese; 
- furnizarea de rapoarte periodice conducerii administrative, Comitetului de Audit, si 

Conducerii Executive cu privire la derularea planului de audit, recomandarile si stadiul 
implementarii acestora; 

- e  intern; 
-  riscurilor; 
-  activitatii; 
-  externalizate. evaluarea 

 contabile; 
 

 Functia de Actuariat are urmatoarele atributii si responsabilitati principale: 
- implementarea principiilor si procedurilor Functiei Actuariale a Grupului; 
- coordonarea calculului rezervelor tehnice si a altor indicatori financiari, validarea 

rezultatelor; 
- exprimarea opiniei cu privire la politica de subscriere si cu privire la adecvarea politicii de 

reasigurare; 
- evaluarea respectarii standardelor de calitate mentionate in legislatia Solvabilitate II in ceea 

ce priveste datele interne si externe utilizate la calcularea rezervelor tehnice; 
- monitorizarea profitabilitatii produselor si suport in planificarea afacerii; 
- contribuirea la implementarea unui sistem eficient de management al riscului; 
- implementarea unui cadru de control eficient format din trei nivele: 

 primul nivel - controalele si procesele de verificare implementate in calculul 
rezervelor tehnice; 

 si al doilea nivel - Comitetul privind rezervele tehnice ce are rolul de a contesta si 
valida presupunerile folosite; 

 al treilea nivel depinde de nivelul de materialitate si reprezinta o validare externa 
si independenta precum: Group Actuarial, consultanti externi. 

 
Pensii suplimentare sau de pensionare anticipata 
 

Anagaja ii beneficiaz  de asigurare de pensie privat  în limita a 400 Euro pe an i 
persoana, ea pe perioada cât este în vigoare contractul individual de 
munca sau contractul de mandat. 
Societatea nu opereaz  nici un alt plan de pensii sau de beneficii dup  pensionare i, deci, nu are 
nici un alt fel de alte obliga ii referitoare la pensii. 
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Tranza  
 
 În cursul anului  2020, Societatea nu a înche

 
administrativ, de conducere sau control.   
 
B.2. e de competen  onorabilitate 

 
Societatea are în vigoare o politica de competen  onorabilitate (fit and proper) care 

 controalele care trebuie întreprinse atât la etapele de  , la 
 anuale periodice. 

 
ele privind competen a onorabilitatea trebuie îndeplinite de toate persoanele care 

conduc în mod efectiv Societatea sau sunt responsabile pentru  cheie. Ca urmare, 
persoanele care intra în domeniul de aplicare al politicii sunt: 
 membrii Consiliului de Administra ie; 
 membrii Conducerii executive: Directorul General  Directorul General Adjunct; 
   cheie în actuariat, audit intern, gestionarea riscurilor 

conformitate; 
 membrii conducerii operative: directorii autor   operatiuni de management, 

administrare, reprezentare control  direct Conducerii executive. 
 

Structura de conducere 
 

e necesare cu privire la: 

 Pietele financiare si managementul activelor, adica o intelegere a afacerii, a mediului economic 
si a pietei in care opereaza societatea; 

 Strategia de afaceri si modelul de afaceri ale societatii; 
 Sistemul de guvernare, adica o intelegere a riscurilor cu care se confrunta societatea, 
capacitatea de a le gestiona si de a evalua eficienta guvernantei, supravegherii si controlului; 

 Analiza financiara si actuariala, adica abilitatea de a interpreta informatiile financiare si actuariale 
ale societatii, de a identifica problemele principale, de a implementa mecanismele adecvate de 
reglare si de a lua masurile necesare pe baza acestor informatii; 

 Cadrul si cerintele normative, adica intelegerea cadrului normativ in care functioneaza si 
capacitatea de adaptare la schimbarile intervenite in acesta. 

 
Persoanele care detin functii-cheie 

Persoanele nominalizate in functii-cheie trebuie sa detina o experienta relevanta pentru 
 

sub supravegherea A.S.F. 

 Managementul Riscului 

Persoana desemnata sa asigure conducerea functiei de managementul riscului trebuie sa 
aiba calificarile si sa dispuna de experienta si cunostintele necesare pentru stabilirea, 
implementarea si actualizarea unor politici, proceduri, procese, teh
administrarea riscurilor la care este expusa activitatea societatii si pentru a asigura coordonarea 
proceselor de identificare, evaluare, diminuare, monitorizare si raportare a riscurilor, de elaborare 
si monitorizare a modelelor de evaluare a riscurilor, precum si a scenariilor privind testele de stres. 
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 Control Intern si Conformitate 

Coordonatorul functiei de control intern si conformitate trebuie sa aiba calificarile, experienta 
si cunostintele necesare pentru a gestiona riscurile de conformitate ale societatii, pentru a 
monitoriza conformitatea acesteia cu legislatia, reglementarile, principiile si procedurile interne in 
vigoare, pentru a oferi consultanta referitoare la conformitatea cu legile si reglementarile relevante. 

 Audit Intern 

Coordonatorul functiei de Audit Intern trebuie sa aiba calificarea, experienta si cunostintele 
necesare pentru a ajuta societatea în îndeplinirea 
metodica in scopul evaluarii si îmbunatatirii eficacitatii proceselor de management al riscului,  
control   Coordonatorul functiei de Audit Intern trebuie sa indeplineasca si sa respecte 
prevederile reglementarilor legale aplicabile. 

 Actuariat 

Actuarul trebuie sa detina suficiente cunostinte de matematici actuariale, matematici 

standarde aplicabile astfel incat sa asigure coordonarea procesului de calculare a rezervelor 
tehnice si compararea rezultatelor cu rezultatele anterioare, informarea 

nui punct 
r de 

prin aportul la modelarea riscurilor care stau la baza ca  

Controalele întreprinse în etapa de   sunt: 

 verificarea ii 
 verificarea  
  
  profesionale prestate 
  academice  
 a la grup 
 participarea în consilii de  
  în cadrul  non-profit 
 interese drepturi de vot peste 10% în  entit i 
  asociate 
 împrumuturi credite  
 litigii 
  de faliment 
 certificatul fiscal 
 cazierul judiciar 

 
Controalele anuale întreprinse în timpul  sunt: 

 ei profesionale 
 î  de  
  asociate 
 împrumuturi credite  
 litigii 
  de faliment 

 
Selectarea nominalizarea tuturor can , în toate rolurile, se  pe capacitatea lor de 
a satisface  de serviciu  de dezvoltare. Deciziile de  nominalizare 
vor reflecta aptitudinile,   i, acolo unde este cazul, rile specifice 
postului. 
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B.3. Sistemul de management al riscului, inclusiv autoevaluarea riscurilor a 

 

 
Sistemul de management al riscului 

Structura organizatoric   respectarea unor 
limite clare de , separarea suficienta 
toate nivelurile, inclusiv la nivelul Consiliului de A  Conducerii executive  
între  
  

Ac  de management al riscurilor în cadrul  se  la  
niveluri:  

 Strategie  management al riscurilor executate la nivelul Consiliului de 
A , i anume aprobarea strategiei de management al al capitalului, prin 

ne
apetitul la risc. 

 Tactica   i
Execu i 
instituirea de  sufic

- randamente la nivele acceptabile.  În acea
iviziei de 
 

  
aferente sunt executat ntru Societate. Managementul 
riscurilor proceduri
respective insti . 

G  se bazeaz  pe trei linii de 
: 

 prima linie de    compartimentele de asumare a riscurilor (compartimente 

dat de perf  
 a 2-a linie de are  compartimentele riscurilor. 

În mod special Divizia de Management al Riscurilor , , controlea i 
, i  i se 

de furnizarea de instrumente adecvate de management al riscurilor. De 
re a riscurilor, cu 

cadrului de management al riscurilor.   
 a 3-a linie de   Auditorul Intern, 

gradului de conformitate cu cadrul în vigoare de 
. 
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 Structura  de componente 
activit i, care sunt sumarizate astfel:   

 Strategia la risc a  are drept scop reducerea   la  
nefavorabile ale mediului în care , în vederea  obiectivelor stabilite, cu 
eficien  maxim .  

 Apetitul la risc tea 
pentru realizarea obiectivelor sale 

strategice i 

Un ansambl
orice moment Politici proceduri care stabilesc o expresie mai 
detaliat , granulat  a expunerilor la risc care sunt acceptabile pentru Societate pentru fiecare 
tip de risc. Acestea  comunicarea apetitului pentru fiecare risc  membrii  ai 
personalului, inclusiv orice limite  pentru raportare la nivelul Consiliului de 
A , stabilite în cadrul apetitului pentru risc. Aceste limite  vor fi 

 i,  caz, se vor lua m suri mai detaliate pentru monitorizarea de  Comitetul 
de Management al Riscurilor i Conducerea executiva. 

 Ciclul de gestionare a riscurilor cuprinde o serie de procese: care  identificarea, 
evaluarea, gestionarea, monitorizarea raportarea riscurilor: 

- identificarea înregistrarea riscurilor 
- evaluarea riscurilor 
- gestionarea monitorizarea riscurilor 
- estimarea pierderilor probabile i a celor acceptabile 
-  
- realizarea scenariilor testelor de stres 
- raportarea rezultatelor. 

   

N
iv

el
u

 ls
tr

a
te

gi
c 

N
iv

el
u

l t
ac

tic
 

io
na

l 

Audit Intern 

Managementul 
Riscurilor 

Resurse 
umane 

Alte 
compartimente 

specializate 

IT 

HR 
Actuariat 

Departamentul 
Juridic 

Conducerea 
Executiva Comitetul de Investitii, 

Lichiditate si AML 

 

Comitetul de Management 
al Riscurilor 

Comitetul de 
Audit 

Comitetul de Resurse Umane 
 

 

Sucursale 

Economic 

Departamentul de 
Conformitate si 
Control Intern 

Comitetul de Subscriere, 
Reasigurare si Rezerve Tehnice 
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 Controlul raportarea riscurilor, în  de  politicii, limitele apetitului la risc nivele 
de alar  expunerile la risc sunt  asigurate prin rapoartele furnizate cu regularitate  
Conducerea executiva,  Comitetul de Management al Riscului Consiliul de A . 

 
Consiliul de A  este în cele din urm  responsabil pentru asigurarea  

cadrului de gestionare a riscurilor, inclusiv aprobarea strategiei de risc a apetitului pentru risc. 
Comitetul de Management al Riscurilor sp  Consiliul de A  în îndeplinirea acestei 
responsabilit . 

 
Integrarea sistemului si a functiei de gestionare a riscului in cadrul companiei 
 
Cerinte specifice privind functia de management a riscului 
 Independenta Functiei de management al riscului - are independenta necesara fata de functiile 

exercitate de prima linie de aparare. Pr

ceea ce privesc raportarile, stabilirea obiectivelor sau orice alte mijloace. 
 Linii de raportare - Resp

directa catre Conducerea Executiva a Companiei. O linie de raportare functionala exista si 
catre Seful Departamentului de Management al Riscului din cadrul Grupului. 

 Accesul nerestrictionat la informatii - Functia de management al riscurilor trebuie sa aiba 
dreptul de a comunica cu orice angajat si sa obtina acces la orice informatii, inregistrari sau 
date necesare pentru a-  

 Competenta profesionala si Integritate - Detinatorul  functiei  de  management  al  riscurilor  
re pentru a gestiona riscurile 

in raport cu responsabilitatile rolului sau. 
 Externalizarea sau delegarea atributiilor de Management al Riscului - Orice externalizare a 

lui) 
necesita aprobarea prealabila a functiei de management al riscului din cadrul grupului . 
Externalizarea unor activitati singulare de management al riscului in cadrul Grupului nu 
necesita aprobare prealabila. Pentru aceste activitati se aplica Politica de Externalizare valabila 
in cadrul Grupului. 

 
 
Autoevaluarea riscurilor a  (ORSA) 

 
Autoevaluarea riscurilor a  (ORSA) este propria viziune a  asupra 

profilului de risc a capitalului necesar pentru gestionarea riscurilor. 
 
În scopul   de capital pentru solvabilitate, Societatea utiliz  formula 

standard cuantific  riscurile specificate în aceasta, în modalitatea  de aceast  formul . 
 

Procesul ORSA este o parte integrant  a regimului Solvabilitate II, reunind nevoile de 
gestionare a riscurilor de solvabilitate. Acesta este conceput pentru a fi un punct de  
continuu pentru Consiliul de A  pentru a ajuta la luarea deciziilor prin luarea în 
considerare a riscurilor cu care se confrunta Societatea. 
 
 Societatea  anual autoevaluarea riscurilor a  pe baza : 

  privind  procesele , inclusiv eficacitatea sistemului de control 
intern; 

 estimatul or anului de raportare; 
 planul de afaceri pe 3 ani; 
  la riscuri; 
 ponderile de participare la SCR. 
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Pentru perioada 2020-2023, societatea a identificat ca riscuri semnificative (cu o pondere 
cumulata în SCR de 79,87%) : 

   risc de schimb valutar         10,04% 
   risc de concentrare         10,64% 
 Risc de credit (contrapartida)  tip 1 (  tori)      16,91% 
 Risc de subscriere  generale  risc de catastrof        12,11% 
 Risc de subscriere  generale    cutremur       7,29% 
 Risc de subscriere Asigurari generale  risc de catastrofa cauzat de oameni    22,87% 

 
  2020 2021 2022 2023 Maxim 
Rata de solvabilitate (SCR) 213,20% 170,12% 166,70% 168,54% 213,20%  
            
Participare (%) în SCR  73,97% 74,63% 73,85% 73,12% 79,87% 

 risc de schimb valutar 10,04% 9,49% 8,17% 7,60% 10,04% 
 risc de concentrare 6,49% 10,64% 7,76% 8,11% 10,64% 

 tip 1 
 16,55% 15,18% 16,40% 16,91% 16,91% 

 
   11,36% 11,45% 12,11% 11,83% 12,11% 

 ri  cutremur 6,66% 6,59% 7,26% 7,29% 7,29% 

 risc de catastrofa cauzat de oameni 22,87% 21,28% 22,14% 21,37% 22,87% 

 
 
 
 

 
 
 

Riscul valutar se  în principal pentru Societatea  active financiare 
preponderent în monede  (EURO, CHF, USD) în  cu  asumate în 
activitatea de . Riscul valutar  negativ  de solvabilitate a  numai 
în  în care leului romanesc (RON) area cu cel in 25% vizavi de valutele 

 (în special EURO). Având în vedere nu se poate previziona  în perioada  5 
ani cursul valutar RON/valute se aprecieze cu mai mult de 25%, Societatea asuma acest 
risc. 
 

Riscul de concent
, având in vedere dimensiunea redusa a afacerii din Romania. 

epozite bancare si 
titluri de stat. 
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Riscul de contrapartida se manifesta in special datorita faptului ca societ

reasigurarea, societatea are încheiat
tiv riscul de contrapartida datorita expunerilor pe 

reasiguratori. 
 

Riscul de catastrof  natural  la  generale (  cutremure) este  acoperit 
atât de contracte de reasigurare  , dar este un risc semnificativ 
al riscului de subscriere pentru  generale. Societatea asuma acest risc la momentul 
încheierii contractelor de asigurare.  

 
Riscul de catastrofa cauzat de oameni este generat de  introducerea produsului CMR 

(Raspundere transportatori rutieri) din aprilie 2019. In conformitate cu standardele SII acest produs 
este asimilat cu Motor Third party Liability (RCA) si ca urmare trebuie calculate toate necesarurile 
de capital pe diverse module similar cu produsul RCA. Unul din calcule se refera la Man Made 
CAT. Conform formula standard exista un minim de capital necesar egal cu 6.000.000 EUR. Pana 
la data de 31.12.2020 Societatea detinea in portofoliu 754 de riscuri si estima a nu depasi 1.400 in 
urmatorii 4 ani. Deci cerinta de capital aferenta acestui risc sub aceasta formula  este considerata 
chiar conservatoare. Pierderea potentiala a CMR daca nu se considera limitarea minima de capital 
de 6.000.000 Euro poate fi acceptata de companie. 

