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RAPORT ANUAL 2019 

al Societății Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 

 

Raport Anual conform Norma ASF nr.6/2017 pentru modificarea si completarea Reglementarilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate 
de asigurare și/sau reasigurare aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiare nr.41/2015.  

PREZENTARE GENERALA 

Denumirea şi forma juridică: Societatea Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP 
S.A.  

Societatea a fost înfiinţată începând cu data de 1 ianuarie 1991, prin Hotărârea de Guvern nr. 1279/1990 şi îşi 
desfăşoară activitatea de asigurare şi reasigurare în baza Actului constituitiv, a Legii nr. 31/1990 - republicată, privind 
societăţile comerciale, cu modificări şi completări, a Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din 
România, cu modificări şi completări, a Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor, cu modificări şi completări. 

Număr de înmatriculare în Registrul Comerţului: J40/304/1991 Cod Unic de Inregistrare: 336290 

Capital social: 509.117.257 lei 

Societatea a fost autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr. 16 din 07 noiembrie 2001. 
ASIROM este înregistrată în Registrul Asigurătorilor la numărul RA-023/2003; COD LEI  
529900GDYJ3BVB71LV69  

Adresa sediului social este Bulevardul Carol I nr. 31-33, Sector 2, cod 020912, Bucureşti, România. 

Telefon: 004.021.601.1099; fax: 004.021.601.1288; e-mail: office@asirom.ro  

La data de 31 decembrie 2019 structura acţionariatului, se prezenta astfel: 
 - Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 88,68% 
- LVP Holding GmbH 11,02% 
- Alte companii si Persoane fizice    0,30 % 
  Total                                                                                                                  100,00 % 

ADMINISTRAREA ŞI MANAGEMENTUL SOCIETĂŢII 

DIRECTORATUL 

În anul 2019, structura Directoratului a trecut prin două modificări, în sensul numirii a doi noi membri, mârind astfel 
structura conducerii la 5. Ca atare, la 31 ianuarie 2019, Consiliul de Supraveghere a aprobat într-o ședință a 
Consiliului de Supraveghere prin corespondență numirea domnului Wolfgang Hajek în calitate de nou membru al 
Directoratului până la 30 iunie 2022. În cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului de Supraveghere din data de 5 
februarie, atribuirea responsabilităților a fost aprobată după cum urmează, sub rezerva aprobării de către ASF a numirii 
domnului Hajek în calitate de membru al Directoratului: 
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 Dl. Cristian Ionescu, Președinte și responsabil de domeniul juridic, al resurselor umane, marketing și 
comunicare corporativă, IT, precum și în domeniul asigurărilor de viață; 

 Dl. Octavian Bazon, Vicepreședinte responsabil de domeniul asigurărilor generale și logistic; 

 Dl. Bogdan Zamfirescu, Membru, responsabil pentru domeniul vânzărilor, operațiunilor și asigurărilor de 
sănătate. 

 Dl. Wolfgang Hajek, Membru, responsabil pentru domeniul financiar și reasigurare. 
Mandatul domnului Wolfgang Hajek a fost aprobat începând cu 15 martie 2019 până la 30 iunie 2022 și a intrat efectiv 
în vigoare, împreună cu alocarea responsabilităților de mai sus, o dată cu Decizia de aprobare a Autorității de 
Supraveghere Financiară de numire a acestuia din data de 2 mai 2019. 
 
Pentru a asigura respectarea prevederilor Actului Constitutiv și a legislației aplicabile, precum și în vederea asigurării 
unei guvernanțe optime a Societății, în cadrul Ședinței prin corespondență din data de 25 aprilie 2019, Consiliul de 
Supraveghere a aprobat numirea doamnei Popescu-Ivancu Georgiana Nicolette în calitate de Membru al 
Directoratului, acesteia fiindu-i acordat mandat până la data de 30.06.2022. O dată cu Decizia de aprobare a Autorității 
de Supraveghere Financiară de numire a doamnei Popescu din data de 12 august 2019, alocarea responsabilităților la 
nivel de Directorat a fost după cum urmează: 

 Dl. Cristian Ionescu, Președinte și responsabil de domeniul juridic, al resurselor umane, marketing și 
comunicare corporativă, IT, precum și de aria asigurărilor de sănătate; 

 Dl. Octavian Bazon, Vicepreședinte responsabil de soluționarea dosarelor de daună din asigurări generale 
(auto și non-auto) precum și aria logistică și achiziții; 

 Dl. Bogdan Zamfirescu, Membru, responsabil pentru toata aria de vânzări; 
 Dl. Wolfgang Hajek, Membru, responsabil pentru domeniul financiar, reasigurări și operațiuni; 

 Dna. Popescu-Ivancu Georgiana-Nicolette, Membru responsabil pentru aria subscrierilor de asigurări auto, 
non-auto, corporate, riscuri speciale și de viață. 

