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ABC Asigurari Reasigurari SA 
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3129/1997, Cod Unic de 
Inregistrare 9438013. 
Numar de inregistrare la Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si 
intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari     RA–035–10.04.2003 
 
SEDIUL SOCIAL 
Str Scoala Floreasca nr 24, sector 1, Bucuresti 
 
ACTIONARI 

S.C.HIDROCONSTRUCTIA SA 55,22% 
S.C.IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL 17,60% 
S.C.APASCO S.A. 4,00% 
S.C.IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL 2,23% 
S.C.ENERGOCONSTRUCTIA  SA 1,46% 
S.C.PROIMSAT S.A. 0,91% 
S.C.COMINCO SA 0,34% 
S.C.STIZO SA 0,23% 
S.C.FRIGOTEHNICA SA 0,23% 
S.C.EMIVAS SRL 0,15% 
S.C.APA PROIECT SRL 0,14% 
Persoane fizice 17,49% 

 
Capitalul social la 31.12.2012 este in valoare de 15.100.000 lei, respectiv 
1.510.000 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei. In cursul anului 2012, prin 
Hotararea AGEA nr. 26 din 29.11.2012 s-a aprobat majorarea capitalului social 
al societatii. La data de 11.03.2013 Consiliul de Administratie a aprobat 
inchiderea procedurilor de majorare a capitalului social cu suma de 1.660.000 
lei, capitalul social majorandu-se de la 15.100.000 lei la 16.760.000 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, Director General Adjunct si Director de 
Asigurari, conform Organigramei  
 
CATEGORII SI CLASE DE ASIGURARI PRACTICATE 
 
ABC Asigurari Reasigurari SA practica 9 clase de asigurari si 60 produse de 
asigurare  la sfarsitul anului 2012: 
-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 
 
CONTRACTUL DE ASIGURARE 
 
Contractele de asigurare incheiate de catre societatea noastra respecta legislatia 
in vigoare, respectiv Legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din 
Romania si Legea nr 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea 
asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele emise 
de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. 
Codul fiscal reglementeaza deducerile aplicate contractelor de asigurare si 
operatiunilor rezultate din acestea. 
 
RETEAUA DE DISTRIBUTIE 
 
La 31.12.2012, structura teritoriala a societatii era formata din 50 agentii, 
situate in orase din toate judetele tarii. In anul 2012, in cadrul societatii si-au 
desfasurat activitatea un numar mediu de 136 salariati. 
Pe langa agentiile proprii s-au mentinut ca si canale de distributie, societatile de 
intermediere in asigurari si persoanele fizice autorizate cu care societatea a 
incheiat contracte de mandat. 
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 in afara Romaniei, iar pentru cheltuieli medicale 
in strainatate cu CORIS Roumanie SRL. 
 
SITUATII FINANCIARE ANUALE 
 
Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2012 au fost intocmite cu 
respectarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate 
prin Ordinul CSA nr. 3129/2005, precum şi in conformitate cu Legea 
Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile ulterioare si Ordinul 
Presedintelui CSA nr. 7/2013 pentru aprobarea Normelor privind incheierea 
exercitiului financiar 2012 pentru Societatile din domeniul asigurarilor 
 
BILANT 2012 
 

ACTIV LEI 

ACTIVE NECORPORALE 90.471 

PLASAMENTE 11.056.399 

PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE 
AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN 
REASIGURARE 

5.045.522 

CREANTE 6.706.396 

ALTE CREANTE 4.561.246 

IMOBILIZARI CORPORALE 202.255 

STOCURI 114.173 

CASA SI CONTURI LA BANCI 962.298 

CHELTUIELI IN AVANS 1.927.933 

TOTAL ACTIV 32.072.833 

PASIV LEI 

CAPITALURI PROPRII 17.824.252 

Capital social 16.850.000 

Rezerve din reevaluare 1.376.005 

Rezerve legale 72.557 

Rezultatul reportat reprezentand profitul 
nerepartizat sau pierderea neacoperita 

-825.886 

 
 

Rezultatul reportat provenit din corectarea 
erorilor contabile 

302.697 

Rezultatul exercitiului-pierdere 48.879 

REZERVE TEHNICE 11.835.892 
DATORII PROVENITE DIN OPERATIUNI DE 
REASIGURARE 

1.277.771 

ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE 
SI DATORII PENTRU ASIGURARILE SOCIALE 

