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SEDIUL SOCIAL 
Str Scoala Floreasca nr 24, sector 1, Bucuresti 
Telefon: +4021 230 51 81 
Fax: +4021 230 59 99 
E-mail: abc.asigreasig@abcasigurari.ro 
Website: www.abcasigurari.ro 
 
ACTIONARI 
• S.C.HIDROCONSTRUCTIA SA : 58,11% 
• S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL : 17,69% 
• S.C. APASCO S.A. :   3,08% 
• S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC SRL :   2,48% 
• S.C. ENERGOCONSTRUCTIA SA :   1,11% 
• S.C. PROIMSAT S.A. :   0,70% 
• S.C. COMINCO SA :   0,25% 
• S.C. FRIGOTEHNICA SA :   0,17% 
• S.C. EMIVAS SRL :   0,11% 
• S.C. APA PROIECT SRL :   0,11% 
• Persoane fizice : 16,19% 

 
La 31.12.2018 capitalul social este in valoarea de 19.760.000 lei, respectiv 1.976.000 actiuni cu o valoare nominala de 
10 lei. 
 
MANAGEMENTUL ESTE ASIGURAT DE : 
-Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) 
-Consiliul de Administratie (CA) ales de AGA, constituit din 7 administratori condus de Presedintele CA.  
-Directori executivi: Directorul General si doi Directori Generali Adjuncti, conform Organigramei.  
 
CATEGORII SI CLASE DE ASIGURARI PRACTICATE 
 
La finele anului 2018, ABC Asigurari Reasigurari SA, practica 76 produse de asigurare si 9 clase de asigurari, respectiv:  
-Asigurari de accidente si boala (inclusiv de munca si boli profesionale) - clasa 1 
-Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare - clasa 3 
-Asigurari de bunuri in tranzit, inclusiv marfuri transportate, bagaje si orice alte bunuri - clasa 7 
-Asigurari de incendiu si calamitati naturale - clasa 8 
-Alte asigurari de bunuri - clasa 9 
-Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru pagube produse tertilor - clasa 10 
-Asigurari de raspundere civila generala - clasa 13 
-Asigurari de garantii - clasa 15 
-Asigurarea de asistenta turistica - clasa 18 
In baza liberei prestari de servicii, societatea este autorizata pe intreg Spatiul Economic European pentru a practica 7 
clase de asigurari (cls 1,3,7,8,13,15,18), practica pe teritoriul Italiei 4 clase de asigurari (1,13,15,18) si 24 produse de 
asigurare, iar pe teritoriul Poloniei, practica din anul 2016 un produs din clasa 13. 
 
CONTRACTUL DE ASIGURARE 
 
Contractele de asigurare incheiate de catre societatea noastra respecta legislatia in vigoare, respectiv Legea 237/2015 
privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, precum si normele emise de Comisia de 
Supraveghere a Asigurarilor / Autoritatea de Supraveghere Financiara. 
Codul fiscal reglementeaza deducerile aplicate contractelor de asigurare si operatiunilor rezultate din acestea. 
 
RETEAUA DE DISTRIBUTIE 
 
La 31.12.2018, structura teritoriala a societatii era formata din 24 agentii, situate in 23 judete. In anul 2018, in cadrul 
societatii si-au desfasurat activitatea un numar mediu de 129 salariati. 
Pe langa agentiile proprii s-au mentinut ca si canale de distributie, societatile de intermediere in asigurari si intermediari 
- persoane fizice autorizate cu care societatea a incheiat contracte de mandat, cat si vanzarea in libera prestare de servicii, 
pe teritoriul Italiei si al Poloniei. 
ABC construieste relatii de durata cu clientii si dezvolta o relatie stransa cu acestia pentru a se asigura ca produsele ABC 
vin in intampinarea nevoilor lor. 
Promovarea imaginii se realizeaza in primul rand prin personalul propriu. Imaginea societatii este sustinuta prin 
competenta si creativitatea personalului de a tine pas cu nevoile clientilor. 
 