 
 

B.4. Sistemul de control intern 

 
Sistemul de controlul intern  ansamblul politicilor procedurilor concepute 

implementate de  conducerea , în vederea  unei  rezonabile pentru 
atingerea obiectivelor  într-un mod economic, eficient eficace, respectarea 
reglement rilor legale a politicilor regulilor interne, protejarea bunurilor a , 
prevenirea depistarea fraudelor , precum calitatea documentelor de contabilitate 
producerea în timp util de  de încredere. 
 

Sistemul de control intern este o component  integrant  a sistemului de guvernan  al 
care  toate   organizatorice la toate nivelurile de 

management ale . 
 

 de control intern sunt parte integrant  a  curente ale sunt 
efectuate permanent de  persoanele cu responsabilitate pe toat  ierarhia , precum 
de  personalul specializat de control intern. 
 
Obiectivele controlului intern 

Principalele obiective ale controlului intern sunt adaptate într-un mod pragmatic , 
în  de structura ei organizatoric ,  naturii   

:  
 realizarea optimizarea  astfel încât asigure   

în  de economicitate, eficien  rentabilitate; 
 controlul gestiunea adecvata a riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor ; 
 consolidarea   controlul rezultatului pentru asigurarea  unor 

 corecte, de încredere, relevante, complete oportune Consiliului de A , 
Conducerii executive Conducerii operative pentru a sprijini procesul decizional precum 
utilizatorilor externi ai iilor; fiabilitatea  financiare; 

 buna  a proceselor regulilor interne pentru asigurarea  patrimoniului 
; 

 conformitatea   cu  legale în vigoare, politicile procedurile 
proprii, normele  codurile de conduita; aplicarea   stabilite de 
conducerea . 
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Politica de control intern 

Controlul intern este un proces  continuu la care particip  Consiliul de Administra ie,  
Conducerea executiva, Conducerea operativa, precum întregul personal al prin care 
se poate furniza o asigurare rezonabil  cu privire la atingerea obiectivelor . 
Implementarea sistemului de control intern este pentru Societate o problem  strategic   
pentru  intereselor sale, ale , partenerilor,   , chiar o 
problem  de existen  în cazul  unui eveniment major. 

 
Controlul intern este integrat în   pe toata ierarhia organizatoric  a 

se  pe trei paliere: 
 palierul 1: controlul permanent preventiv  exercitat de  Conducerea operativ  , 

prin  metode: 
- autocontrol  pentru  proprii; 
- controlul reciproc efectuat între compartimentele sau   ca urmare a 

 sarcinilor; 
- controlul ierarhic efectuat de responsabilul ; 
- controlul automat efectuat prin sistemele automate de control; 
- controlul prin testare de . 

 palierul 2: controlul de specialitate permanent concomitent  exercitat de  personal de 
specialitate cu privire la: 
- riscuri; 
- conformitate cu  legale interne; 
- financiar-contabil; 
- securitatea sistemelor informatice; etc. 

 palierul 3: controlul periodic ulterior  exercitat de  personalul specializat de control intern, 
materializat prin misiuni operative sau inopinate de control. Misiunile operative de control se 

oar  conform cu Planul anual de control intern aprobat de Directorul general al 
au în vedere activitatea  structuri organizatorice a ; acestea vor fi efectuate 

 care asigure activitatea  reprezentante, divizie, departament va fi 
controlat  cel in o data la 3(trei) ani. 

 
Consiliul de A  

  
 
Fiecare  de control intern se va finaliza cu întocmirea unei Note de control intern 

care va fi prezentat  Conducerii executive a , dar  controlate pentru luare la 
. 

 
Anual Departamentul de Conformitate Control Intern va întocmi va înainta spre 

aprobare Consiliului de A  raportul anual al  de control intern. 
 

 cuprinse în rapoartele auditorului extern, în rapoartele auditorului intern 
notele de control intern,   acestora stabilirea  corective  de  
Conducerea executiv , se aduc la  Conducerii operative în scopul  acestor 

. Controlul intern  permanent stadiul   corective la 
nivelul  entit i. 
 
 
B.5.  de audit intern 

 
Auditul intern este o activitate independent , obiectiv  de asigurar

conceput  îmbun t . Asist  Societatea în 
îndeplinirea obiectivelor sale prin implementarea unei   în 

îmbun t
. 
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 de audit intern din cadrul  este asigurat  de un auditor certificat membru al 
Camerei Auditorilor Financiari din România, angajat al . 
 
Obiectivele auditului intern 

Misiunile auditului intern vor determina eficacitatea controalelor interne, respectarea legilor 
i or în vigoare, fiabilitatea   financiare. În evaluarea mediului de control, 

auditul intern are în vedere: 
 Starea sistemului de control intern, al calit ii al opera iunilor; 
 Importan a gravitatea rezultatelor auditului; 
 Importan a zonei pentru /afacere; 
 Riscurile inerente de afaceri; 
 Nivelul de   a personalului; 
 Adecvarea supravegherii managementului  controalelor; 
 Revizuirea  de audit anterioare. 

 
Auditorul intern este independent de managementul  al  

exclusiv Consiliului de A , prin Comitetul de Audit. 
 

Politica de audit intern 

Nu exist   privind amploarea  auditului intern. Auditul intern are dreptul de 
a primi orice  sau  considerate necesare pentru îndeplinirea propriilor 
responsabilit  de Societate. 

 
Domeniul de aplicare al auditului intern cuprinde examinarea evaluarea caracterului 

adecvat a   guvernan ei , procesului de gestionare a riscurilor, sistemului 
structurii de control intern, precum calitatea performan ei în îndeplinirea r  
atribuite pentru atingerea scopurilor obiectivelor declarate ale . 
 

Identificarea prevenirea fraudei este în mod clar o responsabilitate a managementului. 
Auditorul intern este suficient calificat pentru a asista managementul în identificarea principalelor 
riscuri de fraud  cu care se confrunt  Societatea ar putea ajuta managementul în proiectarea de 
controale adecvate pentru a reduce riscurile. 
 

Anual, auditorul intern  managementului un rezumat al planului de audit pentru anul 
. Planul de audit este dezvoltat pe baza   folosind o metodologie 

bazat  pe risc. 
 

 încheierea  misiuni audit, auditorul intern va emite un raport, adresat 
  auditate i Conducerii executive, cuprinzând  înregistrare 
 de îmbun t ire. 

 
Anual, auditorul intern va emite un raport, adresat Comitetului de Audit, care  

sumarul   pe parcursul anului. 
 
 

B.6.  actuarial  
 

 actuarial  are un rol strategic în Societate, scopul acesteia fiind de asigura un nivel 
adecvat de supraveghere, verificare, analiz , modelare evaluare a problemelor ce implica un risc 
financiar evenimente probabilistice. 
 

 actuarial  asist  Societatea în îndeplinirea obiectivelor sale de securitate financiara 
respectarea normelor  cu privire la solvabilitate, adecvarea capitalurilor 

managementul riscurilor. 
 

 de actuariat din cadrul  este asigura  de un actuar certificat membru al 
 Române de Actuariat, angajat al . 
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Societatea are în vigoare o politica a  actuariale. 
 

 cheie ale  actuariale sunt: 

  calculul rezervelor tehnice; 
 justific   rezervelor tehnice de la an la an; 
 compar  cele mai bune  (BEL) cu ; 
  oportunitatea metodelor a ipotezelor; 
  suficien a calitatea datelor; 
  incertitudinea ; 
 emite un aviz cu privire la politica global  de subscriere; 
 emite un aviz cu privire la caracterul adecvat al aranjamentelor de reasigurare; 
 contribuie la managementul riscului prin modelarea  de capital; 
  rapoarte scrise  Consiliul de A . 

 
F  actuarial   o data pe an un raport scris, care îi va fi furnizat Consiliului de 

A . Raportul va documenta toate sarcinile îndeplinite de  actuarial , precum 
rezultatele , va identifica în mod clar orice deficien e va include  privind 
eliminarea acestora. 
 
 
B.7.  Externalizate 

 
Societatea are în vigoare o politica de externalizare a . 
 
Politica  cu privire la externalizarea de activit i este de a evita externalizarea de 

 sau activit  opera ionale critice sau semnificative din domeniul , financiar-
contabilitate, , resurse umane, IT.  

 
Externalizarea de  sau activit  se  numai în baza  Consiliului de 

A  sau/si Conducerii executive a . 
 
Societatea externalizeaz  punctual numai urm toarele tipuri de activit i conexe: 

 inspec ii de risc (constatare i/sau evaluare risc asigurabil), în domeniile în care Societatea nu 
are suficient  expertiz ; 

 inspec ii de daun  (constatare i/sau evaluare daun ), în domeniile în care Societatea nu are 
suficient  expertiz  sau deplasarea personalului propriu este costisitoare în raport cu 
evaluarea estimat  a daunei. 

 
Societatea externalizea  par ial sau integral activit i auxiliare, cum sunt: 

  de reprezentare asisten  juridic  general ; 
  de recuperare de crean e subrogate; 
  administrative (paz , transport valori, administrare cl diri, enie, s.a.) 
  servicii IT (dezvoltare între inere aplica ii, între inere echipamente, s.a.); 
  de recrutare personal. 

 
      De asemenea, in cursul anului 2019 Societatea a externalizat si functia Data Protection 
Officer 

 
 
B.8.  

 
Info  

în raport cu natur
riscurilor asumate. 
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B.9. Alte informa ii 

Nu exist . 
 

C. PROFILUL DE RISC 

 
Strategia generala la risc a  are drept scop reducerea   la 

 nefavorabile ale mediului în care , în vederea  obiectivelor stabilite, 
cu eficien  maxim . De asemenea, presupune stabilirea limitelor între care Societatea este 
dispu s - i asume un anumit risc pentru a minimiza efectele impactului acestuia asupra 

ii . 

În contextul   de asigurare, Societatea asuma riscuri în scopul de a 
 rezultate pozitive. 

 
Capacitatea de acoperirea riscurilor a  este definit  ca valoarea resurselor 

financiare,  ce au fost aplicate anumite ri (deduceri) care este disponibil  pentru a 
absorbi pierderile ce pot  ca urmare a profilului de risc al , asigurând, în toate 

, realizarea obiectivelor de afaceri. Resursele financiare sunt clasificate pe nivele de 
capital (Tiers),  în baza capacit ii acestora de  a pierderilor, de acoperire a  
amânate sau   (dobânzi, solduri de capital sau dividende) de durata acestora 
(determinat  sau nedeterminat ). 
 

Apetitul pentru risc este definit ca nivelul de expunere la risc sau nivelul  al 
efectelor negative ale unui eveniment pe care Societatea este dispu s -l accepte sau s -l 

 pentru o anumit  perioad  de timp. Apetitul de risc exprim  dimensiunea tipul de risc 
pe care Societatea este gata, dispu i capabil  îl , în scopul de a-si realiza 
sarcinile, viziunea obiectivele sale de afaceri, luând în considerare  legate de 
supraveghere de reglementare existente. Nivelul de risc considerat este descris în termeni 
cantitativi specifici i caracteristici calitative. 
 
 Asigurând respectarea deplin  a  directivei Solvency II, fondurile disponibile 
trebuie dep easc   SCR MCR, pentru a acoperi toate riscurile, iar respectarea 
limitelor indicatorilor  obligatorii se vor reflecta în obiectivele de afaceri la nivelul riscurilor 
individuale. 
 

Apetitul pentru risc adoptat de Societate este moderat-conservator. În acest sens, 
obiectivele , bazate pe criteriul  ii sale în mod continuu, sunt  cum 

: 
 Capacitatea  de a-si atinge obiectivele sale strategice nu va suporta nici o schimbare 

 negativa. 
 Rata de adecvare a capitalului de solvabilitate II trebuie fie de cel in 120%. 
 Fondurile proprii de nivel 1 (Tier 1) trebuie fie de cel in 55% din total fonduri proprii care 

satisfac  de capital de solvabilitate sub Solvency II. 
 Numele   vor fi protejate. Prin urmare, Societatea nu se va implica în 

acti  care îi pot pune în pericol , fie în totalitate sau în parte. 
 Liniile de afaceri care nu- i vor atinge obiectivele de performan  (în termeni nominali sau în 

 adaptate la risc) sau vor  rezultate negative (în termeni nominali sau în  
adaptate la risc) timp de cinci ani consecutivi vor fi supuse unei  revizuiri 

 a strategiei lor. 
 

Profilul de risc al  se   cum : 

 Riscul de subscriere reasigurare: Capitalul necesar pentru acoperirea riscurilor de 
subscriere, cum este calculat în cadrul procesului Solvency II privind  de capital pentru 
scopuri de supraveghere, nu ar trebui fie mai mic de 30% din capitalul total de solvabilitate 
cerut . 
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 Riscul de : Capitalul necesar pentru acoperirea riscurilor de , cum este calculat 
în cadrul procesului Solvency II privind  de capital pentru scopuri de supraveghere, nu ar 
trebui dep easc  65% din capitalul total de solvabilitate cerut . 
 Riscul de credit (riscul de contrapartid ): Capitalul necesar pentru acoperirea riscurilor de 

credit, cum este calculat în 
scopuri de supraveghere, nu ar trebui dep eas  35% din capitalul total de solvabilitate 
cerut . 
 Riscul de lichiditate: Societatea  acopere  datoriile pe termen scurt din 

active care pot fi lichidate imediat la un cost redus. 
 Riscul : Societatea va asuma riscuri  cu epciune numai în 

scopuri de afaceri justificate, întotdeauna în conformitate cu cadrul  de reglementare 
aplicabile.  
 Riscul de concentrare: Societatea  realizeze o dispersie cât mai bun  a activelor. 
 ar : Societatea are un apetit pozitiv, dar restrâns de riscul de ar . 
 Riscul reputa ional: Societatea este cel in reticent  în asumarea riscurilor care ar putea 

duce la un litigiu sau deteriorarea reputa iei sale. 
 Riscul de contagiune: Societatea  cu pr   în interiorul 

grupului. 
 
 
C.1. Riscul de subscriere 

 
  Riscul de subscriere 

uza unor ipoteze 
.  include riscul de 

 Riscul de prima rezerve tehnice 
 Riscul de catastrof  
 Riscul de mortalitate 
 Riscul de longevitate 
 Riscul de invaliditate  morbiditate 
 Riscul de cheltuieli de asigurare 
 Riscul de revizuire 
 Riscul de anulare 

 
   
 
  Riscul de reasigurare - riscul existent sau viitor p

eficace pe cât se preconiza. 
 

În cazul  capitalul necesar pentru acoperirea riscurilor de subscriere se  
astfel: 

 2020 

SCR       31.390.582  

Capitalul necesar pentru acoperirea 
riscurilor de subscriere 

Înainte de 
diversificare 

Diversificare 
 

diversificare 
Participare (%) în 

SCR  

 2.889.405 -2.096.163 793.242 2,53% 

 2.511.612 -1.842.660 668.952 2,13% 

 20.238.491 -3.548.678 16.689.812 53,17% 

Total risc de subscriere 25.639.508 -7.487.502 18.152.007 57,83% 

 
 Limita de toleranta acceptata prin profilul de risc al  pentru capitalul necesar 
pentru acoperirea riscurilor de subscriere este de minim  30% din SCR. 
 
  



   

33 / 78 
 

 

Principalele riscuri de subscriere din punct de vedere al impactului asupra  de 
capital necesar sunt: 

Participare (%) în SCR  2020 
    

 2,53% 

Risc de anulare 1,43% 

Risc de  0,84% 

Alte riscuri 0,26% 

 2,13% 

 1,89% 

Alte riscuri 0,24% 

Risc de subscr  53,17% 

Risc de prima rezerve tehnice  7,35% 

 24,52% 

Alte riscuri 21,30% 

 
 Indicatorii riscului de subscriere conform profilul de risc al  se  astfel: 
 

Indicator 
Limita de 
toleranta 

Realizat 2020 

Ponderea primelor brute subscrise pe o cla
generale 

max. 65% 50,32% 

 
max. 50% 23,68% 

Rata medie globala a daunei pe societate max. 80% 41,37% 

Rata daunei pe asigur rile generale max. 85% 42,80% 

 max. 30% 31,58% 

 
Cauza principala a depasirii indicatorului Rata daunei pe asigurarile de viata o constituie cresterea 
rascumpararilor cu aprox.32% fata de 2019, cauzate de conditiile economice nefavorabile, precum 
si decesul unei persoane cu credit la Alpha Bank din motive de COVID (56.530 EUR). 
 