573.330 

VENITURI IN AVANS 561.588 
TOTAL PASIV 32.072.833 

 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
 

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE LEI 

VENITURI DIN PRIME NETE DE REASIGURARE 
 

10.785.487 

COTA DIN VENITUL NET AL PLASAMENTELOR, 
TRANSFERATA DIN CONTUL NETEHNIC 

 
182.859 

ALTE VENITURI TEHNICE NETE DE REASIGURARE 1.305.530 

CHELTUIELI CU DAUNELE-SUME NETE 4.187.967 

VARIATIA ALTOR REZERVE TEHNICE –SUME NETE 
 

25.549 

CHELTUIELI DE ACHIZITIE SI ADMINISTRARE 8.521.279 

ALTE CHELTUIELI TEHNICE, NETE DE REASIGURARE 2.438 

REZULTATUL TEHNIC AL ACTIVITATII -480.475 

 

CONTUL NETEHNIC LEI 

REZULTATUL TEHNIC AL ASIGURARII GENERALE -480.475 

VENITURI DIN PLASAMENTE 305.627 

CHELTUIELI CU PLASAMENTELE 0 

COTA DIN VENITUL NET AL PLASAMENTELOR, 
TRANSFERATA IN CONTUL TEHNIC 

182.859 

ALTE VENITURI NETEHNICE 424.910 

ALTE CHELTUIELI NETEHNICE 18.324 

VENITURI TOTALE 23.702.625 

CHELTUIELI TOTALE 23.653.746 

REZULTATUL BRUT 48.879 

REZULTATUL NET 48.879 

 
 
 

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI 
CATRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 

ABC ASIGURARI REASIGURARI SA 
 
 
Am auditat situaŃiile financiare ale ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A., 
(“Societatea”) încheiate la 31 decembrie 2012, compuse din bilanŃ, contul 
tehnic, contul netehnic şi fluxul de numerar, pentru exerciŃiul încheiat la 
această dată, precum şi sinteza politicilor contabile semnificative şi  notele 
explicative anexate. 
1. Identificarea situaŃiilor financiare: 
    Total activ                      32.072.833 lei 
    Total capitaluri proprii   17.824.252 lei 
2. Responsabilitatea conducerii pentru situaŃiile financiare 
    Conducerea SocietăŃii răspunde pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a 
acestor situaŃii financiare în conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor („CSA”) nr.3129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu Ordinul CSA nr.7/2013 pentru punerea în aplicare a Normelor privind 
încheierea exerciŃiului financiar 2012 pentru societăŃile din domeniul 
asigurărilor şi cu politicile contabile descrise în notele la situaŃiile financiare, şi 
pentru controalele interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a 
întocmi situaŃii financiare fără denaturări semnificative datorate fraudei sau 
erorii. Conducerea SocietăŃii este responsabilă pentru pregătirea şi prezentarea 
corespunzătoare a rezerverelor tehnice prezentate în situaŃiile financiare; a 
raportului „Active care acoperă rezervele tehnice brute”; a raportului „Formular 
de raportare privind marja de solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate 
disponibilă pentru Asigurări Generale”; şi a coeficientului de lichiditate. 
Conducerea SocietăŃii este de asemenea responsabilă pentru respectarea de 
către Societate a reglementărilor interne privind programul de reasigurare, de 
îndeplinirea condiŃiilor contractuale din contractile de reasigurare, precum şi 
pentru proiectarea, implemetarea şi menŃinerea sistemului de control intern şi a 
funcŃiei de audit intern. 
3. Responsabilitatea auditorului 
    Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o 
opinie asupra acestor situaŃii financiare. Noi am efectuat conform Standardelor 
InternaŃionale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerinŃele 
etice, să planificăm şi să efectuăm auditul în vederea obŃinerii unei asigurări 
rezonabile ca situaŃiile financiare nu cuprind denaturări semnificative. 
5. Raport asupra altor cerinŃe legale şi de raportare 
    Raport asupra confomităŃii raportului administratorilor cu situaŃiile 
financiare 
În concordanŃă cu cerinŃele articolului 312 din Ordinul CSA nr.3129/2005, 
modificat si actualizat, noi am citit raportul administratorilor ataşat situaŃiilor 
financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situaŃiile financiare. În 
raportul administratorilor, noi nu am identificat informaŃii care să fie 
neconcordante cu informaŃiile prezentate în situaŃiile financiare alăturate.. 
    În conformitate cu articolul 7, secŃiunea 2, paragrafele de la (g) la (j) din 
Ordinul CSA nr. 22/2008, „Normele privind cerinŃele de informare şi de 
raportare referitoare la auditul statutar al situaŃiilor financiare ale societăŃiilor 
de asigurare/reasigurare”, raportăm asupra cerinŃelor specifice legate de aceste 
reglementări la punctual 6.4 de mai jos. 
   În opinia noastră rezervele tehnice prezentate în notele din situaŃiile 
financiare anexate au fost calculate şi înregistrate, în toate aspectele 
semnificative, în conformitate cu metodologia cuprinsă în Ordinul CSA nr. 
3109/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul  
şi  evidenŃă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări, cu 
modificările şi completarile ulterioare. 
   În opinia noastră, activele care acoperă rezervele tehnice, coeficientul de 
lichiditate, marja de solvabilitate incluse în raportul SocietăŃii către CSA la data 
de 31 decembrie 2012 sunt prezentate, în toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu Ordinele emise de CSA pentru asigurătorul care practică 
activitatea de asigurări generale. 
Opinia 
În opinia noastră, bilanŃul, contul tehnic şi netehnic, oferă o imagine fidelă a 
poziŃiei financiare şi contului de rezultate aşa cum se prezintă în balanŃa de 
verificare şi notele explicative, întocmite de ABC ASIGURARI REASIGURARI SA 
la data de 31 decembrie 2012. 
 