SERVICII DE ASISTENTA DE DAUNE 
 
ABC Asigurari Reasigurari pune la dispozitia clientilor sai un serviciu specializat pentru instrumentarea daunelor auto si 
a daunelor generale prin intermediul propriei retele nationale. O echipa de profesionisti furnizeaza servicii adecvate cu 
operativitate si flexibilitate, in fiecare judet al tarii si in Bucuresti. 
 
REPREZENTANTE DE DESPAGUBIRI EXTERNE 
 
ABC Asigurari Reasigurari SA colaboreaza cu InterEurope GMBH pentru daunele pe raspundere civila obligatorie in afara 
Romaniei, iar pentru cheltuieli medicale in strainatate cu April Broker de Asigurare SRL. 
 
SITUATII FINANCIARE ANUALE 
 
Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018 au fost intocmite cu respectarea reglementarilor contabile 
specifice domeniului asigurarilor si cu Directivele europene aprobate prin Norma ASF nr. 41/2015, precum şi in 
conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile ulterioare si Norma nr. 7/2019 pentru 
aprobarea Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2018 pentru Societatile din domeniul asigurarilor. 
 
BILANT 2018 
 

ACTIV - lei 2017 2018 

ACTIVE NECORPORALE 399.070      356.131 

PLASAMENTE 16.916.305 20.510.421 

PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE 
CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE 

7.426.099 11.278.931 

CREANTE PROVENITE DIN OPERATIUNI DE 
ASIGURARE 

2.567.675 1.583.942 

CREANTE PROVENITE DIN OPERATIUNI DE 
REASIGURARE 

2.300.162 1.663.215 

ALTE CREANTE 7.022.778 8.922.872 

IMOBILIZARI CORPORALE 489.088 383.441 

STOCURI 37.357 39.389 

CASA SI CONTURI LA BANCI 2.075.114 2.535.607 

CHELTUIELI DE ACHIZITIE REPORTATE 5.209.677 6.920.090 

ALTE CHELTUIELI IN AVANS 200.888 183.810 

TOTAL ACTIV 44.644.213 54.377.849 

PASIV - lei 2017 2018 

CAPITALURI PROPRII 18.447.074 20.303.734 

Capital social 19.760.000 19.760.000 

Rezerve din reevaluare 988.591 973.415 

Rezerve legale 333.035 461.971 

Rezultatul reportat reprezentand profitul  
nerepartizat sau pierderea neacoperita 

-3.984.664 -2.605.524 

Rezultatul exercitiului 1.448.199 1.842.808 

Repartizarea profitului 98.081 128.936 

REZERVELE TEHNICE 23.424.904 31.113.175 

DATORII PROVENITE DIN OPERATIUNI DE 
REASIGURARE 

0 0 

ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE  
SI DATORII PENTRU ASIGURARI SOCIALE 

1.657.459 1.702.075 

VENITURI IN AVANS 1.114.776 1.241.332 

TOTAL PASIV 44.644.213 54.377.849 

 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
 

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE - lei 2017 2018 

VENITURI DIN PRIME NETE DE REASIGURARE 21.987.516 24.216.283 

COTA DIN VENITUL NET AL PLASAMENTELOR,  
TRANSFERATA DIN CONTUL NETEHNIC 

89.621 148.921 

ALTE VENITURI TEHNICE NETE DE REASIGURARE 5.371.076 6.936.059 

CHELTUIELI CU DAUNELE NETE DE REASIGURARE 4.684.826 8.718.210 

VARIATIA ALTOR REZERVE TEHNICE NETE DE 
REASIGURARE 

30.108 2.095 

CHELTUIELI DE ACHIZITIE SI ADMINISTRARE 20.799.431 19.947.933 

ALTE CHELTUIELI TEHNICE, NETE DE REASIGURARE 6.352 12.807 

VARIATIA REZERVEI DE EGALIZARE 0 0 

REZULTATUL TEHNIC AL ACTIVITATII 1.927.496 2.620.218 

 