 

Concentrarea riscurilor 
Concentrarea riscurilor de subscriere este datorat

una s-au mai multe linii d
 

 
 
Diminuarea riscurilor 

aplicând con
diversificarea portofoliilor.   

 
 
Sensibilitatea la risc  

 
privire la riscu

-o modificare a gradului de acoperire a capitalului necesar prin 
fonduri proprii (SCR ratio) de la 213,20% la 211,63%. Societatea are capacitatea de acoperire a 
eventualelor socuri. 
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C.2. Riscul de  

 
  Riscul de  - 

ilo
instrumentelor financiare. :Riscul de capital 
 Riscul de schimb valutar 
 Riscul de rata a dobânzii 
 Riscul de proprietate 
 Riscul de dispersie 
 Riscul de concentrare 

 
  Riscul de asimetrie active - obliga ii - ris

Nepotrivirea 
valut . 

 
În cazul  capitalul necesar pentru acoperirea riscurilor de  se  astfel: 

 
     

 2020 

SCR       31.390.582  
Capitalul necesar pentru acoperirea 

riscului de  
Înainte de 

diversificare 
Diversificare 

 
diversificare 

Participare 
(%) în SCR  

 14.682.684  -4.749.983  9.932.702  31,64%  

 
Limita de toleran  acceptat  prin profilul de risc al  pentru capitalul necesar 

pentru acoperirea riscurilor de  este de maxim 65% din SCR. 
 

Principalele riscuri de  din punct de vedere al impactului asupra  de capital 
necesar sunt: 
 

Participare (%) în SCR  2020 

  
 31.64% 

Risc de proprietate  5,67% 

Risc de schimb valutar 8,90% 

Risc de concentrare 8,47% 

Alte riscuri 8,61% 

 
Indicatorii riscului de  conform profilul de risc al  se  astfel: 

 

Indicator 
Limita de 
toleranta 

Realizat 2020 

 în depozite pe termen scurt din total 
depozite 

max. 70% 28,94% 

Randamentul investitiilor 

min. rata 
dobânzii de 
depozit BNR 
2020= 1,50% 

0,77% 

 
 

Concentrarea riscurilor 
, 

active financiare. Cea mai semnificativ  titlurilor de stat, care 
80,61 . 
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Diminuarea riscurilor 

moderat-
conservator  apl  

 
Sensibilitatea la risc  
Pentru riscuril  cu 10% 

a .  Rezultatul scenariului are ca impact o modificare a gradului de 
acoperire a capitalului necesar prin fonduri proprii (SCR ratio) de la 213,20% la 195,71%. 
Societatea are capacitatea de acoperire a eventualelor socuri de aceasta natura. 
 
 
C.3. Riscul de credit (contrapartid ) 

 
  Riscul de credit - riscul existent sau v

risc din 
:: 

 Riscul de credit din asigurare reasigurare 
 Riscul de credit din  alte  financiare 

 
În cazul  capitalul necesar pentru acoperirea riscului de credit se  astfel: 

 
 2020 

SCR       31.390.582  
Capitalul necesar pentru acoperirea 

riscului de credit (contrapartida) 
Înainte de 

diversificare 
Diversificare 

 
diversificare 

Participare (%) în 
SCR  

Risc de credit (contrapartida) 9.235.217  -2.727.639  6.507.578  20,73%  

 
 

Limita de toleran  acceptat  prin profilul de risc al  pentru capitalul necesar 
pentru acoperirea riscurilor de credit este de maxim 35% din SCR. 
 

Principalele riscuri de credit (contrapartid ) din punct de vedere al impactului asupra 
 de capital necesar sunt: 

 
Participare (%) în SCR  2020 

  

Risc de credit (contrapartida) 20,73% 

Risc de credit tip 1  17,76% 

Risc de credit tip 2 2,98% 

 
 

Indicatorii riscului de credit conform profilul de risc al  se  astfel: 
 

Indicator 
Limita de 
toleranta 

Realizat 2020 

Rating-  min. A- 

A- 
  
  

(În cazul partenerilor rating, dar care fac parte dintr-un grup 
care are un rating atestat de una din 

 în considerare 
ratingul grupului din care fac parte.)  

(Standard & 
Poor's or AM 

Best). 

- The Ethniki Hellenic General Insurance Company, 
 

  

Rating-ul ins  min. A- 
  

n/a 
    

-bancare din România min. 10% 17,27%  
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Concentrarea riscurilor 
Concentrarea rilor pe 

de tip 1 17,76% 
din valoarea SCR.  

 
Diminuarea riscurilor 

 prin 
monitorizarea acetora. 

 
Sensibilitatea la risc 
Societatea are capacitatea de acoperire a eventualelor socuri. 
 
 

C.4. Riscul de lichiditate 

 
  Riscul de lichiditate - 

 a î -
acestea devin exigibile. 
 

Indicatorii riscului de lichiditate conform profilul de risc al , pe cele doua  
(  generale  de ) se prezi  astfel: 
 

Indicator 
Limita de 
toleranta 

Realizat 2020 

 1,20 22,41 

 1,20 18,11 

 1,00 2,82 

Coeficientul de lichiditate pentru asigu  generale  1,00 4,51 

Gradului de îndatorare 0,25 0,00 

 
 

 
 

Concentrarea riscurilor 
Societatea foloseste ca active foarte lichide un portofoliu de depozite la termen, cu 

maturitate de pana la 3 luni inclusiv 28,94% din total depozite bancare), precum si d
numerar din conturi curente la banci. 5 banci 
românesti. 
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Diminuarea riscurilor 

monitorizarea acetora. 
Sensibilitatea la risc 
Societatea are capacitatea de acoperire a eventualelor socuri. 
 

 
C.5. Riscul  

 
  Risc  - 

ope
externe. Principalele sub-categorii : 
 Riscul Juridic  
 Riscul de conformitate Riscul de conduita in afaceri Riscul de tehnologie a informatiilor si 

comunicatii Riscul de model 
 Riscul de securitate a personalului si instalatiilor 

În cazul  capitalul necesar pentru acoperirea riscului  se  astfel: 

 

 2020 

SCR 31.390.582 

Capitalul necesar pentru acoperirea 
 

1.450.651 

Participare (%) în SCR  4,62% 

 
 

Indicatorii riscului conform profilul de risc al  se  astfel: 

Indicator 
Limita de 
toleranta 

Realizat 2020 

 max. 20% 21,05% 

Media venitului salarial brut lunar 
min. 1.000 

Eur 1.833 

 
 
Concentrarea riscurilor 

semnificative ale riscurilor. 
 
Diminuarea riscurilor 

ora prin 
masuri prompte de reglemetare. 

 
Sensibilitatea la risc  
Pentru riscul 

acestuia cu 25%, ceea ce are ca impact o modificare a gradului de acoperire a capitalului necesar 
prin fonduri proprii (SCR ratio) de la 213,20% la 210,76%. Societatea are capacitatea de acoperire 
a eventualelor socuri. 

 
 

C.6. Alte riscuri semnificative 
 
 Societatea este expu riscului de concentrare, care poate face parte integranta din 
celelalte riscuri ce afecteaza activitatea societatii, cum ar fi riscul de reasigurare, riscul de 
subscriere, riscul de , riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul . 
 
  Riscul de concentrare - din 
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afiliate etc . 
 

Indicatorii riscului de concentrare conform profilul de risc al  se  astfel: 

Indicator 
Limita de 
toleranta 

Realizat 2020 

-  max. 50% 44,47% 

Plasarea depozitelor în   5 

Ponderea în     

-          Depozitelor bancare max. 65% 19,34% 
-          din 
România 

max. 90% 
80,61% 

-          onate pe Bursa  max. 5% 0,05% 
-o singura proprietate, din  

 Sediul principal  
max. 10% 

8,91% 

Participarea la tratatele de reasigurare: reasiguratori cu rating A- 
max. 30% si 

Da 
max. 50 mil.Eur 

Participarea la tratatele de reasigurare: reasiguratori cu rating A+ 
max. 50% si 

Da 
max. 150 mil.Eur 

Contracte de reasigurare cu portofoliu mic cu prima de asigurare pe 
contract 400 mii Eur  participarea reasigur torului 

max. 100% Da 

 
 
C.7. Alte  

Raportul privind solvabilitatea financiara a fost intocmit pe baza principiului continuitatii 
activitatii care presupune faptul ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil.  

Societatea a inregistrat pierderi incepand cu anul 2016, rezultatul anului financiar curent 
fiind o pierdere de 7.507.469 RON (2019: pierdere de 6.683.978 RON).  

Rezultatele financiare ale societatii au fost influentate negativ de urmatoarele evenimente:  
 Urmare a evolutiei activitatii curente: cresterea rezervei de riscuri neexpirate pentru 

linia de business Casco, cresterea cheltuielilor cu serviciile de audit inegistrate in 
2020, un impact semnificativ avandu-
S  scaderea cu 40% a veniturilor din diferente de 
curs valutar in 2020 fata de 2019 calculate ca urmare a reevaluarii soldurilor in 
valute la sfarsitul perioadei; 

 Pandemia COVID-19 a produs efecte negative in multe sectoare economice  in 
decursul anului 2020, Societatea a inregistrat o incetinire a operatiunilor. 

Desi Societatea a inregistrat pierdere in ultimii ani,  si nivelul fondurilor proprii a fost negativ 
afectat, Societatea se asteapta sa-si desfasoare activitatea in urmatorii ani, conform principiului 
continuitatii activitatii, avand un grad de capitalizare semnificativ peste cerinta de reglementare. 
Mai mult, conducerea Societatii monitorizeaza permanent gradul de adecvare a capitalului in 
conformitate cu cadrul de reglementare Solvabilitate II si ia mas
unui nivel suficient al capitalului si pentru indeplinirea cerintelor de reglementarea privind 
adecvarea capitalului. 

La 31 decembrie 2019 si la 31 decembrie 2020, fondurile eligibile ale Societatii depasesc 
nevoia de capital de solvabilitate, rata acoperire a SCR pentru 2020 fiind de 213,20% (2019: 
221,72%) si nivelul cerintei minime de capital, rata de acoperire a MCR pentru 2020 fiind de 
185,54% (2019: 202,52%). Astfel, conducerea Societatii estimeaza ca si in urmatorii ani cerintele 
de solvabilitate vor continua sa fie indeplinite de catre Societate. 

Consiliul de administratie, luand in considerare atat strategia Societatii pentru anii urmatori 
cat si guvernanta privind adecvarea pozitiei de capital a Societatii, considera ca Raportul privind 
solvabilitatea financiara poate fi intocmit pe baza principiului continuitatii activitatii. 
 

Impactul COVID-19 la nivel profilului de risc al Companiei 

Efectele pandemiei COVID-19 vor fi resimtite si in 2021 de industria de asigurari si de consumatorii 
de produse de asigurare, acestia continuand sa se confrunte cu provocari economice si financiare 
cu potential impact asupra profitabilitatii, dar si a profilului de risc al asiguratorilor.  
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Pe fondul extinderii tehnologiilor digitale, atat clientii cat si asiguratorii isi vor indrepta si mai mult 
atentia asupra instrumentelor si resurselor online pentru acoperirea cat mai buna a nevoilor, nevoi 
care trebuie intelese de asiguratori ca urmare a schimbarii comportamentelor si preferintelor 
clientilor. 

 

I. Impact asupra activitatii anului 2020: 

1. Risc de subscriere   Liniile de activitate afectate din prisma aparitiei pandemiei pentru 
anul 2020 au fost: 

 a) pentru asigurarile Casco din cauza efectelor economice ale pandemiei, mai multe 
zone economice au fost afectate si acest lucru a dus la reducerea afacerii existente: leasing (in 
principal cel operational), turism (multe vehicule implicate nu au fost utilizate si, prin urmare, nu 
mai sunt asigurate), transport (in special in timpul inchiderii frontierelor transportul international a 
scazut mult, astfel incat multe camioane si / sau remorci nu mai erau asigurate). O influenta totala 
a acestor pierderi de portofoliu pentru Societate s-au ridicat la aproximativ 300 mii EUR, ceea ce 
reprezinta aproximativ 6,5% din portofoliu de Casco. 

b) pentru asigurarile de bunuri, nu exista pierderi observabile, insa potentialul de crestere a 
fost afectat de situatia economica generala. 

c) asigurarile de calatorie au fost cele mai afectate din punct de vedere procentual, acestea 
cunoscand o scadere de aproximativ 67%, calatoriile pe parcursul anului 2020 prabusindu-se din 
cauza restrictiilor la nivel global.  

d) pentru alte linii de afaceri din asigurarile generale (CMR, CARGO, Raspunderi, PA) nu s-
au observat pierderi semnificative din portofoliul existent, ci doar o crestere nerealizabila din cauza 
conditiilor (in principal pentru CMR si CARGO). 

e) in cazul asigurarilor de viata, impactul pandemiei a fost minor, deoarece portofoliul 
existent se bazeaza pe polite de grup prin canalul bancassurance. 

2. Impactul pandemiei asupra daunelor  evolutia daunelor a avut trend pozitiv ca 
urmare a situatiei pandemice, in principal pentru Casco, unde, din cauza restrictiilor de trafic, 
frecventa daunelor a scazut. 

a) asigurari CASCO  - restrictiile de calatorie au avut un impact pozitiv asupra liniei de 
asigurari CASCO. De asemenea, Societatea considera ca introducerea sistemelor Audahistory si 
Fraudcheck a contribuit semnificativ la atenuarea riscului de subscriere. 

Numarul de daune avizate si rezerva de daune aferenta la sfarsitul anului 2020 a fost cu 
12% mai mici, respectiv cu 17% mai mica decat cele din aceeasi perioada din 2019. Datorita 
acestui fapt, rata daunei inregistrata la sfarsitul anului 2020 a fost cu aproximativ 30% mai buna 
decat aceeasi perioada a anului 2019 (77% comparativ cu 106.5%). Drept urmare, daunele platite 
si variatia rezervei de daune arata o imbunatatire de aproximativ 600 mii EUR la 31.12.2020 fata 
de 31.12.2019. 

b) asigurari de bunuri - pe segmentul asigurarilor de bunuri, rata daunei nu s-a modificat 
semnificativ la 2020 comparativ 2019, daunele platite si variatia rezervei de dauna inregistrand o 
crestere de 40 mii EUR. Pentru aceasta variatie, Societatea nu poate face o corelatie cu efectele 
COVID. 

c) asigurari de calatorie  in acest segment s-au inregistrat 3 dosare de dauna in valoare de 
aprox. 900 EUR, cu toate acestea procentul de reasigurare pentru acestea a fost de 90%. 

d) alte linii de afaceri din asigurarile generale (CMR, CARGO, GTPL, PA etc.) - nu au 
existat pierderi semnificative asupra portofoliului existent, ci doar crestere nerealizata din cauza 
conditiilor (in principal CMR si CARGO). 

e) asigurari de viata - estimarile initiale ale Societatii efectuate pentru asigurarile de viata 
privind impactul pandemiei au fost de aprox. 180.000 de euro, insa s-au dovedit conservatoare, 
deoarece pana la data raportului au fost platite: la 2020 un dosar de viata pentru deces din cauza 
infectarii cu SARS-COV2 in valoare de aproximativ 57.000 EUR, un dosar platit in perioada 
ianuarie-martie 2021 in valoare de aproximativ 1.200 EUR, in rezerva de dauna existand la data 
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raportului 3 dosare de dauna privind aparitia riscului de deces din cauza infectarii cu SARS-COV2 
in valoare totala de aproximativ 8.000 EUR.  

Prin urmare, nu este prevazut niciun impact semnificativ in acest moment. Ne asteptam ca 
toate cazurile care apar sa se incadreze sub probabilitatea normala de aparitie. 

3. Impactul din investitii  

Veniturile din investitii au cunoscut o usoara crestere de 5% la 2020 fata de 2019. 