S.C. AGENTIE DE AUDIT FINANCIAR – AGAF SRL 
           Autorizatie CAFR nr. 424/2003 
           Reprezentant legal: Catana Cornelia Rodica          
          Administrator/auditor financiar 
          Autorizatie CAFR 521/2001                        
 
          Bucuresti, 09.04.2013   
 
 
ALTE INFORMATII GENERALE 
 

Activele totale ale societatii au inregistrat in anul 2012 o crestere de 7% fata de 
2011, respectiv de la 30.050.831 lei la 32.072.833 lei. 
La 31.12.2012, rezervele tehnice nete ale societatii sunt 6.790.370 lei din 
care : 
  a)rezerve de prima 4.600.473 lei 
  b)rezerve de dauna avizate 973.104 lei 
  c)rezerve de dauna neavizate 328.680 lei 
  d)rezerve de catastrofa 828.311 lei 
  e)rezerve pentru riscuri neexpirate 7.121 lei 
  f)rezerve de egalizare 52.681 lei 

 
 

Principalii indicatori economico-financiari pe anul 2012: 

Nr. 
Crt. 

Indicator Realizari   2012 

1 Venituri totale 
din care: 

23.702.625 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Venituri PBS 
Venituri din reasig 
Alte venituri exploatare 
Financiare 

17.656.707 
4.009.849 
1.640.581 

395.488 

2 Cheltuieli totale 
din care: 

23.653.746 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Despagubiri 
Reasigurare 
Rezerve tehnice 
Comisioane 
Cheltuieli administrative 
Cheltuieli financiare 

6.785.232 
5.794.634 

641.316 
2.516.569 
7.895.233 

20.762 

3 Profit BRUT 48.879 
 
Structura portofoliului de asigurari pentru anul 2012 se prezinta astfel: 

INDICATOR 
Prime brute subscrise 

2012 
% in 
2012 

Casco 4.059.227 23 
Asigurari de garantii 3.942.547 22 
Raspundere civila 3.124.391 18 
Rca 2.450.203 14 
Incendiu 2.355.695 13 
Alte asigurari de bunuri 659.846 4 
Alte clase 1.064.798 6 
TOTAL 17.656.707 100 

 
Conform structurii prezentate asigurarile auto (RCA+casco) reprezinta 37% din 
portofoliu. 
In anul 2012 societatea a inceput activitatea pe teritoriul Italiei pe doua clase de 
asigurare si anume : raspundere civila generala si garantii. 
In cadrul activitatii de subscriere, primele brute subscrise realizate in baza 
liberei prestatii de servicii au reprezentat 7% din totalul primelor brute 
subscrise realizate, respectiv in valoare absoluta de 1.139.653 lei. 
 
INDEMNIZATII BRUTE PLATITE 
 

In anul 2012, volumul total de daune brute platite au fost de 6.785.232 lei. Din 
cadrul lor daunele pentru casco au fost in valoare de 3.808.323 lei, iar daunele 
RCA au fost in valoare de 2.459.566 lei. 
 