CONTUL NETEHNIC - lei 2017 2018 

REZULTAT TEHNIC AL ASIGURARII GENERALE 1.927.496 2.620.218 

VENITURI DIN PLASAMENTE 128.468 213.071 

CHELTUIELI CU PLASAMENTELE   

COTA DIN VENITUL NET AL PLASAMENTELOR,  
TRANSFERATA IN CONTUL TEHNIC 89.621 148.921 

ALTE VENITURI NETEHNICE 148.695 117.442 

ALTE CHELTUIELI NETEHNICE 153.428 223.083 

VENITURI TOTALE 44.708.029 55.482.202 

CHELTUIELI TOTALE 42.746.419 52.903.475 

REZULTATUL BRUT 1.961.610 2.578.727 

IMPOZIT PROFIT 513.411 735.919 

REZULTATUL NET 1.448.199 1.842.808 

 

 

ALTE INFORMATII GENERALE 
 
 

Activele totale ale societatii au inregistrat in anul 2018 o crestere de 22% fata de 2017, respectiv de la 44.644.213 lei 

la 54.377.849 lei. 

 

 

La 31.12.2018, rezervele tehnice nete ale societatii sunt 19.834.244 lei din care : 

a) rezerve de prima                                                                       14.782.473 lei 

b) rezerve de dauna avizate                                                             3.459.062 lei 

c) rezerve de dauna neavizate                                                            339.341 lei 

d) rezerve de catastrofa                                                                   1.165.975 lei 

e) alte rezerve tehnice                                                                          87.393 lei 
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 
Catre Actionarii Societatii ABC Asigurari Reasigurari S.A. 
 

Sediul social: Bucuresti, Str Scoala Floreasca, nr. 24, sector 1 
Cod unic de inregistrare: 9438013 
 

Opinie 
 

Am auditat situatiile financiare anexate ale Societatii ABC Asigurari Reasigurari S.A. (Societatea), care cuprind bilantul 
la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor 
de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative 
si notele explicative.  
 

Situatiile financiare mentionate se refera la: 
 

Activ net/Total capitaluri proprii:                         20.303.734 RON 
Profitul net al exercitiului financiar:                       1.842.808 RON 

 

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 
decembrie 2018, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la 
aceasta data, in conformitate cu Norma nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile 
financiare anuale ale entitatilor care desfasoara activitate de asigurare si/sau reasigurare. 
 

Baza opiniei 
 

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA), Regulamentul UE nr. 537 al 
Parlamentului si al Consiliului European („Regulamentul”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in 
baza acestor standarde si reglementari sunt descrise detaliat in sectiunea Responsabilitatile auditorului intr-un audit al 
situatiilor financiare din acest raport. Suntem independenti fata de Societate conform Codului Etic al Profesionistilor 
Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA, conform cerintelor 
etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am 
indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care 
le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. 
 

Evidentierea unui aspect 
 

Atragem atentia asupra Notei 4.3 “Alte creante si deprecierea creantelor” din situatiile financiare care descrie faptul ca la 
31 Decembrie 2018 Societatea inregistreaza Alte creante nete de ajustari de depreciere in valoare de 7,1 milioane RON 
aferente regreselor provenite din daunele platite pentru politele incheiate pe teritoriul Italiei, din care 4,8 milioane RON 
constituite in cursul exercitiului  financiar 2018. Din informatiile disponibile pana la acest moment, Societatea estimeaza 
ca vor fi incasate integral, fiind demarate actiunile legale pe teritoriul Italiei, insa procesul de recuperarese se poate intinde 
pe o durata mai mare de un an. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect. 
 

Aspecte cheie de audit 
 

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare 
importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul 
auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata 
cu privire la aceste aspecte cheie. 
 

Aspect cheie de audit 
 

Rezerve tehnice 
 

A se vedea Nota 8.3 Rezerve tehnice 
 

Politica de recunoastere a rezervelor tehnice este 
prezentata in Nota 1.2 „Politici si metode contabile.” 
 

Societatea constituie si mentine rezervele tehnice in 
conformitate cu Norma ASF nr. 38/2015 privind 
rezervele tehnice constituite pentru activitatea de 
asigurare, modul de calcul al acestora in scopul 
intocmirii situatiilor financiare anuale si registrul 
special de evidenta a activelor care le acopera. 
 