 În conformitate cu legislația aplicabilă, funcțiile cheie, în speță departamentele care asigură Controlul Intern, 
Actuariatul, Managementul Riscului, Conformitatea și Auditul Intern sunt alocate întregului Directorat, 
respectiv Consiliului De Supraveghere în cazul funcției cheie Audit Intern. 
Alocarea responsabilităților a rămas în vigoare până în februarie 2020, modificarea acesteia va fi prezentată pe 
larg la Capitolul Evenimente ulterioare. 

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE 

Consiliul de Supraveghere în ansamblul său, precum și prin Comitetele acestuia, Președintele și Vicepreședintele au 
monitorizat constant conducerea executivă a Societății. În acest scop au fost utilizate prezentări detaliate și analize în 
cadrul ședințelor Consiliului de supraveghere, a comitetelor acestuia (Comitetul de nominalizare și de remunerare, 
Comitetul pentru Situații de Urgență și cel de Audit). În cadrul acestor reuniuni, membrii Directoratului au furnizat 
explicații detaliate și documente justificative legate de managementul și situația financiară a Companiei. Strategia, 
dezvoltarea afacerilor, managementul riscurilor, sistemul de control intern și activitățile departamentului de audit 
intern al societății au fost discutate, de asemenea, cu Directoratul în cadrul reuniunilor Consiliului de Supraveghere. 
 
În anul analizat, structura Consiliului de Supraveghere a trecut prin modificări ca urmare a deciziilor de renunțare la 
mandatele de membri a domnilor Hans Raumauf, Roland Gröll respectiv calitatea de Membru și Vicepreședinte a 
doamnei Judit Agnes Havasi.  
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Pe parcursul anului 2019, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat următoarele modificări ale structurii 
Consiliului de Supraveghere: 

 Numirea domnilor Franz Fuchs și Klaus Muhleder în calitate de Membri ai Consiliului de Supraveghere, 
mandatele acestora fiind până la data de 30.06.2022 (31 ianuarie 2019); 

 Acordarea unor noi mandate de Membri ai Consiliului de Supraveghere domnilor Harald Riener, Harald 
Londer și Werner Matula, mandatele acestora fiind până la data de 30.06.2022 (31 ianuarie 2019 pentru 
mandatele domnilor Riener și Londer, respectiv 24 aprilie 2019 pentru prelungirea mandatului domnului 
Matula).  
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat toate aceste numiri după cum urmează: dl. Klaus Mühleder în data 
de 28 martie 2019, dl. Harald Londer în data de 24 aprilie 2019, dl. Harald Riener în data de 20 mai 2019, dl. Franz 
Fuchs în data de 24 mai 2019, respectiv dl. Werner Matula în data de 30 iulie 2019.  
În data de 60 iunie 2019 mandatul domnului Nicolae Iliuță în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere a 
încetat de drept.  
 
La sfârșitul anului 2019, structura Consiliului de Supraveghere a fost următoarea:  
• Dl.Franz Fuchs, Președinte; 
• Dl. Harald Riener, Vicepreședinte; 
• Dl. Werner Matula, Membru; 
• Dl. Klaus Mühleder, Membru; 
• Dl Harald Londer, Membru. 
  
Pe parcursul anului 2019, structura celor trei comitete ale Consiliului de Supraveghere (Comitetul de Audit, de 
Nominalizare și Compensare și pentru Situații de Urgență) a fost următoarea: 
 
Între 1 ianuarie și 15 februarie: 
Comitetul de Audit și Comitetul pentru Situații de Urgență și Comitetul de Numire și Compensare: 
• Dl. Hans Raumauf - Președinte; 
• Dna. Judit Agnes Havasi - Vicepreședinte; 
• Dl. Harald Riener – Membru. 
La 15 februarie, în urma unei ședințe prin corespondență a Consiliului de Supraveghere, structura comitetelor a 
devenit după cum urmează: 
Comitetul de Audit și Comitetul pentru Situații de Urgență și Comitetul de Numire și Compensare: 
• Dl. Hans Raumauf - Președinte; 
• Dl. Harald Riener – Membru. 
• Dl. Werner Matula – Membru. 
În data de 3 iunie, în urma unei ședințe prin corespondență a Consiliului de Supraveghere, structura comitetelor a 
devenit după cum urmează: 
Comitetul de Audit și Comitetul pentru Situații de Urgență și Comitetul de Numire și Compensare: 
• Dl. Franz Fuchs - Președinte; 
• Dl. Harald Riener – Membru. 
• Dl. Klaus Mühleder – Membru. 
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CLASE ŞI CATEGORII DE ASIGURĂRI PRACTICATE 