PROGRAMUL DE REASIGURARE 
 

Politica de dezvoltare a societatii a fost si este definita de un management 
prudential, urmarindu-se protejarea societatii contra daunelor, cresterea 
capacitatii de subscriere si mentinerea stabilitatii financiare in limite impuse 
prin lege si prin normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. In 2012 ABC 
Asigurari Reasigurari S.A. a optat pentru reinnoirea tratatului Multi-line 
Bouquet cu Partner Re, reasigurator cotat conform Standard&Poor cu A-.* 
*Tratatul de reasigurare cu Partner Re, prevede cedarea in reasigurare a 
produselor de asigurare: accidente de persoane, casco, bunuri, CAR/EAR, 
cargo.  
Cedarea este cota parte, 50% pana intr-o anumita limita si 100% surplus pana 
la atingerea capacitatii stabilita in tratat. 
In ceea ce priveste acoperirea politelor care acopera riscuri catastrofale 
societatea a incheiat un contract CAT XL cu reasiguratorii Sirius Re (participare 
60%) si Hannover Re (participare 40%). 
Plasarea portofoliului RCA in reasigurare s-a realizat prin semnarea 
contractului excedent de dauna cu consortiul Swiss Re, Scor Global P&C si 
Partner Re pentru toate cele trei layere. Mentionam ca in acest tratat Swiss Re 
este leader cu 50%, urmat de Scor Global P&C cu 30% si Partner Re cu 20%, 
retinerea ABC Asigurari Reasigurari S.A. fiind de 300.000 euro per eveniment, 
cea uzuala in acest tip de asigurare. 
In urma lansarii produselor clasei 13 in anul 2011, societatea a dorit marirea 
capacitatii pentru sutinerea acestor produse prin renuntarea la sectiunea de 
raspundere civila generala din tratatul Multi-line Bouquet pentru incheierea 
unui tratat nou GTPL care sa acopere toate tipurile de raspunderi: legale, 
profesionale, raspunderi civile prestatori servicii.  
Tratatul a fost incheiat cu reasiguratorii Partner Re si Hannover Re, 
reasiguratori consacrati in plan european pentru aceasta clasa, leader de 
contract fiind Partner Re cu 70%, urmat de Hannover cu participare de 30%. 
In anul 2012 societatea a incheiat pentru clasa de asigurare 15 „Asigurari de 
garantii contractuale” tratatul cota parte cu Partner Re. 
Pe segmentul asigurari medicale s-a reinnoit contractul de reasigurare excedent 
de dauna cu GENERAL RE. 
Programele de reasigurare contribuie la asigurarea mediului de siguranta si 
protectie necesare dobandirii unei cresteri sanatoase chiar daca aceasta 
conduce la o diminuare a profitului realizat. 
 
INVESTITII 
1 

Societatea are o politica prudenta de investitii, investind, in lei, in depozite la 
institutii financiare si in titluri de stat. In anul 2012, aceste investitii au avut 
randamente cuprinse intre 3% si 6,8% pe an. 

       Lei 

Plasamente 31.12.2012 
Plasamente in imobilizari corporale si in curs 4.931.444 

Alte plasamente in imobilizari financiare 1.216.069 

Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 4.204.473 

Depozite la institutii de credit 704.413 

Total 11.056.399 
 
Indicatori de siguranta financiara 
Societatea calculeaza si monitorizeaza permanent coeficientii de lichiditate, solvabilitate 
si gradul de acoperire al rezervelor, in conformitate cu normele legale in vigoare. La 
31.12.2012 acestia se prezinta astfel: 

        Lei 

2012 Asigurari generale 
Marja de solvabilitate disponibila 17.021.710 

Marja de solvabilitate minima admisa 2.255.371 

Indicatorul de solvabilitate 7,5 

Indicatorul de lichiditate 4 

 
Societatea a respectat normele legale care reglementeaza categoriile de active 
admise sa acopere rezervele tehnice, precum si conditiile si criteriile de 
evaluare ale acestor active. Totalul rezervelor tehnice brute este de 11.835.892 
lei, iar activele admise sa acopere rezervele tehnice conform normelor legale 
este de 22.164.331 lei, prin urmare societatea are 187% active admise sa 
acopere rezervele tehnice fata de 100% admis. 
  
STRATEGII SI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE  
 

In luna decembrie 2012, ABC Asigurari Reasigurari a obtinut certificarea 
sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO 
9001:2008. Sistemul de management al calitatii a fost implementat pentru 
identificarea si satisfacerea cat mai prompta a cerintelor si intereselor 
asigurabile ale clientilor societatii, pentru a demonstra capacitatea sa de a 
furniza in mod consecvent servicii si produse de calitate catre acestia.   
Strategia de dezvoltare pentru anul 2013 este una de consolidare a activitatii pe 
nisa pe care compania activeaza. In vederea atingerii acestui obiectiv compania 
va lansa noi produse si va continua deschiderea operatiunilor in alte piete din 
statele membre ale Uniunii Europene. Stabilitatea companiei de-a lungul 
timpului, inca de la inceperea activitatii in Romania, a fost realizata prin 
practicarea unei politici prudentiale privind subscrierea riscurilor si cresterea 
organica si sustenabila realizata prin diversificarea gamei de produse si 
actualizarea constanta a celor deja existente, prin reducerea daunalitatii, 
precum si prin optimizarea constanta a politicilor de resurse umane.  
ABC Asigurari Reasigurari va 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. 