Acest lucru s-a datorat in principal faptului ca au fost plasate mai multe resurse financiare in 
obligatiuni de stat, cu scadente mai lungi si cu randamente mai bune decat cele care pot fi gasite 
pentru depozitele la termen. 

4. Impactul din reasigurare 

Ca urmare a colaborarii (conform Strategiei Societatii de reasigurare) numai cu 
reasiguratorii cu rating A (cu unele exceptii minore), nu se prevede un risc din cauza situatiei 
COVID. 

5. Riscul de piata 

Riscul semnificativ pe care il putem vedea aici se datoreaza posibilei deprecieri a monedei 
locale fata de EUR. Deoarece Societate detine o parte semnificativa a lichiditatii in valuta, nu se  
asteapta la un impact negativ din aceasta perspectiva. 

Deocamdata, avand in vedere faptul ca valoarea proprietatilor este inca in crestere, pe 
termen scurt Societatea nu prevede nici un risc. Societatea nu intentioneaza sa achizitioneze nicio 
proprietate noua in urmatorii ani. 

6. Riscul de lichiditate 

Societatea isi pastreaza resursele financiare in asa fel incat sa aiba o lichiditate ridicata, 
pentru care nu se estimeaza ca va fi afectata de pandemie. 

Lichiditatea la 31.12.2020 a fost urmatoarea: 

- Lichiditatea pentru asigurari generale: 4,51 

- Lichiditatea pentru asigurari de viata: 2,82. 

 

Tipuri de active la 31.12.2020 

Valoare luata in calcul 
pentru coeficient de 

lichiditate aferent 
asigurari generale 

Valoare luata in calcul 
pentru coeficient de 

lichiditate aferent asigurari 
de viata 

Total active 
lichide (RON) 

Total titluri de stat (A) 38.122.339 14.115.991 52.238.330 

Total depozite bancare (C) 10.048.192 2.000.000 12.048.192 
Disponibilitati in conturi curente si 
in casierie (D) 1.116.712 11.895 1.128.607 

Total active lichide (H) 49.287.243 16.127.886 65.415.129 

 

Lichiditatea la 31.12.2019 a fost: 

- Lichiditatea pentru asigurari generale: 4,40 

- Lichiditatea pentru asigurari de viata: 2,59. 

Tipuri de active la 31.12.2019 

Valoare luata in calcul 
pentru coeficient de 

lichiditate aferent asigurari 
generale 

Valoare luata in calcul 
pentru coeficient de 

lichiditate aferent 
asigurari de viata 

Total active 
lichide (RON) 

Total titluri de stat (A) 29.730.699 9.205.805 38.936.504 

Total depozite bancare (C) 21.625.569 6.769.292 28.394.861 

Disponibilitati in conturi curente si 
in casierie (D) 2.191.645 15.222 2.206.867 

Total active lichide (H) 53.547.913 15.990.319 69.538.232 
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7. Risc operational 

In urma declararii pandemiei din cauza evolutiei COVID-19, au fost luate urmatoarele 
masuri organizatorice: 

- Informarea angajatilor cu privire la masurile de auto-protectie care vizeaza reducerea 
probabilitatii de infectare cu virusul; 

- punerea la dispozitia angajatilor a substantelor dezinfectante si a echipamentelor de 
protectie; 

- incepand cu 23 martie 2020 s-a decis ca accesul tertilor in sediul central va fi interzis; 
notificare mentionand modalitatile de consiliere a daunelor, efectuarea platilor de prima, primirea 
ofertelor / politelor de asigurare, depunerea documentelor s-au facut atat la intrarea spatiilor 
noastre, cat si pe site-ul Societatii; 

- inspectiile de risc se fac si folosind documentele si fotografiile trimise de clienti electronic 
sau prin posta; 

- de asemenea, a fost organizata o campanie de mailing si SMS pentru toti clientii nostri, 
informandu-i despre incetarea colectarii banilor in agentiile noastre si despre solutii alternative; 

- tele-munca si lucrul de acasa au fost implementate pentru angajati; 

- a fost pus in aplicare un sistem de rotatie, astfel incat continuitatea activitatii sa fie 
asigurata si sa se evite riscul de deplasare inutil; astfel am reusit sa pastram un contact bun cu 
clientii nostri, sa le raspundem nevoilor si intrebarilor acestora; 

 

In ceea ce priveste cheltuielile, situatia este mentinuta sub control, cheltuielile curente de la 
sfarsitul anului 2020 fiind cu aproximtiv 4 % mai mari decat cele de la sfarsitul anului 2019, ceea ce 
inseamna ca este o crestere similara ratei inflatiei oficiale care se ridica in prezent la 2,63%. 
Aceasta include si rezultatul diferitelor consecinte ale pandemiei (negative fiind cheltuielile 
suplimentare precum materiale de protectie, dezinfectari periodice, echipamente IT suplimentare si 
conexiuni VPN etc., pozitive fiind chiriile mai mici in urma negocierilor, mai putine cheltuieli de 
calatorie, mai putine costuri pentru participarea la diferite conferinte etc.). 

 

II. Impactul in profilul de risc pentru anul 2021 

Pentru 2021 si urmatorii ani, impactul probabil va fi in principal in zona subscrierilor, in 
functie de durata si severitatea restrictiilor si de posibilul impact financiar asupra veniturilor 
persoanelor fizice si ale companiilor. 

Din cate a observat Societatea, rezultatul diferitelor consecinte posibile ale pandemiei nu 
afecteaza in mod semnificativ rezultatul net, dar in principal viteza pe care Societatea o poate avea 
in dezvoltarea cifrei de afaceri. 

Societatea a analizat si impactul pe care ar putea sa-l aiba pandemia de Coronavirus 
asupra portofoliului de asigurari de viata si generale in vigoare la 31 decembrie 2020. Riscurile 
acoperite din portofoliul de asigurari 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 599.168 RON pentru portofoliu de viata in vigoare la 
31 decembrie 2020. 

In ceea ce priveste portofoliul de Asigurari generale, singurul produs susceptibil a genera 

si intreruperea calatoriei, insa incepand cu luna septembrie 2020 acestea au excludere pentru 
acest tip de risc conform conditiilor contractuale. In ceea ce priveste riscul de subscriere, ca 
urmare a deteriorarii situatiei economice pentru produsele pe termen lung, pot fi inregistrate rate 
de reziliere mai mari.   
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-        Riscul de lichiditate  Un posibil efect al raspandirii pandemiei si al deteriorarii 
situatiei economice poate fi ingreunarea accesului pe pietele de capital si a transformarii 
plasamentelor in lichiditati, respectiv a incasarilor din primele de asigurare, ceea ce poate face ca 
riscul de lichiditate sa creasca. Tinand cont de aceste considerente, Societatea a analizat impactul 
estimat asupra coeficientului de lichiditate la 31.12.2020, pentru asigurari generale din prisma 
obligatiilor cu daunele ce ar putra aparea, rezultand ca acestea nu ar avea un impact notabil. 
Coeficientul de lichiditate pentru asigurari de viata ar scadea de la 2,82% la 2,55% ca urmare a 
luarii in considerare a sumelor de plata pentru cazurile de deces sau spitalizari aparute ca urmarii 
infectarii cu virusul SARS-COV2 estimate a se dezvolta in 2021.  

-        Riscul de piata  efectele posibile ale pandemiei de Coronavirus ar putea afecta riscul 
de rata a dobanzii si riscul de schimb valutar. Avand in vedere structura portofoliul companiei 
constand in cea mai mare parte din titluri de stat si depozite, Societatea poate intampina o crestere 
a necesarului de capital prin scaderea nivelului ratelor de dobanda prin cresterea obligatiilor din 
asigurare, dar si scaderea valorii de piata a titlurilor de stat. Societatea nu se asteapta la un impact 
negativ semnificativ in ceea ce priveste efectul Coronavirus asupra riscului de piata, intrucat 
Societatea va monitoriza investitiile sale si va continua sa investeasca in titluri de stat pe termen 
mediu si lung, urmarind o maximizare a profiturilor obtinute din investitii.  

-        Riscul operational  - in vederea minimizarii efectelor pandemiei asupra activitatii 
curente si proceselor operationale ale companiei, conducerea monitorizeaza indeaproape situatia 
si cauta modalitati de a minimiza impactul pandemiei asupra Societatii, dar nu este de asteptat ca 
reducerea activitatii economice ca urmare in principal a restrictionarii deplasarilor, al limitarii 
semnificative a activitatii unor sectoare de activitate (industria hoteliera, alimentatie publica, cultura 
etc.) al cresterii numarului de contracte de munca suspendate sa aiba un impact negativ 
semnificativ asupra activitatii si rezultatelor Societatii. 

Societatea pastreaza o atentie continua la toate evolutiile legate de COVID-19, astfel incat 
sa poata reactiona in continuare dupa cum este necesar. 
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D. EVALUAREA în SCOP DE SOLVABILITATE 

 
 
D.1. Active 

 
Activele , atât din punct de vedere Statutar c pentru Solvency II sunt 

prezentate mai jos: 
 
 
 2020 

Active Solvency II Statutar 

   3.703.371 

 0 2.091.474 

Propriet  echipamente pentru uz propriu 17.109.456 16.791.667  
Inv  67.087.809 63.274.115  

Propriet i (altele decât pentru uz propriu) 3.057.984 3.057.983  
 31.539 31.539 

Listate 0 0 

Nelistate 31.539 31.539 

 53.334.531  49.536.352  
Titluri de stat 53.334.531  49.536.352  

Depozite (altele decât echivalente de numerar) 10.663.755  10.648.241  
Partea reasiguratorilor din rezervele tehnice: 14.835.266 31.003.430 

  14.318.614 30.313.770 

 14.273.504 30.313.770 

A  incluse în  45.110 0 

  516.652  689.660  
 în  0 0 

 UL 516.652  689.660  
din asigurare cu intermediarii 2.675.610 12.824.018 

din reasigurare 103.367 9.241.034 

  6.543.781 6.543.781 

Numerar echivalente de numerar 2.636.074 2.635.232 

Alte active  1.270.736 1.270.736 

Total active 112.262.099 149.378.858 

 
 
Baza de  de evaluare aplicat  
 
 Active nerecunoscute pentru Solvency II: 

 Cheltuieli de  reportate, intrucat acestea au valoarea zero in bilantul Solvabilitate II. ,  
  necorporale, pentru în cazul Soci  noastre acestea constau numai în 

programe IT  software care nu pot fi  pe o  activa; 

 Rezerva de catastrofa cedata, pentru rezervele de  nu sunt recunoscute sub 
regimul Solvency II. 

 
 Activele recunoscute pentru Solvency II: 

 i,  echipamente pentru uz propriu:  

- Propriet ile, pentru uz propriu, ale  constau în terenuri  sunt 
evaluate la 31 decembrie a  an de  un evaluator autorizat, care furn  
valoarea neta a acestora conform principiului  la valoarea de .  

-  echipamentele sunt evaluate la cost amortizat, valoarea lor neta fiind 
 între costul de  amortizarea acumulata. 



   

44 / 78 
 

- Drepturi de utilizare a activelor imobiliare reprezentand valoarea contractelor de 
inchiriere in sfera IFRS 16. 

 : 

- Propriet ile, altele decât pentru uz propriu, ale  constau în terenuri  
închiriate   sunt evaluate la 31 decembrie a fi  an de  un evaluator 
autorizat, care  valoarea neta a acestora conform principiului  la 
valoarea de . 

- :  listate au fost  pe a administrata de 
Bursa de Valori , de la companii cu o bun  lichiditate în  ale  

 sunt frecvent . Valoarea acestora este valoarea de  
pe Bursa în ultima zi  a anului.  nelistate au fost  pe  
bursiera secundara Rasdaq, de la o singura Societate. -
finele lunii octombrie 2015.  nelistate sunt evaluate la valoarea nominala a 

.  

-   constau numai în titluri de stat, sunt evaluate în scopul Solvency 
II la valoarea de  din ultima zi de  din an pe  reglementate. 

- Depozitele  constau în depozite la termen în  bancare din România cu 
durata mai mare de 3 (trei) luni, sunt evaluate în scopul Solvency II la valoarea 
prezenta prin discountarea fluxurilor de numerar viitoare. 

 
 torilor din rezervele tehnice  - sumele recuperabile de la reasiguratori -  sunt 

recunoscute i sunt evaluate în scopul Solvency II conform celei mai bune  prin calcule 
actuariale. Sumele recuperabile de la reasiguratori sunt calculate in conformitate cu acordurile 
de reasigurare incheiate si nu includ nici o marja de risc. 
 

  din asigurare cu intermediarii ale  constau din sume in  neîncasate 
(exclusiv sumele neexigibile la încasare) aferente ratelor de prima conform contractelor de 
asigurare cu  sunt evaluate în scopul Solvency II la valoarea lor nominala de la 31 
decembrie 2020 mai  provizionul de neîncasare calculat pe sumele întârziate. Societatea 
nu   cu intermediarii. 

 
  din reasigurare ale  constau, în principal, din sume de încasat de la 

reasigur tori pentru daunele  cedate acestora sunt evaluate în scopul Solvency II la 
valoarea lo  de la 31 decembrie 2020. Aceste  se sting într-o perioada de 
maxim 12 luni prin încasare de la reasigur tori sau compensare cu sume datorate de Societate 

 . 
 
  comerciale alte  ale  constau în principal din debitori din regrese 

debitori de Carte Verde  sunt evaluate în scopul Solvency II la valoarea lor nominal  de la 
31 decembrie 2020. 

 
 Numerar echivalente de numerar: Societatea  numerar în casierie conturile 

curente la ile bancare echivalente de numerar în depozite la vedere sau la termen cu 
durata mai mica sau egala cu 3 (trei) luni tot în  bancare din România. Numerarul 
depozitele la vedere sunt evaluate în scopul Solvency II la valoarea lor nominal  de la 31 
decembrie 2020. Depozitele la termen cu durata mai mica sau egala cu 3 (trei) luni sunt 
evaluate în scopul Solvency II la valoarea prezenta prin discountarea fluxurilor de numerar 
viitoare. 

 
 Alte active ale  constau din  depuse la  alte cheltuieli efectuate în avans 

sunt evaluate în scopul Solv  de la 31 decembrie 2020. 
 
D.2. Rezerve tehnice 

 
 de via  
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Sumarul  rezervelor tehnice 

Tabelul de mai jos  valoarea rezervelor tehnice pentru asigu le de  conform 
standardelor Solvabilitate II conform standardelor locale de contabilitate având ca data de 

 31.12.2020. Toate valorile sunt prezentate în lei. 
 
 2020  

 de  Solvency II Statutar 
 

    
Rezerve tehnice brute 10.253.848  9.369.082    

Rezerva tehnica 

8.551.590  

7.670.390  Rezerva matematica 

1.109.545  Rezerva de prime 

0 Rezerva suplimentara (LAT) 

136.920  Rezerva de daune (RBNS+IBNR) 

452.227  Rezerva de beneficii risturnuri 
Marja de risc 1.702.258      

    
Rezerve tehnice brute cedate 516.652  689.660    

Rezerva tehnica 

516.652  

464.483  Rezerva matematica 

106.144  Rezerva de prime 

0 Rezerva suplimentara (LAT) 

39.291  Rezerva de daune (RBNS+IBNR) 

79.742  Rezerva de beneficii risturnuri 
Marja de risc     

 
În evaluarea rezervelor tehnice nu au fost folosite  pentru  pe temen lung  

nici m suri tranzitorii. 
 

 între evaluarea conform standardelor Solvabilitate II standardelor locale 
de contabilitate 

Standardele locale de contabilitate nu includ conceptul de marja de risc. 
 
Presupunerile utilizate în evaluarea conform standardelor Solvabilitate II cele folosite în 

evaluarea conform standardelor locale de contabilitate  în principal datorit  ur : 

 Ratele folosite la determinarea valorii prezente a fluxurilor de numerar în evaluarea conform 
standardelor locale sunt diferite de cele folosite în evaluarea conform Solvabilitate II. În 
evaluarea conform standardelor locale Societatea e ratele stabilite în notele tehnice 
pentru fiecare tip de produs. În evaluarea conform Solvabilitate II Societatea  ratele 
dobânzilor risc, la termen , furnizate de EIOPA o reducere a primei de echilibrare  

folosirea unei prime de volatilitate. 
 Presupunerile privind ratele de mortalitate folosite în evaluarea standardelor locale de evaluare 

sunt cele descrise în notele tehnice aferente  produs. În evaluarea conform Solvabilitate 
II Societatea  ultimele tabele de mortalitate disponibile în Societate  tabele publicate 
de Institutul Na ional de Statistic . 