Rezerva de prime se calculeaza lunar prin insumarea 
cotelor-parti din primele brute subscrise, aferente 
perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare. 
 

Rezerva de daune avizate se constituie pentru 
daunele raportate si in curs de lichidare si se 
calculeaza pentru fiecare contract de asigurare la 
care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, 
pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi 
efectuate in viitor pentru lichidarea acestor daune. 
Pentru daunele intamplate si neraportate s-a 
constituit o rezerva calculata pe baza unor estimari 
de caz si metode actuariale. 
 

Estimarea rezervelor aferente contractelor de 
asigurare implica ipoteze si rationamente complexe. 
Determinarea rezervelor tehnice se realizeaza 
considerand cea mai buna estimare a costului final 
al daunelor aparute si nerezolvate la sfarsitul 
exercitiului financiar, fie ca sunt avizate sau nu, 
inclusiv costurile de instrumentare aferente. Exista 
metode variate pentru determinarea rezervelor, 
acestea incluzand ipoteze referitoare la estimarea 
sumelor si tipologia daunelor. Autoritatile de 
supraveghere la nivel global continua sa isi 
concentreze atentia pe adecvarea rezervelor 
constituite. 
 

Datorita ponderii semnificative a rezervelor tehnice in 
bilantul societatii, precum si a complexitatii legate de 
determinarea acestora, consideram ca acesta este un 
aspect cheie de audit. 

Modul de abordare in cadrul auditului: 
 

 
Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele: 
 

- Am obtinut o intelegere a procesului si 
metodologiei aplicate de Societate in 
recunoasterea rezervelor tehnice; 

 

- Testarea pe baza unui esantion a rezervelor 
tehnice cu documentele sursa in baza carora 
au fost inregistrate; 

 

- Impreuna cu specialistul actuar din cadrul 
echipei de audit, am aplicat cunostintele si 
experienta noastra din cadrul industriei si 
am comparat metodologia, modelele si 
ipotezele folosite de Societate comparativ cu 
metodele actuariale recunoscute; 

 

- Specialistul actuar din cadrul echipei de 
audit a realizat proiectii independente. Am 
comparat estimarile noastre cu rezervele 
inregistrate de Societate. 

 

Alte informatii - Raportul Administratorilor 
 

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Altor informatii. Acele Alte informatii cuprind Raportul 
Administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul autditorului cu privire la acestea. 
 

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste Alte informatii si cu exceptia cazului in care se 
mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea. 
 

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea 
noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ 
inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par 
a fi denaturate semnificativ. 
 

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele 
semnificative, in conformitate cu cerintele Normei 41/2015 pentru apobarea Reglementarilor contabile privind situatiile 
financiare anuale. 
 

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra: 
 

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite 
situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare; 
 

b) Raportul administratorilor a fost intocmit in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele Normei 
41/2015; 

 

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul 
auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam 
daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest 
aspect. 
 

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare 
 

Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in 
conformitate cu Norma 41/2015 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite 
intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 
 

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua 
activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea 
contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze 
Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora. 
 

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al 
Societatii. 
 

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare 
 

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in 
ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport 
al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 
garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca 
aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate 
preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate 
in baza acestor situatii financiare. 
 

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional 
pe parcursul auditului. De asemenea: 
 

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare cauzate fie de frauda, fie de eroare, 
proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si 
adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate 
de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 
poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern. 
 

• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate 
circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii. 

 

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al 
prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere. 

 

• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza 
continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa 
cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si 
continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia 
in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari 
sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data 
raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai 
desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii. 

 

• Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura 
in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa 
rezulte intr-o prezentare fidela. 
 

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a 
auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe 
care le identificam pe parcursul auditului. 
 

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu 
cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, 
ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente. 
 

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o 
mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta 
aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau 
reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, 
consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca 
beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari. 
 