În prezent, ASIROM este autorizată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să practice următoarele clase de 
asigurări: 
Asigurări generale 

1) asigurări de accidente și boală; 
2) asigurări de sănătate; 
3) asigurări de mijloace de transport terestru CASCO; 
4) asigurări de mijloace de transport feroviar CASCO 
5) asigurări de mijloace de transport aeriene CASCO; 
6) asigurări de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile) 
7) asigurări de bunuri în tranzit. Inclusiv mărfuri transportate, bagaje și orice alte bunuri; 
8) asigurări de incendiu și alte calamități naturale; 
9) asigurări de daune la proprietăți; 
10) asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor (răspundere civilă obligatorie și Carte Verde); 
11) asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian; 
12) asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval; 
13) asigurări de răspundere civilă generală; 
14) asigurări de credite; 
15) asigurări de garanții; 
16) asigurări de pierderi financiare; 
17) asigurări de protecție juridică;  
18) asigurări de călătorie. 
 

Asigurări de viață 
a) Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare; 
b) Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții. 

REȚEA TERITORIALĂ 
La 31 decembrie 2019, societatea avea un numar de 144 unitati teritoriale localizate în România. 
 

PERSONAL SI CANALE DE DISTRIBUŢIE 

La 31 decembrie 2019,  în cadrul ASIROM, îşi desfăşurau activitatea un număr de 695  salariaţi (inclusiv la sediul 
social) dintre care un număr de 452 salariaţi aveau sarcini de vânzări, iar 86 salariaţi aveau sarcini de constatare şi 
soluţionare a dosarelor de daună în cadrul Diviziei Daune Asigurări Generale. 

Canalele externe de distribuţie au  în alcătuire: 
a) 1. 441  agenţi de asigurare persoane fizice; 
b)    327 de agenţi de asigurare persoane juridice şi societăţi de brokeraj. 

 

REPREZENTANŢE DE DESPĂGUBIRI 

ASIROM a numit reprezentanţe de despăgubiri în fiecare stat membru UE (lista permanent actualizată poate fi 
consultată pe site-ul societăţii). Aceste reprezentanţe de despăgubiri sunt împuternicite cu puteri depline să 
instrumenteze daunele în numele şi în contul asiguratorului şi să reprezinte asiguratorul în cadrul convenţiei de 
despăgubire, realizată cu asiguratul şi cu partea prejudiciată. 
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Lista unităţilor poate fi consultata pe site-ul societatii: www.asirom.ro. 

ASIROM are încheiate un numar de aproximativ  644 conventii unice  cu  836 unitati service de pe cuprinsul întregii 
țări.  Exista astfel posibilitatea decontării directe către unitatea service, fără a fi nevoie ca persoanele asigurate să 
trebuiască să achite reparațiile, acest lucru fiind făcut direct in baza acestor convenții de către ASIROM. 

Lista completă cuprinzând unităţile service agreate de ASIROM este disponibilă pe site-ul societăţii www.asirom.ro . 

DATE FINANCIARE 

Din analiza bilanţului întocmit la 31.12.2019  prezentam in continuare urrmătoarele aspecte relevante: 

1 Activul bilanţului, este în sumă 2.155.792.030 lei. 

Posturile din  bilanţ  prezintă urmatoarele elemente:  

A. Activele necorporale, în valoare de 18.399.471 lei, conţin licenţe aferente programelor informatice proprii, 
folosite în activitatea societăţii. 

B. Plasamentele societăţii, în valoare de 1.251.652.017 lei, prezintă în principal următoarea structură:   
 Terenurile şi construcţiile  în sumă de 194.267.028 lei.  

 Alte plasamente  în imobilizări financiare  în sumă totală de 71.536.331 lei. 

 Alte plasamente financiare în valoare de 964.457.443 lei, se compun din:  

- Obligaţiuni, unităţi de fond şi titluri de trezorerie: 865.051.888 lei 

- Depozite la instituţiile de credit: 99.405.555 lei 

 Plasamente aferente asigurărilor de viață pentru care riscul de investitii este transferată contractanților    

21.391.215 lei 

 Numerar în casă şi în conturi bancare: 20.199.609 lei 

C. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor de reasigurare în valoare de 524.138.666 lei, reprezintă 

participarea reasigurătorilor la rezervele tehnice brute de prime şi de daune aferente asigurărilor generale si de 

viață. 