 

 

Calculul celei mai bune  a   (BEL) conform cu regimul 
Solvabilitate II 

Calculul celei mai bune  se face utilizând valoarea prezenta a fluxurilor de numerar 
. 

 

Principalele ipoteze folosite în evaluarea   includ : 
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 Rate de mortalitate. Societatea  tabelele de mortalitate publicate de Institutul Na ional 
de Statistic  pentru anul 2013. 

 din istoricul 
propriu pentru a determina ratele de lapsare per tip de produs. 

 Cheltuieli de administrare. Cheltuielile de administrare sunt determinate pe baza raportului de 
management de la  anului. Sunt exprimate ca un procent din primele aferente  

. Se consider  plata cheltuielilor de administrare face în  moment cu primele. 

 Rate folosite la determinarea valorii prezente a fluxurilor de numerar: Societatea  
ratele dobânzilor risc, la termen, furnizate de EIOPA nici o ajustare. 

 
Evaluarea marjei de risc conform regim Solvabilitate II 

Societatea  cea de a doua metod în ghidul de calcul al provizioanelor 
tehnice.  cerute a fi folosite in 

ei mai bune estimarii a obligatiilor pentru asigurari de viata. 
 

Incertitudinea asociata cu calculul rezervelor tehnice 

Cea mai importanta sur de incertitudine se refera la ipotezele folosite în calculul celei mai 
bune . Valorile folosite pentru ratele de mortalitate i/sau cheltuieli de administrare pot 
diferi de cele rezultate din  ulterioara a . 
 

Valoarea provizioanelor tehnice în sarcina reasiguratorilor 

Societatea  în mod similar cu calculul celei mai bune ri a   
fluxurile de numerar ce ar putea fi recuperate de la reasiguratori. Societatea are numai contracte 

 de reasigurare. În calculul fluxurilor de numerar ce ar putea fi recuperate de la 
reasiguratori ipotezele privind ratele de mortalitate ratele dobânzii risc sunt  ca i 
cele folosite pentru calculul  . 
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 generale  estimarea rezervelor 

 
Sumarul  provizioanelor tehnice 

Tabelul de mai jos  valoarea rezervelor tehnice pentru  generale conform 
standardelor Solvabilitate II conform standardelor locale de contabilitate având ca data de 

 31.12.2020. Toate valorile sunt prezentate în lei. 
 

 
 2020  

 generale Solvency II Statutar 
 

    
Rezerve tehnice brute 26.155.975  76.950.457    

Rezerva de prime 
6.992.681  

21.806.917 Rezerva de prime 

2.881.213  Rezerve de riscuri neexpirate 

Rezerva de daune 17.567.206  18.464.234  Rezerva de daune (RBNS+IBNR) 

    12,592  Rezerva de beneficii risturnuri 

    33.785.501 Rezerva de catastrofa 

Marja de risc 1.596.088      

    
Rezerve tehnice brute 

cedate 14.318.613  30.313.770  
  

Rezerva de prime 
2.273.138  

10.839.538 Rezerva de prime 

70.448 Rezerve de riscuri neexpirate 
Rezerva de daune 12.045.475  12.790.608 Rezerva de daune (RBNS+IBNR) 
    0 Rezerva de beneficii risturnuri 
    6.613.176 Rezerva de catastrofa 
Marja de risc 0     

 
În evaluarea rezervelor tehnice nu au fost folosite  pentru  pe temen lung  

nici masuri tranzitorii. 
 
Difere  între evaluarea conform standardelor Solvabilitate II standarde locale de 

contabilitate 

Standardele locale de contabilitate nu includ conceptul de marja de risc. 
 

Presupunerile utilizate în evaluarea conform  standardelor Solvabilitate II cele folosite în 
evaluarea conform standardelor locale de contabilitate  în principal datorita : 

 Societatea nu  în evaluarea conform standardelor locale de contabilitate valoarea 
prezent  a fluxurilor de numerar.  

 Conform standardului Solvabilitate II rezerva pentru acoperirea riscurilor de natur  catastrofal  
(rezerva de catastrof ) nu este recunoscut  ca i un provizion tehnic. Valoarea acestei rezerve 
de catastrof  este un element important ca i valoare în cadrul rezervelor tehnice conform 
standardelor locale de contabilitate. 

 Calculul rezervei de prime se face conform standardelor locale de contabilitate prin aplicarea 
procentului  perioadei de acoperire r mase pentru fiecare  la volumul 
primelor brute subscrise pe fiecare . Conform  Solvabilitate II calculul rezervei de 
prime se face pornind de la rata daunei  pentru perioada  pentru diferite linii 
de afacere definite conform standard Solvabilitate II bilite în cadrul 

. 
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Calculul celei mai bune  a   (BEL) conform cu regimul 
Solvabilitate II 
 

Evaluarea rezervelor tehnice aferente primelor 

Calculul celei mai bune  se face utilizând fluxurile de numerar , 
. 

În calcul fluxurilor de numerar  s-a utilizat metoda simplificata e EIOPA în ghidul 
de calcul al rezervelor tehnice. Astfel calculul a fost realizat pornind de la valoarea rezervelor de 
prime constituite de Societate la  perioadei de  de la valoarea  a ratei 
daunei pentru fiecare linie de afaceri (LoB). În calcul nu a fost folosita nici o actualizare a fluxurilor 
de numerar folosind ratele dobânzilor risc, la termen, furnizate de EIOPA. De asemenea 
Societatea a luat în calcul, pentru clasele de asigurari Solvency II 2, 6, 7,8, 9 si 12, i fluxurile 
viitoare de prim  considerate a fi valoarea ratelor de prim  neexigibile la data efectu rii calculului 
(31.12.2020). 
 

Principalele ipoteze folosite în evaluarea  Societatii includ : 

 Rata daunei estimate. Calculul acestui parametru s-a realizat pe baza datelor disponibile la 
nivel de Societate la nivel de linie de afaceri pentru ultimii 3 (trei ani); 

 Rata estimat  a cheltuielilor. Rata cheltuielilor este determinata pe baza datelor disponibile la 
nivel de Societate. 

  
Valoarea rezervelor tehnice pentru prime în sarcina reasiguratorilor 

Societatea  în mod similar cu calculul celei mai bune  a  
fluxurile de numerar ce ar putea fi recuperate de la reasigur tori. Societatea are numai contracte 

 de reasigurare. În calculul fluxurilor de numerar ce ar putea fi recuperate de la 
reasigur tori rata daunei s-a realizat pe baza datelor disponibile la nivel de Societate la nivel de 
linie de afaceri pentru ultimii 3 (trei ani). 
 

Evaluarea rezervei tehnice aferenta daunelor 

Calculul celei mai bune  se face utilizând fluxurile de numerar . În calcul 
fluxurilor de numerar  s-au folosit triunghiuri de daune  triunghiuri de daune 
întâmplate pentru ultimii 6 ani pentru fiecare linie de afaceri. Valoarea prezent  a fluxurilor de 
numerar, calculate pe baza triunghiurilor de daune, a fost estimat  folosind  ratele dobânzilor 
risc, la termen , furnizate de EIOPA. 

 

Principalele ipoteze folosite în evaluarea ob  Societ ii includ : 

 Estimarea valorii totale a daunelor ce  a fi  la stingerea total  a  
în ceea ce  daunele. Aceast  valoare fost estimat  in 
perioade de dezvoltare anuale. Triunghiurile de daune folosite în estimare au fost triunghiuri de 
daune întâmplate, organizate  an de accident, cu perioade de dezvoltare anuale. 

 Modelul de plat  al daunelor. Pe baza triunghiurilor de daune  în ultimii 6 ani a fost 
estimat pentru fiecare an un procent din valoarea final  a daunelor ce  a fi  
la expirarea tuturor   a daunelor. Acest procent a fost estimat pentru fiecare 
an începând cu anul  anului de  pentru calcul. Procentele astfel determinate 
pentru fiecare an au fost aplicate la estimarea valorii totale a daunelor ce  a fi  

la stingerea total  a  în ceea ce  daunele  estimarea fluxurilor 
de numerar aferente pl ilor de daune pentru fiecare an de dezvoltare. 

 De asemenea în cazul provizionului tehnic pentru daune a fost calculat provizionul pentru 
cheltuieli nealocate de lichidare a daunelor. Calculul acestui provizion s-a realizat pornind de la 
valoarea cheltuielilor aferente departamentului de daune pentru  generale pentru 
ultimii 3 ani de la valoarea daunelor  în ultimii 3 ani. 
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Valoarea provizioanelor tehnice pentru daune în sarcina reasigur torilor 

Societatea  în mod similar cu calculul celei mai bune  a ilor 
fluxurile de numerar ce ar putea fi recuperate de la reasiguratori. Societatea are numai contracte 

 de reasigurare. În calculul fluxurilor de numerar ce ar putea fi recuperate de la 
reasiguratori au fost folosite : 

 Pentru provizionul tehnic pentru daune calculul s-a efectuat în mod similar cu calculul efectuat 
pentru  asumate de  Societate. Triunghiurile de daune folosite au fost cele de 
aferente  în reasigurare pentru ultimii 6 ani. 

 
Evaluarea marjei de risc conform regim Solvabilitate II 

Societatea  o metoda simplificat  de calcul pentru evaluarea marjei de risc. 
Valoarea marjei de risc este determinat  conform celei de a treia metode de simplificare 
men ionate în ghidul de calcul al provizioanelor tehnice. Astfel Societatea estimeaz  suma tuturor 

i i a duratei modificate a r spunderilor 
asumate.  
 

Incertitudinea asociat  cu calculul provizioanelor tehnice pentru  non  

Cea mai importanta sur de incertitudine se refer  la ipotezele folosite în calculul celei mai 
bune . Valorile folosite pentru rata daunei sau a procentului de plat  a daunelor în fiecare 
an de dezvoltare pot diferi de cele din  ulterioar  a Societatii. 
 
 
D.3. Alte  

 
 , atât din punct de vedere Statutar pentru Solvency II sunt 

prezentate mai jos: 
 
 

 2020 

Obli  Solvency II Statutar 

Provizioane 38.731 38.731 

Datorie cu impozitul amânat 4.652.356 0 

Datorii din asigurare cu intermediarii 886.541 2.373.864 

 156.311 447.751 

Datorii comerciale, fiscale  2.289.080 2.289.080 

 905.414 15.410.921 

 8.928.433  20.560.347  

 
 
Baza de  de evaluare aplicat  

 
 nerecunoscute pentru Solvency II: 

 Venituri reportate aferente comisioanelor de reasigurare,  

  

 Provizioanele  constau în  a de plat  în anul 
 sunt evaluate în scopul Solvency II la valoarea lor nominal  de la 31 decembrie. 

 Datoria cu impozitul amânat a  const  în impozitul pe profit calculat pentru  
realizate în scopul Solvency II, în principal datorit  d  
constituite pe Statutar.  Nu se poate preciza un termen de exigibilitate a pl ii impozitului 
amânat. 
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 Datoriile din asigurare cu intermediarii  constau în principal din comisioane, în  
neexigibile la plat , datorate intermediarilor care se vor stinge într-un termen de 12 luni. Sunt 
evaluate în scopul Solvency II la valoarea lor nominal  de la 31 decembrie. 

 Datoriile  reasiguratori (mai putin cele neexigibile la ) ale  constau în sume 
datorate  tori. Sunt evaluate în scopul Solvency II la valoarea lor nominal  de la 
31 decembrie. 

 Datoriile comerciale, fiscale cu  ale  constau în sume datorate ca salarii 
 asupra salariilor diferite alte impozite taxe aferente lunii decembrie  în 

luna ianuarie a anului . Sunt evaluate în scopul Solvency II la valoarea lor nominal  de 
la 31 decembrie. 

 Alte  ale  constau în venituri în avans din prime încasate i sunt evaluate în 
scopul Solv  de la 31 decembrie. 

 Datorii din operatiuni de leasing aferente contractelor de inchiriere din sfera IFRS 16. 

 

 

D.4. Metode alternative de evaluare 

Societatea nu  metode alternative de evaluare în calculul   ei de solvabilitate. 
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E. GESTIONAREA CAPITALULUI 

 
E.1. Fonduri proprii 

 
Evaluarea capitalurilor 
 

Con
regimului de 

 
 deter apitaluri proprii suplimentare; 
  
 alinierea strategiilor individuale ale S a nivelul Grupului; 
  

 
Analiza necesarului de capital 
 

pentru un int

ru riscuri care nu sunt 
acoperite de 
sunt evaluate a fi semnificative.   
 

e 

ilul de risc 

ipotezele utilizate. 
 

Pentru toate riscurile care au fost evaluate ca fiind semnificative, întrucât constituie o 

 
 posibilitatea de reducere a riscurilor evaluate ca semnificative prin intermediul unor mecanisme 

i tehnici de limitare eficace; 
 r capitaluri suplimentare suficiente pentru acoperirea acestor riscuri; sau 
  

 
 

Pentru estimarea capitalurilor necesare s-a pornit elor 
-  

  
 re ar 

 
 inexistenta nec ilor suplimentare de capital pentru acoperirea riscurilor care nu sunt 

 Se considera ca riscurile care nu sunt specificate în 
, nu au un impact material. 

 

Sume în RON 
Realizat (RON) Previzionat (RON) 

2020 2021 2022 2023 

 (A) 66.923.843 61.755.376 60.089.732 62.672.692 

solvabilitate (SCR) (B) 31.390.582 36.301.084 36.047.574 37.186.382 
Indice de solvabilitate (SII 
ratio) (A)/(B) 213,20% 170,12% 166,70% 168,54% 

Surplus/deficit de capital (A) (B) 35.533,.62 25.454.292 24.042.158 25.486.310 
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Fondurile proprii ale , atât din punct de vedere Statutar pentru Solvency II 
sunt prezentate mai jos: 

 
 2019  2020 

     Solvency II Statutar 
Total active 115.670.691 153.031.844  112.262.099 149.378.858 
Total pasive 44.370.855 104.402.477  45.338.256 106.879.886 
Excedent de active peste 

pasive 
71.299.836 48.629.367 

 
71.299.836 48.629.367 

        
Capital social 28.144.875 28.144.875  28.144.875 28144.875 
Rezerve din reevaluare 9.273.406 9.273.406  10.650.479 10.650.479 
Rezerve legale 2,968,388 2,968,388  2.968.387 2.968.387 
Alte rezerve 22,130,921 22,130,921  21.345.298 21.345.298 
Rezultat reportat -7.189.855 -7.189.855  -13.102.599 -13.102.599 
Rezultat exercitiu -6.698.367 -6.698.367  -7.507.469 -7.507.469 
Repartizare profit - -                    -                     -   

TOTAL CAPITALURI 
PROPRII 

48.629.368 48.629.368 
 

42.498.971 42.498.971 

Ajustari pentru Solvency II          
Cheltuieli de achizitie 

reportate 
-2.785.776   

 
-3.703.371   

Imobilizari necorporale -1.945.596    -2.091.474   
Propietati 0   317.791  

Actiuni -    0   
Titluri de stat 1.851.122    3.798.179   

Depozite -50.938    15.514   
Asigurati si intermediari -8.603.701    -8.661.085   

Reasigurare -8.089.273    -8.846.227   
Numerar si echivalente de 

numerar 
-13.059   

 
842   

Rezerva de catastrofa 27.052.663    33.794.131   
Ajustari pe rezerve tehnice 6.291.006    -52.579   

Orice alte datorii, 
nementionate in alta parte 

13.282.207   
 

14.505.507   

Impozit amanat -4.318.187    -4.652.356   
Total ajustari pentru 

Solvency II 
22.670.468   

 
24.424.871   

Fonduri proprii de baza 71.299.836 48.629.368   66.923.842 42.498.971 

 
 

Societatea nu  elemente de fonduri proprii auxiliare. 
 