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare 
 

Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor la data de 20 aprilie 2018 sa auditam situatiile financiare ale ABC 
ASIGURARI REASIGURARI S.A. pentru exercitiul financiar 2018. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru 
este de 4 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31 Decembrie 2015 pana la 31 Decembrie 2018. 
 

Confirmam ca: 
 

• Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe 
care l-am emis in aceeasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostrum, ne-
am pastrat independent fata de entitatea auditata. 
 

• Nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul 
UE nr. 537/2014. 

 

Alte aspecte 
 

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost 
efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit 
financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de 
Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata. 
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Principalii indicatori economico-financiari pe anul 2018: 

Nr. 

Crt. Indicator Realizari   2018 

1 
Venituri totale 

din care: 
55.482.202 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Venituri PBS 

Venituri din reasig 

Alte venituri exploatare 

Financiare 

38.965.923 

9.249.709 

6.947.980 

      318.590 

2 
Cheltuieli totale 

din care: 
52.903.475 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Despagubiri 

Reasigurare 

Rezerve tehnice 

Comisioane 

Cheltuieli administrative 

Cheltuieli financiare 

12.896.142 

11.418.714 

3.844.260 

8.603.349 

15.905.121 

235.889 

3 Profit BRUT 2.578.727 

 Impozit profit 735.919 

4 Profit NET 1.842.808 

 

Structura portofoliului de asigurari pentru anul 2018 se prezinta astfel: 

INDICATOR Prime brute subscrise 2018 % in 2018 

Asigurari de garantii 25.825.908 67 

Raspundere civila 8.634.596 22 

Casco 2.059.771 6 

Incendiu  1.992.692 5 

Alte clase 452.956 0 

TOTAL 33.104.463 100 

 

Asigurarile non auto au avut aceeasi pondere ca si in anul 2017, respectiv 94%. 

Activitatea externa practicata in Italia si Polonia, in libera prestare de servicii, s-a continuat pe clasele 1, 13, 15 si 18, 

realizandu-se prime brute subscrise de 20.446.735 lei in 2018. 

 

INDEMNIZATII BRUTE PLATITE 

 

In anul 2018, volumul total de daune brute platite au fost de 12.896.142 lei. Daunele intamplate, nete de reasigurare se 

prezinta astfel: 

 

2018 Daune brute platite 
Daunele intamplate  

nete de reasigurare 

Total din care 12.896.142 8.718.211 

Cls. 15 9.616.003 5.212.960 

Cls. 13 73.938 207.764 

Cls. 03 2.317.746 2.062.666 

 

 
PROGRAMUL DE REASIGURARE 
 
 
Aplicand un management prudential, la fel ca in anii anteriori, s-a urmarit obtinerea unei protectii cat mai mare impotriva 
daunelor, dar si cresterea capacitatii de subscriere fara a aduce atingere principalilor indicatori de solvabilitate impusi 
prin lege si prin normele Autoritatii de Supraveghere Financiara. 
Societatea a evaluat programul de reasigurare aferent anului 2018 precum si strategia de reasigurare pentru anul 2019 

pentru a asigura un transfer optim al expunerii la riscurile asumate prin contractele de asigurare incheiate. Societatea 

are incheiate tratate cota-parte, excedent de dauna, precum si contracte care acopera riscurile catastrofale, contracte care 

in raport cu structura portofoliului contribuie la imbunatatirea indicatorilor societatii. In ceea ce priveste retinerea 

societatii conform tratatelor de reasigurare, aceasta este variabila in functie de structura portofoliului. 

In selectia reasiguratorilor, s-au mentinut conditiile minime de raiting, respectiv de raiting ”A-„. Partenerii de reasigurare 

ce au fost monitorizati periodic din punct de vedere al indicatorilor de stabilitate financiară.  

ABC Asigurari Reasigurari SA a optat pentru mentinerea structurii tratatatului de tip Excedent de dauna (Property per 

risk), tratat ce acopera riscurile de Accidente de persoane, Cargo, Bunuri, Constructii-montaj, Echipamente agricole, 

Avarii utilaje, Echipamente electronice, CMR, tratat semnat cu reasiguratorii Partner Re, SCOR Global P&C si Sirius 

International Insurance Corporation. 