D. Creanţele totale ale societăţii la data de 31.12.2019, în valoare totală de  206.582.551 lei, se compun din: 

 145.826.982 lei, creanţe din asigurarea directă şi reprezintă primele de asigurare aferente contractelor 

subscrise în 2019 şi anterior cu valabilitate în anul următor, ce urmează a fi încasate în cursul anului financiar 

2020. 

 creanţe provenite din operaţiuni de reasigurare în sumă de 13.564.392 lei, cu efecte financiare în anul 2020; 

 alte creanţe, în valoare de 47.191.177 lei, reprezintă debite din operaţiuni de asigurare cu persoanele juridice şi 

fizice care se urmăresc in ceea mai mare parte  prin instanţele de judecată, iar recuperarea are loc pe baza 

hotărârilor acestor instanţe.   

E. Alte elemente de activ  în valoare de 2.821.022 lei, sunt compuse din: 

 1.493.364 lei echipamente, calculatoare, mijloace de transport şi mobilier.  
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 1.327.658 lei stocuri, materiale de natura obiectelor de inventar (imprimate specifice, poliţe de asigurări, 
materiale publicitare, rechizite, materiale de întreţinere, etc.). 

F. Cheltuielile în avans,  în valoare 131.998.694 lei aparţin, prin destinaţia lor, activităţii anului financiar 2019 
pentru asigurările a căror valabilitate este aferentă exerciţiului financiar al anului 2020 (comisioane şi alte 
cheltuieli înregistrate în avans, publicitate, imprimate specifice, abonamente, asigurarea RCA 2020 la 
autoturismele proprii, etc.). Din totalul cheltuielilor in avans 42.477.522 lei sunt aferente cheltuieli in avans 
titlurilor de stat, diferenta nefavorabila intre valoarea de decontare la maturitate a acestor titluti si costul de 
achizitie amortizat linear pana la data bilantului. 

2 Pasivul bilanţului conţine următoarele componente: 
A. Capital şi rezerve: 

 Capitalul social subscris şi vărsat în sumă de 509.117.257 lei; 

 Prime de capital în sumă de 273.931.574 lei; 

 Rezerve din reevaluare terenuri şi construcţii în valoare de 127.642.121 lei; 

 Rezervele legale în valoare de 7.961.924 lei; 

 Acțiuni proprii în sumă de 414.120 lei; 

 Rezultatul reportat - sold net  în sumă de 468.873.863 lei.  

  Rezultatul net al societăţii potrivit situaţiilor financiare la 31 decembrie 2019 este pierdere în sumă totală de 

36.875.715 lei. 

B. Datorii subordonate în suma de 0 lei. 

C.  Rezervele tehnice brute în valoare de 1.153.463.153 lei, din care: 

- Rezerve tehnice privind asigurările generale 898.835.570 lei  

 Rezerve de prime aferente asigurărilor generale  217.233.418 lei  

 Rezerve de daune aferente asigurărilor generale  659.677.022 lei  

 Rezerva de catastrofă 13.163.266 lei 

 Rezerva pentru riscuri neexpirate 8.761.864 lei 

-   Rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă 254.627.583 lei 

 Rezerva matematică   200.526.656 lei 

 Rezerve de prime aferente asigurărilor de viata  40.276.036 lei  

 Rezerve pentru participare la beneficii si risturnuri 2.913.842 lei 

 Rezerve de daune aferente asigurărilor de viață  10.911.049 lei 

D. Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscuri de investiţii este 
transferată contractanţilor este 19.286.617 lei.  

E. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt in suma de 35.273.529 lei 

F. Depozitele primite de la reasigurători sunt in suma de 438.862.868 lei. 
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G. Datorii totale, în valoare 85.197.495 lei sunt obligaţii ale societăţii pe termen scurt şi se referă la: furnizori, 
creditori interni, decontări cu bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, sănătate, şomaj, alte 
decontări privind salariaţii, contribuţii la fonduri speciale, precum şi creditori din activitatea de asigurare;  

H. Veniturile încasate în avans în anul 2019, aferente anului 2020, în valoare de 11.219.190 lei, reprezintă în 
principal prime brute  încasate pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto şi alte asigurări care 
intră în vigoare în anul 2020 sau în perioadele următoare. 

Conform datelor furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, în trimestrul III 2019 societățile de 
asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de 8,13 miliarde lei, în creștere cu 
aproximativ 9% față de T3 2018.  Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări 
generale, ce deține o pondere de 80% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și 
reglementate de ASF.  

- primele brute subscrise aferente asigurărilor generale (AG) sunt în valoare de circa 6,46 miliarde lei, în 
creștere cu 10% față de aceeași perioadă a anului anterior;  

- primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață (AV) sunt în sumă de aproximativ 1,66 miliarde lei, în 
creștere cu 5% comparativ cu primele nouă luni ale anului anterior. 

 
În anul 2019, ASIROM a  înregistrat în total prime brute subscrise de 584,55 milioane lei, din care au fost anulate 
subscrieri de 38,51 milioane lei, rezultând în final în urma anulărilor o subscriere de 546,04 milioane lei. 
 