Clasificarea pe ranguri a fondurilor proprii de baz  este : 
 

An 
Fonduri proprii de 

baza 
Total 

Rang 1 - 
  

Rang 1 - 
  

Rang 2 Rang 3 

  Capital social 28.144.875 28.144.875       

  Rezerva de reconciliere 43.154.961 43.154.961       

2019 
Total fonduri proprii 

 
71.299.836 71.299.836 0 0 0 

  Capital social 28.144.875 28.144,.875       

  Rezerva de reconciliere 38.778.967 38.778.967       

2020 
Total fonduri proprii 

 
66.923.842  66.923.842 0 0 0 

 
 
 Fondurile proprii de baz  sunt disponibile, nefiind grevate de nici o sarcina sau  
au durat  nelimitat . 
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Elementele rezervei de reconciliere sunt : 

Rezerva de reconciliere 2019 2020 

Rezerve din reevaluare 9.273.406 10.650.479  

Rezerve legale 2,968,388 24.313.685  

Alte rezerve 22,130,921 0  

Rezultat reportat -7.189.855 -13.102.599  

Rezultat exercitiu -6.698.367 -7.507.469  

Cheltuieli de achizitie reportate -2.785.776 -3.703.371  

Imobilizari necorporale -1.945.596 -2.091.474  

Proprietati  317.791  

Actiuni - 0  

Titluti de stat 1.851.122 3.798.179  

Depozite -50.938 15.514  

Asigurati si intermediari -8.603.701 -8.661.085  

Reasigurare -8.089.273 -8.846.227  

Numerar si echivalente de numerar -13.059 842  

Rezerva de catastrofa 27.052.663 33.794.131  

Ajustari pe rezerve tehnice 6.291.006 -52.579  

Orice alte datorii, nementionate in alta parte 13.282.209 14.505.507  

Impozit amanat -4.318.185 -4.652.356  

Total 43.154.961 38.778.967  

 
E.2.  de capital de solvabilitate (SCR)  minima de capital (MCR) 

 
 totale de capital pe categorii de risc ale  pentru anul 2020 sunt 

prezentate în  tabel: 
 

2020  (RON) 

MCR 36.069.820 

SCR 31.390.582 

Capacitatea d  -4.652.356 

 1,450,651 

BSCR 34.592.287 

Efect de diversificare -14.965.123 

 14.682.684 

Risc de contrapartida 9.235.217 

 2.889.405 

 2.511.612 

 20.238.491 

Având în vedere diferen ele de recunoa tere a activelor i pasivelor între regimul de 
Solvabilitate II i standardele locale de contabilitate, Societatea înregistreaz  datorie cu impozitul 
amânat în calculul de solvabilitate (în principal datorit  derecuno terii rezervei de catastrof ). 

Societatea, consider   ca temporar , în calculul capacit ii impozitelor 
amânate de a acoperi pierderile folose te valoarea integral  a datoriilor cu impozitul amânat. 

 generale privind  solvabilitatea acoperirea lor pentru anul 2020  sunt prezentate 
mai jos: 

 (RON) 2020 

Fonduri proprii eligibile 66.923.843 

Total SCR 31.390.582 

Surplus 35.533.261 

Rata de solvabilitate (SCR) 213,20% 

Total MCR 36.069.820 

Surplus 30.854.023 

Rata de acoperire capital minim (MCR) 185,54% 
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Se observ  Societatea este capabil  acopere  totale de capital. Rata de 
adecvare a capitalului (raportul SII) este peste limita de reglementare minima de 100%  
limita d  de 120%. 
 
 
E.3.  the duration-based equity risk sub-  în calculul  de 

capital de solvabilitate 

 
Societatea nu  produse de  ale  active pasive corespund  tipului 

 deci nu  aceast  metod  de calcul pentru nu i se aplic . 
 
 
E.4. Diferen e între formula standard modelele interne utilizate 

 
Societatea nu  un model intern în scopul   de capital de 

solvabilitate, ci  formula standard aplicarea de m suri tranzitorii. 
 
 
E.5. Nerespectarea  minime de capital (MCR) nerespectarea  de 

capital de solvabilitate (SCR) 

 
Societatea respect  atât  minim  de capital (MCR)  de capital de 

solvabilitate (SCR): 
 

 
(RON) 

2020 

Fonduri proprii eligibile 66.923.843  

SCR 
31.390.582  

MCR 36.069.820  

E.6. Alte  

. 
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ANEXE

Anexa 1: S.02.01.02

31.12.2020

Valori Solvency II Valori Contabile 
Statutare

C0010 C0020

Active
Fond comercial R0010 0
Cheltuieli de achizitie reportate R0020 3.703.371
Imobilizari necorporale R0030 0 2.091.474
Creante privind impozitul amanat R0040 0 0
Fondul surplus aferent beneficiilor pentru pensii R0050 0 0
Proprietati. instalatii si echipamente pentru uz propriu R0060 17.109.456 16.791.667

Investitii (altele decat active detinute pentru contracte index-linked 
si unit-linked) R0070 67.087.809 63.274.115

Bunuri (altele decat pentru uz propriu) R0080 3.057.984 3.057.983
Detineri in intreprinderi afiliate. inclusiv participatii R0090 0 0
Actiuni R0100 31.539 31.539

Listate R0110 0 0
Nelistate R0120 31.539 31.539

Obligatiuni R0130 53.334.531 49.536.352
Titluri de stat R0140 53.334.531 49.536.352
Obligatiuni corporative R0150 0 0
Obligatiuni structurate R0160 0 0
Titluri de valoare garantate cu garantii reale R0170 0 0

Organisme de plasament colectiv R0180 0 0
Instrumente derivate R0190 0 0
Depozite (altele decat echivalente de numerar) R0200 10.663.755 10.648.241
Alte investitii R0210 0 0

Active detinute pentru contracte index-linked si unit-linked R0220 0 0
Imprumuturi si credite ipotecare R0230 0 0

Imprumuturi garantate cu polite de asigurare R0240 0 0
Împrumuturi si credite ipotecare acordate persoanelor fizice R0250 0 0
Alte imprumuturi si credite ipotecare R0260 0 0

Sume recuperabile din contracte de reasigurare pentru: R0270 14.835.266 31.003.430
Asigurari generale si asigurari de sanatate similare asigurarilor 

generale R0280 14.318.614 30.313.770
Asigurari generale. exclusiv asigurari de sanatate R0290 14.273.504 30.313.770
Asigurari de sanatate similare asigurarilor generale R0300 45.110 0

Asigurari de viata si asigurari de sanatate similare asigurarilor de 
viata. exclusiv asigurarile de sanatate. contractele index-linked si unit-
linked R0310 516.652 689.660

Asigurari de sanatate similare asigurarilor de viata R0320 0 0
Asigurari de viata. exclusiv asigurarile de sanatate. contractele 

index-linked si unit-linked R0330 516.652 689.660
Asigurari de viata de tip index-linked si unit-linked R0340 0 0

Depozite la societati cedente R0350 0 0
Creante de asigurare si de la intermediari R0360 2.675.610 12.824.018
Creante de reasigurare R0370 103.367 9.241.034
Creante (comerciale. nelegate de asigurari) R0380 6.543.781 6.543.781
Actuni proprii (detinute direct) R0390 0 0

Sume datorate in raport cu elemente de fonduri proprii sau fonduri 
initiale apelate. dar inca nevarsate R0400 0 0

Numerar si echivalente de numerar R0410 2.636.074 2.635.232
Alte active. care nu figureaza in alta parte R0420 1.270.736 1.270.736
Total active R0500 112.262.099 149.378.858
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Valori Solvency II Valori Contabile 
Statutare

C0010 C0020

Pasive
Rezerve tehnice asigurari generale R0510 26.155.975 76.950.457

Rezerve tehnice asigurari generale (fara asigurari de sanatate) R0520 26.128.834 76.950.457
Rezerve tehnice calculate global R0530 0
Cea mai buna estimare a rezervelor R0540 24.532.746
Marja de risc R0550 1.596.088

Rezerve tehnice asigurari de sanatate (similare asigurarilor 
generale) R0560 27.141 0

Rezerve tehnice calculate global R0570 0
Cea mai buna estimare a rezervelor R0580 27.140
Marja de risc R0590 0

Rezerve tehnice asigurari de viata (fara contractele index-linked 
si unit-linked) R0600 10.253.848 9.369.082

Rezerve tehnice asigurari de sanatate (similare asigurarilor de 
viata) R0610 0 0

Rezerve tehnice calculate global R0620 0
Cea mai buna estimare a rezervelor R0630 0
Marja de risc R0640 0

Rezerve tehnice asigurari de viata (exclusiv asigurari de 
sanatate si contracte index-linked si unit-linked) R0650 10.253.848 9.369.082

Rezerve tehnice calculate global R0660 0
Cea mai buna estimare a rezervelor R0670 8.551.590
Marja de risc R0680 1.702.258

Rezerve tehnice contracte index-linked si unit-linked R0690 0 0
Rezerve tehnice calculate global R0700 0
Cea mai buna estimare a rezervelor R0710 0
Marja de risc R0720 0

Alte rezerve tehnice R0730 0
Datorii contingente R0740 0 0
Rezerve. altele decat rezervele tehnice R0750 38.731 38.731
Obligatii pentru beneficii aferente pensiilor R0760 0 0
Depozite de la reasiguratori R0770 0 0
Datorii privind impozitul amanat R0780 4.652.356 0
Instrumente derivate R0790 0 0
Datorii catre institutii de credit R0800 0 0
Datorii financiare. altele decat catre institutiile de credit R0810 0 0
Datorii din asigurare si cu intermediari R0820 886.541 2.373.864
Datorii din reasigurare R0830 156.311 447.751
Datorii comerciale (nelegate de asigurari) R0840 2.289.080 2.289.080
Datorii subordonate R0850 0 0

Datorii subordonate. neincluse in fondurile proprii de baza R0860 0 0
Datorii subordonate. incluse in fondurile proprii de baza R0870 0 0

Alte datorii care nu figureaza in alta parte R0880 905.414 15.410.921
Total pasive R0900 45.338.256 106.879.886

Excedent active fata de pasive R1000 66.923.843 42.498.972
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Anexa 2: S.23.01.01 Fonduri Proprii

31.12.2020
Total

Rangul 1 
nerestrictionat

Rangul 1 
restrictionat

Rangul 2 Rangul 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

financiare, astfel cum se prevede la 
articolul 68 din Regulamentul delegat (UE) 
2015/35

Capi
proprii) R0010 28.144.875 28.144.875

Contul de prime de emisiune aferent 
capitalului social ordinar R0030

sau el
echival
mutual R0040

Conturile subordonate ale membrilor 
R0050

Fonduri surplus R0070

R0090
Contul de prime de emisiune aferent 

R0110
Rezerva de reconciliere R0130 38.778.967 38.778.967
Datorii subordonate R0140

privind impozitul amânat R0160
Alte elemente de fonduri proprii aprobate 

de autoritatea de supraveghere ca fonduri 

sus R0180

plinesc criteriile pentru a 
fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II

fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II R0220
Deduceri

R0230

R0290 66.923.842 66.923.842
Fonduri proprii auxiliare

Capitalul social ordinar
R0300

cerere R0310

R0320
Un angajament obligatoriu din punct de 

subordonate la cerere R0330
Acred

articolul 96 alineatul (2) din Directiva 
2009/138/CE R0340

96 alineatul (2) din 
Directiva 2009/138/CE R0350

membrilor, 
96 alineatul (3) primul 

paragraf din Directiva 2009/138/CE R0360

96
alineatul (3) primul paragraf din Directiva 
2009/138/CE R0370

Alte fonduri proprii auxiliare R0390
Total fonduri proprii auxiliare R0400
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Total
Rangul 1 
nerestrictionat

Rangul 1 
restrictionat

Rangul 2 Rangul 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

eligibile
Total fonduri proprii disponibile 

pentru îndeplinirea SCR R0500 66.923.842 66.923.842
Total fonduri proprii disponibile 

pentru îndeplinirea MCR R0510 66.923.842 66.923.842
Total fonduri proprii eligibile 

pentru îndeplinirea SCR R0540 66.923.842 66.923.842
Total fonduri proprii eligibile 

pentru îndeplinirea MCR R0550 66.923.842 66.923.842
SCR R0580 31.390.582
MCR R0600 36.069.820
Raportul dintre fondurile proprii 

R0620 213,20%
Raportul dintre fondurile proprii 

R0640 185,54%

C0060
Rezerva de reconciliere

R0700 66.923.842

R0710
Dividendele. distrib R0720

R0730 28.144.875

dedicate R0740
Rezerva de reconciliere R0760 38.778.967
Profiturile estimate

Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) 
R0770

Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) 

R0780
Total profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) R0790



59 / 78

Anexa 3: S.25.01.21 -

C apital de 
solvabilitate net

C apital de 
solvabilitate brut

Alocari din ajustarile 
datorate fondurilor 
dedicate si ajustarii
aferente primei de 
echilibrare

C0030 C0040 C0050

R0010 14.682.684 14.682.684 0

R0020 9.235.217 9.235.217 0
Risc de subscriere pentru asigurarea de 

R0030 2.889.405 2.889.405 0
Risc de subscriere pentru asigurarea de 

R0040 2.511.612 2.511.612 0
Risc de subscriere pentru asigurarea 

R0050 20.238.491 20.238.491 0
Diversificare R0060 -14.965.123 -14.965.123

R0070 0 0

R0100 34.592.287 34.592.287

(SCR) Valoare

C0100
Ajustari datorate fondurilor dedicate si 

ajustarii aferente primei de echilibrare -
agregare capital notional de solvabilitate R0120 0

R0130 1.450.651
Capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi 

pierderile R0140 0
Capacitatea impozitelor amânate de a 

absorbi pierderile R0150 -4.652.356

ul 4 din 
Directiva 2003/41/CE R0160 0

majorarea de capital de solvabilitate R0200 31.390.582

impuse R0210 0
solvabilitate R0220 31.390.582

Alte i

R0400 0

R0410 31.390.582

R0420 0

aferente primei de echilibrare R0430 0
Efectele d

agregarea capital notional de solvabilitate a 
fondurilor dedicate. pentru articolul 304 R0440 0

Metoda de calcul a ajustarii datorate 
fondurilor dedicate si ajustarii aferente primei 
de echilibrare R0450

   
{s2c_AP:x38}

Beneficiile discretionare viitoare nete R0460 0



60 / 78

Anexa 4: S.28.02.01 - Atât activitatea de asigurare de 

Componente MCR
Asigurari generale Asigurari de viata

Rezultat MCR
(NL, NL) 

Rezultat MCR
(NL, L)

C0010 C0020

generale R0010 2.368.789 0

Asigurari generale Asigurari de viata
stimare 

reasigurare/vehicule 

tehnice calculate ca 
întreg

Prime subscrise 

reasigurare) în 
ultimele 12 luni

reasigurare/vehicule 

tehnice calculate ca
întreg

Prime subscrise 

reasigurare) în 
ultimele 12 luni

C0030 C0040 C0050 C0060

cheltuieli medicale R0020 0 0 0 0

veniturilor R0030 0 1.080.164 0 0

pro

profesionale R0040 0 0 0 0

R0050 4.945 519.384 0 0

R0060 7.447.650 12.366.752 0 0
sigurare 

R0070 0 203.549 0 0

R0080 2.668.990 4.872.689 0 0

pr
R0090 64.649 303.521 0 0

R0100 413 28.062 0 0

R0110 0 0 0 0

pro R0120 0 0 0 0
A

financiare diverse R0130 128.756 190.214 0 0
Reasigurare 

R0140 0 0 0 0
Reasigurare 

R0150 0 0 0 0
Reasigurare 

.
R0160 0 0 0 0

Reasigurare 
R0170 0 0 0 0

Type text here
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Asigurari generale Asigurari de viata
Rezultat MCR
(NL, NL) 

Rezultat MCR
(NL, L)