In cazul tratatului de reasigurare Catastrophe XL pentru acoperirea riscurilor catastrofale, societatea noastra a semnat 

un nou contract cu reasiguratorii Sirius International si SCOR Global P&C, urmarind si respectarea normelor legale 

privind cedarea in reasigurare a riscurilor catastrofale. 

Tratatul de reasigurare General Third Party Liability acopera toate tipurile de raspunderi cum ar fi raspunderile legale, 

profesionale, raspunderi civile prestatori servicii, emise in Romania, Italia, dar si pe cele de pe teritoriul Poloniei. Acest 

tatat care acopera Clasa 13 de asigurare a fost reinnoit cu reasiguratorii Partner Re si SCOR Global P&C, avand o structura 

de tip excedent de dauna. 

Produsele clasei 15 de asigurari de garantii sunt acoperite prin doua tratate de reasigurare. Primul tratat, denumit Surety 

Bonds Quota-share acopera riscurile de garantii emise atat pe teritoriul Romaniei cat si pe teritoriul Italiei, iar cel de-al 

doilea tratat, Surety Bonds Excess of Loss acopera doar riscurile de pe teritoriul Italiei, rolul acestuia fiind de a oferi o 

mai buna acoperire a societatii pentru aceste riscuri. Aceste tratate au fost incheiate cu reasiguratorii Everest Re, Axis 

Re, Partner Re si Qatar Reinsurance Company. 

Pentru clasa 18, Asigurarile medicale de calatorie s-a reinnoit tratatul de reasigurare Travel Health de tipul excedent de 

dauna cu reasiguratorul General Re. 

Structura programului de reasigurare a fost structurat in concordanta cu apetitul la risc si cu structura de capital a 

societatii, dar si cu scopul securizarii portofoliului de asigurari printr-un program de reasigurare cuprinzator. 

 
INVESTITII 
 
 
Societatea are o politica prudenta de investitii, investind, in lei, in depozite pe termen scurt la institutii financiare si in 
titluri de stat. In cursul anului 2018, s-au incasat venituri din dobanzi aferente investitiilor in titluri de stat si depozite 
pe termen scurt, in suma totala de 128.030 lei. 

Lei 

Plasamente 31.12.2018 

Plasamente in imobilizari corporale si in curs 4.200.969 

Alte plasamente in imobilizari financiare 1.144.490 

Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 11.355.195 

Depozite la institutii de credit 3.809.747 

Total 20.510.421 

 

INDICATORI DE SIGURANTA FINANCIARA 

Incadrarea in indicatorii specifici aplicabili conform normelor in vigoare in domeniul asigurarilor se prezinta astfel: 

Nr. 

crt 
Indicator 31.12.2017 31.12.2018 

1 Fonduri proprii eligibile (Own Funds) 22.610.662 27.942.838 

2 Cerinte de capital de solvabilitate (SCR) 16.204.465 19.966.408 

3 Cerinte de capital minim (AMCR) 17.014.450 17.266.050 

4 MCR Combined  4.051.116 4.991.602 

5 OF-AMCR (1-3) 5.596.212 10.676.788 

6 Grad de solvabilitate (OF/SCR) 140% 140% 

7 Rata de solvabilitate (OF/AMCR) 133% 162% 

8 
Rata de solvabilitate (min dintre ratele de la 

rd.6 si 7) 
133% 140% 

 
REGIMUL SOLVENCY II 
 
In anul 2018, ABC Asigurari Reasigurari SA a mentinut functiile cheie, sistemul de guvernanta, a adaptat procedurile 
existente, a elaborat noi proceduri si a actionat pe urmatoarele directii strategice: 

- continuarea trendului crescator al cifrei de afaceri si dispersia portofoliului in statele Uniunii Europene, cresterea anuala a primelor 

brute subscrise conform planului de afaceri pentru 2019-2021; 

- consolidarea financiara a companiei, respectiv cresterea ratei de solvabilitate fata de nivelul inregistrat la 31.12.2018 si consolidarea 

Fondurilor Proprii eligibile; 

- asigurarea unui sistem de guvernanta in acord cu reglementarile in vigoare, conformitatea cu prevederile  acestora si implementarea 

acestora. 