Conform analizei de piață a asigurărilor emisă de ASF pentru anul 2019 (finele trimestrului 3), ASIROM a ajuns pe 
locul 8 pe piata romaneasca, cu o cota de piata de 4,85%.  

La asigurările de viaţă subscrierea a fost de 129,06 milioane lei din care au fost anulate subscrieri de 11,22 milioane 
lei, rezultând în final, în urma anularilor, o subscriere de 118,38 milioane lei. 

Asigurările generale au  înregistrat un volum de prime brute subscrise de 454,95 milioane lei din care au fost anulate 
subscrieri de 27,29 milioane lei, rezultând în final în urma anulărilor o subscriere de 427,66 milioane lei.  

ACTIVITATEA DE REASIGURARE 

În anul 2019, programul de reasigurare a fost structurat pentru a răspunde cerințelor de baza ale societății și anume 
asigurarea unei mai bune capacități automate de subscriere a riscurilor în toate clasele de asigurări, diminuarea 
fluctuaţiilor nedorite ale rezultatelor financiare cauzate de daune individuale mari, dar şi pentru a proteja Compania de 
acumularea importantă de răspunderi care ar putea apare ca urmare a unui eveniment catastrofic natural. Programul de 
reasigurare a fost întocmit ținând seama de prevederile legale şi de normele în vigoare emise de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară din România. 

Similar anilor precedenți au fost reinnoite tratatele de reasigurare obligatorii pentru portofoliile de asigurare de bunuri 
și clădiri aparţinând persoanelor fizice şi juridice, inclusiv pentru asigurările de construcţii-montaj și răspunderea 
constructorului, avarii accidentale și echipamente electronice; pentru portofoliul de asigurari de răspundere civilă auto 
cu valabilitate pe teritoriul și în afara teritoriului Romaniei (Carte Verde), pentru portofoliul auto Casco, pentru 
portofoliul asigurărilor mărfurilor pe timpul transportului, pentru portofoliile de Casco nave, Casco și Răspunderi 
Aviație, pentru portofoliul de culturi agricole și animale, portofoliul de asigurări de răspundere civilă generală, 
răspunderi profesionale, răspunderi ale angajatorului, răspundere a producătorului, răspunderea managerilor și 
portfoliul de asigurări medicale pentru călătorii în străinătate, portofoliul de garanții financiare (Asibond), portofoliul 
de accidente de personae. Au fost utilizate ambele tipuri de tratate de reasigurare, respectiv atât proporționale cât și 
neproporționale. 

Reasiguratorii principali participanți în anul 2019 atât la tratatele proporționale cât și la cele neproporționale sunt: VIG 
Re (Cehia), rating A+, Munich Re (Germania), rating AA-, VIG Holding (Austria), rating A+, Swiss Re 
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(Luxembourg), rating AA-, Transatlantic Re (USA), rating A+,  Hannover Re (Germania),rating AA-, Risk carrier 
Mapfre (Spania), rating A+ etc.  

Pentru situațiile în care acoperirea nu s-a încadrat în limitele tratatelor de reasigurare, au fost încheiate contracte de 
reasigurare facultative prin intermediul cărora a fost oferită capacitate suplimentară și acces la riscuri mai puțin uzuale. 
Printre reasigurătorii participanți la plasamentele facultative se numără AIG (UK), rating A+, Gen Re (Germania), 
rating AA+, VIG (Austria), rating A+. 

Rezultate financiare ale activităţii de reasigurare  

In anul 2019 volumul total al primelor cedate în reasigurare (respectiv cheltuieli) a fost de 132,25 milioane lei (din 
care pentru RCA 92,54 milioane lei). 

Totalul comisioanelor din reasigurare (respectiv venituri) a fost de 26,29 milioane lei (din care pentru RCA Cotă-parte 
22,81 milioane lei și CASCO Cotă-parte 0,10  milioane lei). Participarea reasigurătorilor la daunele plătite (respectiv 
venituri) a fost de 297,07 milioane lei (din care pentru RCA Cotă-parte 287,94 milioane lei și CASCO Cotă-parte 0,72  
milioane lei) ceea ce înseamnă o scadere a daunelor platite cedate faţă de anul 2018 de 10,34 %. 

INVESTIŢII ŞI PLASAMENTE FINANCIARE 

La data de 31.12.2019, volumul total al activelor financiare ale ASIROM (în lei şi valută) constând din depozite 
bancare, titluri de stat, obligaţiuni corporatiste, unităţi de fond, terenuri şi clădiri şi participaţii la capitalul social al 
altor societăţi comerciale a fost de 1.251,65 milioane lei. 