C0070 C0080
Compone

R020
0 0 983.525

Asigurari generale Asigurari de viata

reasigurare/vehicul

rezerve tehnice 
calculate ca întreg

Prime
subscrise 

reasigurare) 
în ultimele 12 
luni

reasigurare/vehicul

rezerve tehnice 
calculate ca întreg

Prime 
subscrise nete 

reasigurare) 
în ultimele 12 
luni

C0090 C0100 C0110 C0120

O beneficii 
garantate

R021
0 0 7.869.566

beneficii R022
0 0 0

-linked 
i unit-linked

R023
0 0 0

de (re)asigurar
R024
0 0 165.373

R025
0 0 984.111.624

Calcul gobal MCR

C0130
R030
0 3.352.314

SCR
R031
0 31.390.582

Plafonul MCR
R032
0 14.125.762

Pragul MCR
R033
0 7.847.645
R034
0 7.847.645

Pragul absolut al MCR
R035
0 36.069.820
R040
0 36.069.820

alcul MCR notionala pentru asigurari generale si asigurari de viata

Asigurari generale Asigurari de viata

C0140 C0150
R050
0 2.368.789 983.525

de solvabilitate (calculul anual sau cel mai 
recent)

R051
0 22.180.997 9.209.584

Plafonul MC
R052
0 9.981.449 4.144.313

P
R053
0 5.545.249 2.302.396
R054
0 5.545.249 2.302.396
R055
0 18.034.910 18.034.910
R056
0 18.034.910 18.034.910

Type text here
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Anexa 5: S.05.01.01/S.05.01.02 ltuieli pe linii de afaceri

   Linia de afaceri pentru: 

S.05.01.01

Asigurari 
pentru 

cheltuieli 
medicale

Asigurari de
protectie a 
veniturilor

Asigurare de 
accidente de 
munca si boli 
profesionale

Asigurari de 
raspundere 
civila auto

Alte
asigurari 

auto

Asigurare 
maritima, 
aviatica si 

de 
transport

Asigurare de 
incendiu si 

alte asigurari 
de bunuri

Asigurare de raspundere 
civila generala

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

Prime subscrise anualizate

Brut Asigurare direct R0110 0 1.269.251 0 1.076.439 20.669.420 936.644 15.477.928 764.480

Brut R0120 0 0 0 0 0 0 0 0

Brut Primiri în rea R0130

R0140 0 189.087 0 557.055 8.302.667 733.095 10.605.239 460.959

Net R0200 0 1.080.164 0 519.384 12.366.753 203.549 4.872.689 303.521

Prime castigate

Brut Asigurare direct R0210 0 1.314.303 0 500.101 19.745.784 932.410 15.398.059 701.009

Brut R0220 0 0 0 0 0 0 0 0

Brut R0230

R0240 0 212.635 0 257.418 7.933.213 728.122 10.458.709 414.889

Net R0300 0 1.101.668 0 242.683 11.812.571 204.288 4.939.350 286.120

Brut R0310 0 -3.599 0 40.720 14.006.377 92.015 1.979.781 -23.455

Brut Primiri R0320 0 0 0 0 0 0 0 0

Brut R0330

R0340 0 6.958 0 21.315 5.912.576 68.225 1.201.313 -28.861

Net R0400 0 -10.557 0 19.405 8.093.801 23.790 778.468 5.406

Brut R0410 0 -56.446 0 0 -485.376 -46.910 -9.398 0

Brut R0420 0 0 0 0 0 0 0 0
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S.05.01.01  continuare  
Linia de afaceri pentru: 

reasigurare)  

Linia de afaceri pentru: primiri în 
 

Total 

   
Asigurare de 

credite si 
garantii 

Asigurare 
de 

protectie 
juridica 

Asistenta 
Pierderi 

financiare 
diverse 

Sanatate 
Accidente 

si 
raspunderi 

Maritima, 
aviatica 

si de 
transport 

Bunuri 

  C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 

Prime subscrise                     

 Brut   R0110 28.062 0 0 853.921         41.076.145  

 Brut   R0120 0 0 0 0         0 

 Brut   R0130         0 0 0 0 0 

  R0140 0 0 0 663.707 0 0 0 0 21.511.809 

 Net R0200 28.062 0 0 190.214 0 0 0 0 19.564.336 

                     

 Brut   R0210 60.508 0 0 910.159 0       39.562.333  

 Brut   R0220 0 0 0 0         0 

 Brut  Primiri în reasigurar  R0230         0 0 0 0 0 

  R0240 0 0 0 713.371 0 0 0 0 20.718.357 

 Net R0300 60.508 0 0 196.788 0 0 0 0 18.843.976 

                     

 Brut   R0310 -15.933 0 0 67.235         16.143.141  

 Brut  Primiri în reasigurare  R0320 0 0 0 0         0 

 Brut   R0330         0 0 0 0 0 

  R0340 0 0 0 68.263 0 0 0 0 7.249.789 

 Net R0400 -15.933 0 0 -1.028 0 0 0 0 8.893.352 

                     

 Brut   R0410 0 0 0 -16.044          -614.174  

 Brut   R0420 0 0 0 0         0 
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   Linia de afaceri pentru:    

S.05.01.01  continuare   

Asigurari 
pentru 

cheltuieli 
medicale 

Asigurari de 
protectie a 
veniturilor 

Asigurare 
de 

accidente 
de munca si 

boli 
profesionale 

Asigurari de 
raspundere 
civila auto 

Alte asigurari auto 

Asigurare 
maritima, 

aviatica si de 
transport 

Asigurare de 
incendiu si alte 

asigurari de bunuri 

Asigurare de 
raspundere 

civila generala 

    C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

 Brut   R0430                 

 Partea reasig  R0440 0 0 0 0 0 0 -8,190 0 

 Net R0500 0 -56.446 0 0 -433.740 -46.910 -4.806 0 

Cheltuieli R0550 0 796.299 0 395.593 11.780.228 256.309 5.564.702 89.638 

Cheltuieli administrative                   

 Brut  Asigurare direct R0610 0 216.832 0 183.893 4.271.106 164.707 2.680.704 130.600 

 Brut   R0620 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brut   R0630                 

  R0640 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Net R0700 0 216.832 0 183.893 4.271.106 164.707 2.680.704 130.600 

Cheltuieli de gestionare a investitiilor                   

 Brut  Asigurare direct R0710 0 2.230 0 0 14.408 0 10.120 0 

 Brut   R0720 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brut  Primiri în reasigu  R0730                 

  R0740 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Net R0800 0 2.230 0 0 14.408 0 10.120 0 

Cheltuieli de solutionare a daunelor                   

 Brut  Asigurare direct R0810 0 3.214 0 401 802.993 359 54.318 2.337 

 Brut   R0820 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brut   R0830                 

  R0840 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Net R0900 0 3.214 0 401 802.993 359 54.318 2.337 
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S.05.01.01  continuare  
Linia de afaceri pentru: 

reasigurare)  

Linia de afaceri pentru: primiri în 
 

Total 

   
Asigurare de 

credite si 
garantii 

Asigurare 
de 

protectie 
juridica 

Asistenta 
Pierderi 

financiare 
diverse 

Sanatate 
Accidente 

si 
raspunderi 

Maritima, 
aviatica 

si de 
transport 

Bunuri  

    C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 

 Brut  Primiri în rea  R0430         0 0 0 0 0 

  R0440 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.229  
 Net R0500 0 0 0 -16.044 0 0 0 0 -557.946 

Cheltuieli R0550 15.889 0 0 323.605 0 0 0 0 19.222.263 

Cheltuieli administrative                     

 Brut   R0610 4.172 0 0 145.880         7.797.894  
 Brut   R0620 0 0 0 0         0 

 Brut   R0630         0 0 0 0 0 

  R0640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Net R0700 4.172 0 0 145.880 0 0 0 0 7.797.894  
Cheltuieli de gestionare a investitiilor                     

 Brut   R0710 0 0 0 0         26.758 

 Brut   R0720 0 0 0 0         0 

 Brut  Primiri  R0730         0 0 0 0 0 

  R0740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Net R0800 0 0 0 0 0 0 0 0 26.758 

Cheltuieli de solutionare a daunelor                     

 Brut   R0810 0 0 0 73.496          937.118 

 Brut  Primiri în reasigurare prop  R0820 0 0 0 0         0 

 Brut   R0830         0 0 0 0 0 

  R0840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Net R0900 0 0 0 73.496  0 0 0 0 937.118 
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   Linia de afaceri pentru: e  

S.05.01.01  continuare   

Asigurari 
pentru 

cheltuieli 
medicale 

Asigurari de 
protectie a 
veniturilor 

Asigurare 
de 

accidente 
de munca si 

boli 
profesionale 

Asigurari de 
raspundere 
civila auto 

Alte asigurari auto 
Asigurare 

maritima, aviatica 
si de transport 

Asigurare de 
incendiu si alte 

asigurari de bunuri 

Asigurare de 
raspundere 

civila generala 

    C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

Cheltuieli de achizitie                   

 Brut   R0910 0 312.689 0 -20.369 2.097.460 133.407 2.795.026 -18.028 

 Brut   R0920 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brut   R0930                 

  R0940 0 69.820 0 49.180 798.491 286.539 4.013.732 224.727 

 Net R1000 0 242.869 0 -69.549 1.298.969 -153.132 -1.218.706 -242.755 

Cheltuieli indirecte                   

 Brut   R1010 0 331.154 0 280.848 5.392.752 244.375 4.038.266 199.456 

 Brut   R1020 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brut   R1030                 

  R1040 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Net R1100 0 331.154 0 280.848 5.392.752 244.375 4.038.266 199.456 

Alte cheltuieli R1200                 

Total cheltuieli R1300                 
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S.05.01.01  continuare  
Linia de afaceri pentru: 

reasigurare)  

Linia de afaceri pentru: primiri în 
 

Total 

   
Asigurare de 

credite si 
garantii 

Asigurare 
de 

protectie 
juridica 

Asistenta 
Pierderi 

financiare diverse 
Sanatate 

Accidente 
si 

raspunderi 

Maritima, 
aviatica si 

de 
transport 

Bunuri 

    C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 

Cheltuieli de achizitie                     

 Brut   R0910 4.396 0 0 -3.573         5.301.008 

 Brut   R0920 0 0 0 0         0 

 Brut   R0930         0 0 0 0 0 

  R0940 0 0 0 114.990 0 0 0 0 5.557.479 

 Net R1000 4.396 0 0 -118.563 0 0 0 0 -256.471 

Cheltuieli indirecte                     

 Brut   R1010 7.321 0 0 222.792         10.716.964  

 Brut   R1020 0 0 0 0         0 

 Brut   R1030         0 0 0 0 0 

  R1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Net R1100 7.321 0 0 222.792 0 0 0 0 10.716.964 

Alte cheltuieli R1200                 513.052 

Total cheltuieli R1300                 19.735.315 
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S.05.01.02  Linia de afaceri pentru: obligatii de asigurari de viata 
Obligatii de reasigurare 

de viata 
Total 

   
Asigurare 

de 
sanatate 

Asigurare cu 
participare la profit 

Asigurare 
de tip 

index - 
linked 

sau unit-
linked 

Alte asigurari de 
viata 

Anuitati 
provenind 

din 
contracte 

de 
asigurare 
generala 
si legate 

de 
obligatii 

de 
asigurare 

de 
sanatate 

Anuitati 
provenind 

din 
contracte 

de 
asigurare 

generala si 
legate de 

obligatii de 
asigurare, 

altele decat 
obligatiile 

de 
asigurare 

de sanatate 

Reasigurare 
de sanatate 

Reasigurare 
de viata   

  C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 
Prime subscrise                     
  Brut R1410 0 5.732,238 0 818,761 0 0 0 0 6,550,999 
  Par  R1420 0 26.830 0 167.145 0 0 0 0 193.975 
  Net R1500 0 5.705.408 0 651.616 0 0 0 0 6.357.024 
Prime castigate                     
  Brut R1510 0 5.749.412 0 845.119 0 0 0 0 6.594.531 
  Partea r  R1520 0 32.493 0 168.712 0 0 0 0 201.205 
  Net R1600 0 5.716.919 0 676.407 0 0 0 0 6.393.326 

                     
  Brut R1610 0 1,718,497 0 103,134 0 0 0 0 1,821,631 
   R1620 0 11.157 0 102.823 0 0 0 0 113.980 
  Net R1700 0 1.707.340 0 311 0 0 0 0 1.707.651 

                     
  Brut R1710 0 -844.793 0 118.697 0 0 0 0 -726.096 
   R1720 0 105.878 0 488 0 0 0 0 106.366 
  Net R1800 0 -950.671 0 118.209 0 0 0 0 -832.462 
Cheltuieli R1900 0 3.259.604 0 1.464.964 0 0 0 0 4.724.568 
Cheltuieli administrative                     
  Brut R1910 0 32,011 0 1,003,953 0 0 0 0 1,035,964 
   R1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Net R2000 0 32,011 0 1.003.953 0 0 0 0 1.035.964 
Cheltuieli de gestionare a investitiilor                     
  Brut R2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   R2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Net R2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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S.05.01.02  continuare  Linia de afaceri pentru: obligatii de asigurari de viata 
Obligatii de reasigurare 

de viata 
Total 

   
Asigurare 

de 
sanatate 

Asigurare cu 
participare la profit 

Asigurare 
de tip 

index - 
linked sau 

unit-
linked 

Alte asigurari de 
viata 

Anuitati 
provenind 

din 
contracte 

de 
asigurare 
generala 
si legate 

de 
obligatii 

de 
asigurare 

de 
sanatate 

Anuitati 
provenind 

din contracte 
de asigurare 
generala si 
legate de 

obligatii de 
asigurare, 

altele decat 
obligatiile de 
asigurare de 

sanatate 

Reasigurare 
de sanatate 

Reasigurare 
de viata   

    C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 

Cheltuieli de solutionare a daunelor                     

  Brut R2110 0 56.628 0 8.088 0 0 0 0 64.716 

 R2120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Net R2200 0 56.628 0 8.088 0 0 0 0 64.716 

Cheltuieli de achizitie                     

  Brut R2210 0 1.682.857 0 240.370 0 0 0 0 1.923.227 

   R2220 0 38.883 0 5.554 0 0 0 0 44.437 

  Net R2300 0 1.643.974 0 234.816 0 0 0 0 1.878.790 

Cheltuieli indirecte                     

  Brut R2310 0 1.526.991 0 218.107 0 0 0 0 1.745.098 

   R2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Net R2400 0 1.526.991 0 218.107 0 0 0 0 1.745.098 

Alte cheltuieli R2500                 133.476 

Total cheltuieli R2600                 4.858.044 

Total restituiri R2700   0   0         0 
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Anexa 6: S.05.02.01   

S.05.02.01   Tara de origine 
 

Total Top 5 si tara de origine 
- -  

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 
 R0010               
   C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 

Prime subscrise                 

 Brut   R0110 41.076.145 0 0 0 0 0   

 Brut   R0120 0 0 0 0 0 0   

 Brut  Primiri în reasigurare nepro  R0130 0 0 0 0 0 0   

  R0140 21.511.809 0 0 0 0 0   

 Net R0200 19.564.336 0 0 0 0 0   

                

 Brut   R0210 39.562.333 0 0 0 0 0   

 Brut   R0220 0 0 0 0 0 0   

 Brut   R0230 0 0 0 0 0 0   

  R0240 20.718.357 0 0 0 0 0   

 Net R0300 18.843.976 0 0 0 0 0   

                

 Brut  A  R0310 16.143.141 0 0 0 0 0   

 Brut   R0320 0 0 0 0 0 0   

 Brut   R0330 0 0 0 0 0 0   

  R0340 7.249.789 0 0 0 0 0   

 Net R0400 8.893.352 0 0 0 0 0   

tehnice          

 Brut   R0410 -614.174 0 0 0 0 0   

 Brut   R0420 0 0 0 0 0 0   

 Brut   R0430 0 0 0 0 0 0   

 Partea reas  R0440 -56.229 0 0 0 0 0   

 Net R0500 -557.946 0 0 0 0 0   

Cheltuieli R0550 19.222.263 0 0 0 0 0   

Alte cheltuieli R1200             513.052 

Total cheltuieli R1300   0 0 0 0 0 19.735.315 
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S.05.02.01  continuare   Tara de origine 
Top 5 ta subscrise) 