 

In anul 2018, in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii si cu reglementarile  legale in vigoare, Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor a ales prin vot secret sub conditia aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara administratorii societatii. 

Persoanele nominalizate au fost evaluate si au indeplinit conditiile reglementarilor specifice prevazute de art.5 din Regulamentul ASF 

nr.14/2015: 

a) Competenta si experienta profesionala; 

b) Integritate si buna reputatie; 

c) Guvernanta. 

Ulterior datei AGOA, toti administratorii au fost evaluati de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si au fost aprobati prin decizii 

individuale pentru un nou mandat de 4 ani in calitate de membrii ai Consiliului de Administratie ai ABC Asigurari Reasigurari SA, iar ulterior 

a fost ales Presedintele Consiliului de Administratie. 

Tot in anul 2018, presedintele Consiliului de Adminsitratie a evaluat calificarea, cunostintele, experienta, abilitatea, competentele care 

trebuiau luate in considerare pentru indeplinirea conditiilor legale pentru Conducerea Executiva. Membrii Conducerii Executive au fost 

evaluati de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si au fost aprobati prin decizii individuale pentru un nou mandat de 4 ani in calitate 

de membrii ai Conducerii Executive a ABC Asigurari Reasigurari SA. 

 
STRATEGII SI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 
  
In cursul anului 2018, ABC Asigurari Reasigurari SA a trecut de la Sistemul de Management al Calitatii in conformitate 
cu prevederile SR EN ISO 9001 la Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu in conformitate cu prevederile SR 
EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001. Astfel, ABC Asigurari Reasigurari SA implementeaza, mentine si imbunatateste 
Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu in conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001, 
sustinand la finele anului 2018 Auditul Anual de Certificare, initiind astfel din cel de-al treilea ciclu de certificare pentru 
Sistemul de Calitate si primul pentru Sistemul de Management de Mediu. Societatea va sustine la auditul extern 
programat pentru noiembrie 2019 prima Supraveghere pentru Sistemul Integrat. 
Politica de dezvoltare a societatii a fost si este definita de un management prudential, prin mentinerea unui apetit la risc 

scazut. Aceasta politica are in dezvoltarea echilibrata a afacerilor urmarind o evolutie crescatoare si profitabila a 

companiei. 

In vederea atingerii obiectivelor, compania ofera seriozitate si consecventa in promovarea serviciilor si produselor sale 

concentrandu-se pe standarde inalte de calitate. 

In ceea ce priveste strategia de gestionare a riscurilor, societatea are ca obiective asigurarea unui grad de solvabilitate 

care sa protejeze fondurile proprii ale companiei si gestionarea capitalului in conformitate cu politica de risc si strategia 

de risc aprobata. Societatea intreprinde demersuri pentru o gestionare eficienta a riscurilor in vederea atingerii obiectivelor 

strategice, prin identificarea, monitorizarea si administrarea continua si eficienta a riscurilor la care este expusa 

societatea. 

Strategia de dezvoltare vizeaza consolidarea rezultatelor, mentinerea ritmului de dezvoltare prin restructurarea 

portofoliului, eficientizarea constanta a operatiunilor si a proceselor, reducerea costurilor, prospectarea pietelor UE, 

dezvoltarea  activitatii pe nisa pe care compania activeaza, monitorizarea permanenta a indicatorilor financiari de 

lichiditate si solvabilitate, mentinandu-i la un nivel ridicat si sigur. In vederea atingerii acestor obiective compania 

actualizeaza si diversifica permanent portofoliul de produse, urmareste amplificarea prezentei societatii in spatiul 

european (dezvoltarea pietelor existente si deschiderea de noi piete externe) si continua pe aceeasi directie in privinta 

angajamentului fata de clientii nostrii potentiali si actuali, oferind servicii la cel mai inalt standard prin intermediul 

specialistilor nostrii care sunt mereu motivati sa ofere solutii profesioniste si adaptate nevoilor clientilor in conditii de 

transparenta. 