Obligaţiuni corporative şi titluri de stat 

Investiţiile la 31 decembrie 2019  cuprind obligaţiuni, certificate de trezorie  în sumă de  865.051.888 lei (31 
decembrie 2018: 1.057.441.038 lei)  precum și plasamente aferente asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul 
de investiții este transferată contractanților în suma de  21.391.215 lei (31 decembrie 2018: 16.944.424 lei).Valoarea 
justă a plasamentelor se prezintă în tabelul de mai jos: 

 

31 decembrie 2018                  31 decembrie 2019                              

Valoare justă 
(lei) 

Valoare justă 
(lei)  

Titluri de stat  962.254.024 833.207.822 
Obligațiuni municipale  1.540.566 1.591.023 
Obligațiuni corporative cu venit fix  48.315.898 53.003.532 
Fonduri de investiții - 34.137 
TOTAL 1.012.110.488 887.836.514 

Scadenţa plasamentelor este : 
 31 decembrie 2018                  31 decembrie 2019           

 Valoare contabila  
(lei) 

Valoare contabila 
(lei) 

Mai mică de 3 luni  19.031.579  65.182.140 
3 luni la 1 an  100.674.933  79.655.503 
Între 1 - 5 ani         527.539.015 466.742.351 
Intre 5-10 ani   374.949.936  293.002.521 
Peste 10 ani  52.190.000  23.937.494 
TOTAL  1.074.385.462  928.520.009 
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*) La 31 decembrie 2019 costul amortizat este determinat prin metoda liniara in aplicarea prevederilor Normei ASF 
6/2019 iar la 31 decembrie 2018 costul amortizat este determinat prin metoda dobanzii efective.  
Obligaţiunile corporative şi titlurile de stat sunt denominate în lei. Serviciile de custodie sunt prestate de Banca 
Comercială Română SA. 
 
Depozite la instituţiile de credit 
 31 decembrie 2018 

(lei) 
31 decembrie 2019 

(lei) 
In USD  1.372.332  948.544 
În EUR - - 

În LEI (i)  152.858.337  98.457.011 

TOTAL  154.230.668  99.405.555 
 
Depozitele pe termen scurt în lei plasate in cursul anului 2019 poarta o dobânda medie de 2,09% pe an (2018: 1,95% 
pe an). 
Depozitele au scadenţa astfel: 
 
 31 decembrie 2018 

(lei) 
31 decembrie 2019 

(lei) 
Până la 3 luni 154.230.668 99.405.555 
Între 3 luni şi un an - - 
TOTAL 154.230.668 99.405.555 

 Cost amortizat *)  
 31 decembrie 2018 

(lei) 
31 decembrie 2019 

(lei) 
Obligaţiuni corporative (i) 93.877.955 75.638.838 
Titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice 980.507.507   852.881.171 
TOTAL din care: 1.074.385.462 928.520.009 
    - principal 1.047.922.612 905.183.359 
   - dobânda ataşată 26.462.850 23.336.650 
   
Emitentul obligaţiunilor corporative   
Erste Group Bank AG  23.778.100  25.036.750 
 - din care plasamente aferente asigurarilor de viata pentru care 
expunerea la riscul de investitii este transferata contractantilor 

16.944.424 21.357.078 

BERD  16.506.873  - 
Raiffeisen Bank  5.084.534  - 
Bnp Parisbas  30.150.164  30.149.754 
International Investment Bank  8.213.034  - 
City of Bucharest  1.606.777  1.606.639 
Banque International a Luxembourg  8.538.471  8.538.366 
Citigroup Global Markets - 10.273.192 
Erste Asset Management Romania - 34.137 
- din care plasamente aferente asigurarilor de viata pentru care 
expunerea la riscul de investitii este transferata contractantilor 

 34.137 

TOTAL   93.877.955  75.638.838 
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OBIECTIVE ȘI STRATEGIE 

Luând în considerare creșterea volumului și complexității riscurilor, respectiv schimbările rapide ale mediului de 
afaceri, și a condițiilor financiare și economice naționale și internaționale, ASIROM este în mod constant preocupată 
să-și îmbunătățească calitatea serviciilor oferite clienților săi, atât pentru segmentul asigurări viață, cât și pentru 
segmentul asigurări generale, urmând o creștere sustenabilș și stabilitate financiară. ASIROM va implementa în 
continuare măsuri care să îmbunătățească constant profitabilitatea canalelor de vânzări și a produselor de asigurare. 

SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE ASIROM  

Situaţiile financiare individuale pentru anul 2019 ale ASIROM au fost  întocmite cu respectarea reglementărilor 
contabile conforme cu  directivele europene aprobate prin Norma ASF 41/2015, precum şi a precizărilor privind 
încheierea exerciţiului financiar al anului 2019  la societăţile din domeniul asigurărilor (Norma  ASF nr. 9/2020).    