Total Top 5 si tara de origine 

-  

  C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 

 R1400               

   C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 

Prime subscrise                 

  Brut R1410 6.550.999 0 0 0 0 0   

  Part  R1420 193.975 0 0 0 0 0   

  Net R1500 6.357.024 0 0 0 0 0   

                 

  Brut R1510 6.594.531 0 0 0 0 0   

   R1520 201.205 0 0 0 0 0   

  Net R1600 6.393.326 0 0 0 0 0   

                 

  Brut R1610 1.821.631 0 0 0 0 0   

   R1620 113.980 0 0 0 0 0   

  Net R1700 1.707.651 0 0 0 0 0   

                 

  Brut R1710 -726.096 0 0 0 0 0   

   R1720 106.366 0 0 0 0 0   

  Net R1800 -832.462 0 0 0 0 0   

Cheltuieli R1900 4.724.568 0 0 0 0 0   

Alte cheltuieli R2500             133.476 

Total cheltuieli R2600             4.858.044 
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Anexa 7: S.12.01.02  Rezeve teh tate SLT  

  

Asigurare cu 
participare la profit 

Asigurari de tip Index-linked sau unit-linked Alte asigurari de viata 
Anuitati provenind 
din contracte de 

asigurari generale si 
legate de obligatii 

de asigurare, altele 
decat obligatiile 
provenind din 
asigurarile de 

sanatate 

S.12.01.02 

 

  
Contracte 

fara optiuni 
si garantii 

Contracte cu 
optiuni sau 

garantii 
  

Contracte 
fara optiuni 
si garantii 

Contracte cu 
optiuni sau 

garantii 

  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

Provizioane tehnice calculate ca intreg R0010 0 0     0     0 

Total sume recuperabile din reasigurare / 
vehicule investitionale  si reasigurare finita dupa 
ajustarea cu pierderile estimate ca urmare a 
riscului de contrapartida asociat provizioanelor 
tehnice ca intreg. R0020 0 0     0     0 
Provizioane tehnice calculate ca suma dintre 
cea mai buna estimare si marja de risc                   
Cea mai buna estimare                   
Cea mai buna estimare bruta R0030 8.394.506    0 0   0 157.085  0 
Total sume recuperabile din reasigurare / 
vehicule investitionale  si reasigurare finita dupa 
ajustarea cu pierderile estimate ca urmare a 
riscului de contrapartida R0080 524.940    0 0   0 -8.288 0 
Cea mai buna estimare minus sumele 
recuperabile din reasigurare / vehicule 
investitionale si reasigurare finita R0090 7.869.566    0 0   0 165.373  0 
Marja de risc R0100 1.670.989  0     31.269      0 
Cuantumul aferent aplicarii masurii 
tranzitorii asupra provizioanelor tehnice                   
Provizioanele tehnice calculate ca intreg R0110 0 0     0     0 
Cea mai buna estimare R0120 0   0 0   0 0 0 
Marja de risc R0130 0 0     0     0 

Provizioane tehnice - total R0200 10.065.495  0     188.354     0 
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Acceptari in 
reasigurare 

Total (Asigurari de 
viata, altele decat 
cele de sanatate, 
inclusiv asigurari 

Unit-Linked) 

Asigurari de sanatate (asigurari directe) 

Anuitati provenind din 
contracte de asigurari 
generale si legate de 

obligatii aferente 
asigurarilor de 

sanatate 

Reasigurari 
de sanatate 
(acceptari in 
reasigurare) 

Total 
(Asigurari de 

sanatate 
similare 

asigurarilor 
de viata) 

S.12.01.02  continuare 

 

  
Contracte 

fara optiuni 
si garantii 

Contracte cu 
optiuni sau 

garantii 

  C0100 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 

Provizioane tehnice calculate ca intreg R0010 0 0 0     0 0 0 

Total sume recuperabile din reasigurare / 
vehicule investitionale  si reasigurare finita dupa 
ajustarea cu pierderile estimate ca urmare a 
riscului de contrapartida asociat provizioanelor 
tehnice ca intreg. R0020 0 0 0     0 0 0 

Provizioane tehnice calculate ca suma dintre 
cea mai buna estimare si marja de risc                   
Cea mai buna estimare                   
Cea mai buna estimare bruta R0030 0         8.551.590     0 0 0 0 0 

Total sume recuperabile din reasigurare / 
vehicule investitionale  si reasigurare finita dupa 
ajustarea cu pierderile estimate ca urmare a 
riscului de contrapartida R0080 0             516.652    0 0 0 0 0 

Cea mai buna estimare minus sumele 
recuperabile din reasigurare / vehicule 
investitionale si reasigurare finita R0090 0         8.034.939    0 0 0 0 0 
Marja de risc R0100 0         1.702.258  0     0 0 0 

Cuantumul aferent aplicarii masurii tranzitorii 
asupra provizioanelor tehnice                   
Provizioanele tehnice calculate ca intreg R0110 0 0 0     0 0 0 
Cea mai buna estimare R0120 0 0   0 0 0 0 0 
Marja de risc R0130 0 0 0     0 0 0 

Provizioane tehnice - total R0200 0       10.253.848  0     0 0 0 
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Anexa 8: S.17.01.02   

  Asigurare directa si primiri in reasigurare proportionala 

S.17.01.02 

 

Asigurare 
pentru 

cheltuieli 
medicale 

Asigurare 
de 

protectie a 
veniturilor 

Asigurari de 
accidente 

de munca si 
boli 

profesionale 

Asigurare de 
raspundere 
civila auto 

alte 
asigurari 

auto 

Asigurare 
maritima, 

aviatica si de 
transport 

Asigurare 
de 

incendiu si 
alte daune 
la bunuri 

Asigurare 
de 

raspunde
re civila 
generale 

   C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

Rezerve tehnice calculate ca intreg R0010                 
Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/ de la vehicule 
investitionale si din reasigurari finite dupa ajustarea cu pierderil estimate cauzate 
de nerespectarea clauzelor contractuale de  catre contrapartida corespunzatoare 
calculate ca intreg    

R0050                 

Rezerve tehnice calculate ca si suma dintre cea mai buna estimare si marja 
de risc 

                  

Cea mai buna estimare                   
Rezerve de prime                   
Brut R0060 0 -80.861 0 8.606 5.369.336 -203.481 1.795.517 -8.444 
Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/ de la vehicule 
investitionale si din reasigurari finite dupa ajustarea cu pierderil estimate cauzate 
de nerespectarea clauzelor contractuale de  catre contrapartida corespunzatoare 

R0140   
10.249 

0 
29.965 1.641.404 -146.543 670.805 -27.640 

Cea mai buna estimare neta a rezervelor de prime R0150   -91.110 0 -21.359 3.727.933 -56.938 1.124.712 19.196 
Rezerve de daune                   
Brut R0160   108.002 0 32.756 6.022.835 2.350 3.562.587 540.200 
Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/ de la vehicule 
investitionale si din reasigurari finite dupa ajustarea cu pierderil estimate cauzate 
de nerespectarea clauzelor contractuale de  catre contrapartida corespunzatoare 

R0240   
34.861 

0 
6.453 2.303.117 1,573 2.018.309 494.746 

Cea mai buna estimare neta a rezervelor de daune R0250   73.141 0 26.304 3.719.717 777 1.544.278 45.454 
Cea mai buna estimare - brut R0260   27.140 0 41.362 11.392.171 -201,131 5.358.104 531.755 
Cea mai buna estimare - net R0270   -17.969 0 4.945 7.447.650 -56,161 2.668.990 64.649 
Marja de risc R0280   0 0 765 1.152.364 0 412.969 10.003 
Cuantumul aplicarii masurilor tranzitorii pentru rezervele tehnice                   
Rezerve tehnice calculate ca intreg R0290                 
Cea mai buna estimare R0300                 
Marja de risc R0310                 
Rezerve tehnice - total                   
Rezerve tehnice - total R0320   27.141 0 42.127 12.544.536 -201.131 5.771.073 541.758 
Sume recuperabile din contracte de reasigurare/ de la vehicule investitionale si 
din reasigurari finite dupa ajustarea cu pierderil estimate cauzate de 
nerespectarea clauzelor contractuale de  catre contrapartida corespunzatoare - 
total 

R0330   

45.110 

0 

36.418 3.944.521 -144.971 2.689.114 467.106 
Rezerve tehnice minus sume recuperabile din contracte de reasigurare/ de la 
vehicule investitionale si din reasigurari finite  total 

R0340   
-17.969 

0 
5.710 8.600.015 -56.160 3.081.959 74.652 
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Asigurare directa si primiri in reasigurare 
proportionala Primiri in reasigurare neproportionala 

Total 
obligatii 
Asigurari 
Generale 

S.17.01.02  continuare 

 

Asigurar
e de 

credite 
si 

garantii 

Asigurar
e de 

protectie 
juridica 

Asistenta 
Pierderi 

financiare 
diverse 

Reasigur
are non-
proportio
nala de 
sanatate 

Reasigurare 
non-

proportionala 
de accidente 
si raspunderi 

Reasigurare 
non-

proportionala 
maritima, 

aviatica si de 
transport 

Reasigura
re non-

proportion
ala de 
bunuri 

 

  C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 

Rezerve tehnice calculate ca intreg R0010                   

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/ de la vehicule 
investitionale si din reasigurari finite dupa ajustarea cu pierderil estimate 
cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de  catre contrapartida 
corespunzatoare calculate ca intreg    

R0050                   

Rezerve tehnice calculate ca si suma dintre cea mai buna estimare si 
marja de risc 

                    

Cea mai buna estimare                     
Rezerve de prime                     

Brut R0060 413 0 0 111.594 0 0 0 0 6.992.681 

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/ de la vehicule 
investitionale si din reasigurari finite dupa ajustarea cu pierderil estimate 
cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de  catre contrapartida 
corespunzatoare 

R0140 0 0 0 94.898 0 0 0 0 
               
2.273.138 

Cea mai buna estimare neta a rezervelor de prime R0150 413 0 0 16.696 0 0 0 0 4.719.543 

Rezerve de daune                     

Brut R0160 0 0 0 7.298.477 0 0 0 0 17.567.206 

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/ de la vehicule 
investitionale si din reasigurari finite dupa ajustarea cu pierderil estimate 
cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de  catre contrapartida 
corespunzatoare 

R0240 0 0 0 

7.186.418 

0 0 0 0 

12.045.476 

Cea mai buna estimare neta a rezervelor de daune R0250 0 0 0 112.060 0 0 0 0 5.521.731 

Cea mai buna estimare - brut R0260 413 0 0 7.410.072 0 0 0 0 24.559.887 

Cea mai buna estimare - net R0270 413 0 0 128.756 0 0 0 0 10.241.273 

Marja de risc R0280 64 0 0 19.922 0 0 0 0 1.596.088 

Cuantumul aplicarii masurilor tranzitorii pentru rezervele tehnice                     

Rezerve tehnice calculate ca intreg R0290                   

Cea mai buna estimare R0300                   

Marja de risc R0310                   

Rezerve tehnice - total                     

Rezerve tehnice - total R0320 477 0 0 7.429.994 0 0 0 0 26.155.975 
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Sume recuperabile din contracte de reasigurare/ de la vehicule 
investitionale si din reasigurari finite dupa ajustarea cu pierderil estimate 
cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de  catre contrapartida 
corespunzatoare - total 

R0330 

0 

0 0 

7.281.316 

0 0 0 0 

14.318.613 

Rezerve tehnice minus sume recuperabile din contracte de reasigurare/ de 
la vehicule investitionale si din reasigurari finite  total 

R0340 
477 

0 0 
148.678 

0 0 0 0 
11.837.361 

 
 
 
Anexa 9: S.19.01.21   

Daune platite brute (non-cumulativ)                    
(valoare absoluta)                       

  Anul de dezvoltare      

Anul  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & +  

 

In anul curent  Suma anilor 
(cumulativ) 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 
C007

0 
C008

0 
C00
90 

C010
0 

C0
11
0 

C012
0 

C013
0 

C014
0 

C015
0 

C0160   C0170  C0180 

Anterio
r 

R0100                                 
 

R0100   
 

  

N-14 R0110 2.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   R0110 0  2.305 
N-13 R0120 1.387 11.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    R0120 0  13.204 
N-12 R0130 5.525 3.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     R0130 0  9.474 
N-11 R0140 10.349 0 0 0 377.981 0 0 0 0 0 0 0      R0140 0  388.330 
N-10 R0150 3.744 3.134 1.940 0 0 0 0 0 0 0 0       R0150 0  8.818 
N-9 R0160 681.007 213.907 38.930 0 0 0 0 0 0 0        R0160 0  933.845 
N-8 R0170 1.112.997 496.421 108.845 18.847 56 24.233 0 0 0         R0170 0  1.761.400 
N-7 R0180 19.384.799 8.415.991 152.540 8.051 19.357 0 0 0          R0180 0  27.980.738 
N-6 R0190 9.756.723 2.018.322 132.576 172.264 0 0 0           R0190 0  12.079.885 

N-5 R0200 7.219.159 2.286.106 246.753 3.105 6.013 6.600            R0200 6.600  9.767.735 
N-4 R0210 6.745.769 2.236.716 353.506 6.727 3.840             R0210 3.840  9.346.558 
N-3 R0220 14.211.114 22.594.547 223.991 1.852              R0220 1.852  37.031.504 
N-2 R0230 12.071.436 4.310.182 2.116.820               R0230 2.116.820  18.498.439 
N-1 R0240 17.492.427 5.971.709                R0240 5.971.709  23.464.135 
N R0250 15.327.164                 R0250 15.327.164  15.327.164 

                 
 Total R0260 23.427.985  156.613.534 



   

77 / 78 
 

 
Valoare bruta a daunelor avizate (RBNS)                  
(valoare absoluta)                    
  Anul de dezvoltare    

Anul  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & +  
 Sfarsitul anului 

  C0400 C0410 C0420 C0430 C0440 C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500 C0510 C0520 C0530 C0540 C0550   C0560 
Anterior R0100                                  R0100 486.940 

N-14 R0110 5.500 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 R0110 0 

N-13 R0120 77.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
 R0120 0 

N-12 R0130 67.000 71.800 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
 R0130 0 

N-11 R0140 1.000 1.800 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0     
 R0140 0 

N-10 R0150 6.700 7.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 R0150 0 

N-9 R0160 326.302 189.667 123.112 122.612 122.612 122.612 54.750 54.750 54.750 0       
 R0160 0 

N-8 R0170 2.474.342 1.558.373 1.117.945 0 0 0 0 0 0        
 R0170 0 

N-7 R0180 2.361.383 887.583 21.872 13.000 0 0 0 0         
 R0180 0 

N-6 R0190 9.418.957 7.457.931 6.991.776 6.782.000 6.775.000 6.775.000 6.775.000          
 R0190 6.775.000 

N-5 R0200 3.482.854 1.299.066 553.717 550.150 538.663 532.063           
 R0200 532.063 

N-4 R0210 3.270.589 1.226.351 799.345 769.063 711.266            
 R0210 711.266 

N-3 R0220 24.568.400 666.462 107.774 0             
 R0220 0 

N-2 R0230 7.758.848 3.500.873 1.085.304              
 R0230 1.085.304 

N-1 R0240 6.515.479 1.527.412               
 R0240 1.527.412 

N R0250 5.487.734                
 R0250 5.487.734 

                 
 Total R0260 16.605.720 
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Anexa 10: Rezultate Solvency II  (societate compozit ) 
 
                

 2020         

 
  
 

                 
                  
 Fonduri proprii pt. SCR 66,923,843  66,923,843 Fonduri proprii pt. MCR           
                  
 SCR 31,390,582  36,069,820 MCR            
                  
 Excedent 35,533,262  30,854,023 Excedent            
                  
   213.20%  185.54%             
                  
                  

     
 
              

                  
 Market 14,682,684               
 Counterparty default 9,235,217               
 Life 2,889,405               
 Health 2,511,612               
 Non-Life 20,238,491               
 Operational 1,450,651               
 Intangibles 0               
 Diversification -14,965,123               
 LAC of TP 0               
 LAC of DT -4,652,356               
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