OBIECTIVE CORPORATIVE 

Principalele obiective corporative ale ASIROM pe termen lung sunt creșterea volumului de prime și a încasărilor.  

Strategia de vânzări a companiei pentru dezvoltarea viitoare este ghidată de următoarele obiective: 

 Creștere peste nivelul pieței în fiecare din următorii 3 ani (2020, 2021, 2022); 

 Menținerea profilului mărcii de retail și a gradului de conștientizare; 
 Menținerea strategiei multi-canal; identificarea canalelor de distribuție aliniate la obiectivele, interesele și piața 

țintă a portofoliului de produse ASIROM; 

 Optimizarea portofoliului de produse (noi piețe țintă); 

 Creșterea numărului clienților; creșterea numărului de polițe non-RCA (vânzări încrucișate); creșterea numărului 
de parteneriate strategice; 

 Îmbunătățirea calității serviciilor; aplicarea măsurilor de loialitate pentru clienți fără daune; 

 Continuarea strategiei de echilibrare a portofoliului, a tacticilor asociate și a planurilor de acțiune pentru atingerea 
obiectivului de profitabilitate  

Continuarea programelor de optimizarea costurilor, fără a impacta calitatea serviciilor/ accesibilitatea / nevoia de 
proximitate 

ASIROM se straduiește să ofere soluții adecvate nevoilor clienților, să-și întărească capacitațile de subscriere și să-și 
optimizeze  portofoliul de investiții pe baza analizei evoluției riscurilor, în scopul de a-și îmbunătăți puterea de caștig 
prin contractarea celei mai bune acoperiri prin reasigurare și printr-o gestionare eficientă a activelor. 

Incepând cu 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare prevederile Legii 237/2015 privind autorizarea și supravegherea 
activității de asigurare și reasigurare care transpune cerințele Solvabilitate II in legislația locală, precum și prevederile  
Directivei  2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009. La 31 decembrie 2019 în 
baza calculelor efectuate a Cerinței de Capital de Solvabilitate (SCR) și a Cerinței Minime de Capital (MCR) 
determinate în conformitate cu cerințele regimului de Solvabilitate II, Asirom respectă cerințele de capital conform cu 
Solvabilitate și are fonduri suficiente pentru următoarele 12 luni, în baza bugetului previzionat al Societății. Valoarea 
coeficientului de lichiditate la 31 decembrie 2019 pentru asigurări generale a fost de 2,01, respectiv 10,73 pentru 
asigurările de viață.  
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Bilanțul individual în formă scurtă la 31 decembrie 2019  
 31 decembrie 2018   31 decembrie 2019  
                          (lei)                            (lei)  

I ACTIVE NECORPORALE 18.453.855 18.399.471 
II PLASAMENTE: 

Plasamente în imobilizări  corporale şi în curs 205.817.540 194.267.028 

Plasamente deținute la societațile afiliate și sub formă de 
interese de participare și alte plasamente în imobilizări 
financiare 

43.962.425 71.536.331 

Alte plasamente financiare 1.211.671.706 964.457.443 

III 

PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE 
VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE 
INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ 
CONTRACTANȚILOR 

16.944.424 21.391.215 

IV 
PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE 
CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE 

702.430.451 524.138.666 

V CREANȚE: 
Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă 147.432.910 145.826.982 
Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare 84.679.332 13.564.392 
Alte creanțe  43.916.355 47.191.177 

VI ALTE ELEMENTE DE ACTIV: 
Imobilizări corporale și stocuri 2.116.043 1.493.364 
Stocuri  1.353.110 1.327.658 
Casa și conturi la bănci  28.966.219 20.199.609 

VII CHELTUIELI ÎN AVANS 88.741.554 131.998.694 

Total Activ  2.596.485.924 2.155.792.030 
 
 
 

 31 decembrie 2018 
(lei) 

 31 decembrie 2019 
(lei)  

I CAPITAL ȘI REZERVE - Total din care: 281.009.253 412.489.178 

 
Rezultatul exercițiului - profit 0 0 
Rezultatul exercițiului- pierdere 191.250.308 36.875.715 

II DATORII SUBORDONATE 167.777.590 0 
III REZERVE TEHNICE 1.392.117.552 1.153.463.153 

IV 

REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ 
ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE 
EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE 
TRANSFERATP CONTRACTANȚILOR (314) 

15.595.642 19.286.617 

V PROVIZIOANE 46.069.271 35.273.529 
VI DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI   611.755.671 438.862.868 
VII DATORII 74.122.254 85.197.495 
VIII VENITURI ÎN AVANS 8.038.691 11.219.190 

Total Pasiv 2.596.485.924 2.155.792.030 
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Contul individual de profit și pierdere în formă scurtă pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
 
Contul tehnic individual al asigurărilor generale 

 31 decembrie  
2018  

 31 decembrie 
2019  

Venituri din prime, nete de reasigurare 225.576.827 283.291.384 
Cota din venitul net (diferența între veniturile și cheltuielile din 
plasamente) al plasamentelor transferată din contul netehnic  

22.274.320 27.471.052 

Alte venituri tehnice, nete de reasigurare  35.710.934 54.239.233 
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare 134.703.942 210.217.353 
Variația altor rezerve tehnice, nete de reasigurare 28.187.111 -17.525.587 
Cheltuieli de exploatare nete 201.175.884 157.853.156 
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 49.745.624 48.261.981 

Rezultatul tehnic al asigurării generale (Profit) - - 

Rezultatul tehnic al asigurării generale (Pierdere) 130.250.480 33.805.234 

 
Contul tehnic individual al asigurărilor de viață 
 

 31 decembrie  
2018  

 31 decembrie 
2019  

Venituri din prime, nete de reasigurare 129.164.226 118.738.750 
Venituri din plasamente 15.912.533 20.194.595 
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 2.383.508 11.461.507 
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare 104.111.144 110.698.422 
Variația rezervelor tehnice privind asigurările de viață -616.824 -16.073.572 

Variația rezervei matematice aferente asigurărilor de viață 
pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată 
contractantului cedată în reasigurare 

6.675.331 3.690.975 

Cheltuieli de exploatare nete 42.255.742 44.216.598 
Cheltuieli cu plasamente 74.274 3.277.942 
Minusvalori nerealizate din plasamente 482.038 - 
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 2.350.181 11.691.054 

Rezultatul tehnic individual al asigurării de viață (Profit) 
  

Rezultatul tehnic individual al asigurării de viață (Pierdere) 7.871.619 7.106.567 
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Contul netehnic individual 
 

 
 31 decembrie 

2018 
 31 decembrie 

2019 
Rezultatul tehnic al asigurării generale (profit) - - 
Rezultatul tehnic al asigurării generale (pierdere) 130.250.480 33.805.234 
Rezultatul tehnic al asigurării de viață  (profit) - - 
Rezultatul tehnic al asigurării generale (pierdere) 7.871.619 7.106.567 
Venituri din plasamente 22.925.102 42.467.513 
Cheltuieli cu plasamentele 650.782 14.996.461 
Cota din venitul net al plasamentelor transferată din contul 
netehnic  

22.274.320 27.471.052 

Alte venituri netehnice 1.262.325 15.473.007 
Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele și ajustările de 
valoare 

51.432.185 11.436.921 

Impozit pe profit 2.958.349 - 

Rezultatul net al exercițiului (Profit) - - 

Rezultatul net al exercițiului (Pierdere) 191.250.308 36.875.715 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 
Forma scurtă a situațiilor financiare individuale 
Extrase din situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 
 
 

 
14 

 

 
 
 

Nota 1 - Întocmirea formei scurte a situațiilor financiare individuale 
 
      În aplicarea prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale 
entităților care desfașoară activitate de asigurare și/sau reasigurare (Normelor ASF nr. 41/ 2015) conducerea Societății 
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA (“Societatea”) a procedat la 
extragerea informațiilor din situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019. 
 
Forma scurtă a situațiilor financiare individuale, care cuprinde bilanțul individual în formă scurtă la 31 decembrie 
2019  și contul de profit și pierdere individual în formă scurtă pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 
au fost extrase agregat, fără modificari, din situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2019 care au fost întocmite conform Normei nr.41 din 2015. Forma scurtă a situațiilor financiare 
individuale este consecventă cu acele situații financiare individuale. 
 
Forma scurtă a situațiilor financiare individuale includ și această notă explicativă (Nota 1), dar aceasta nu a fost 
extrasă din acele situații financiare individuale. 
Forma scurtă a situațiilor financiare individuale nu cuprinde toate prezentările cerute de Norma 41/2015. Astfel, citirea 
formei scurte a situațiilor financiare nu reprezintă un substitut pentru citirea situațiilor financiare individuale auditate 
ale Societății. 
 
În scopul asigurării comparabilității informațiilor cuprinse în situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2019, informațiile raportate în coloana corespunzatoare exercitiului financiar incheiat 
precedent s-au determinat având în vedere planul de conturi general cuprins în reglementările contabile aprobate prin 
Norma nr. 41/2015 și dispozițiile tranzitorii cuprinse în această normă.  
 
Setul complet de situații financiare individuale din care a fost extrasă forma scurtă a situațiilor financiare individuale 
se poate obține de la Oficiul National al Registrului Comerțului. 
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