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BILANŢUL CONTABIL 
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Notele de la 1 la 27 fac parte fac parte integrantă din Situaţiile Financiare 
1 din 60 

 

 Rând Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

   (lei) (lei) 

     

A. ACTIVE NECORPORALE     

I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE     

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci,  

   drepturi și valori similare 03  1.745 1.545 

5. Avansuri și imobilizări necorporale în 

curs de execuție 05       493.790     1.021.935 

6. Alte imobilizări necorporale 06  - 56.678 

TOTAL  07 1 a) 495.535 1.080.158 

     

B. PLASAMENTE      

III. ALTE PLASAMENTE  

       FINANCIARE     

1. Acțiuni. alte titluri cu venit variabil și      

    unități la fondurile comune de  

    plasament 17 1 c) 144.357 177.907 

2. Obligațiuni și alte titluri cu venit fix 18 1c), 6 i) 26.520.122 23.948.770 

6. Depozite la instituțiile de credit  22 1c), 6 j) 863.313 1.265.034 

7. Alte plasamente financiare 23 1c)    (152.315)      (59.388) 

TOTAL  24  27.375.477 25.332.323 

     

TOTAL PLASAMENTE  27  27.375.477 25.332.323 

     

D. PARTEA DIN REZERVELE  

   TEHNICE AFERENTE 

   CONTRACTELOR CEDATE 

   ÎN REASIGURARE     

I. Partea din rezervele tehnice aferente 

   contractelor cedate în reasigurare 

   la asigurări generale     

1. Partea din rezerva de prime aferentă 

   contractelor cedate în reasigurare  28 8, 9 649.608 628.444 

2. Partea din rezerva pentru participare la 

beneficii și risturnuri aferentă contractelor 

cedate în reasigurare 29 8 24.788 21.869 

3. Partea din rezerva de daune aferentă 

   contractelor cedate în reasigurare 30 8, 10         35.181          75.789 

TOTAL  34 8 709.577 726.102 
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 Rând Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

   (lei) (lei) 

     

E. CREANŢE     

I CREANŢE PROVENITE DIN  

    OPERAŢIUNI DE ASIGURARE  

     DIRECTĂ     

Asigurați  46 2,21   1.822.526   1.523.504 

TOTAL 49  1.822.526 1.523.504 

II Creanțe provenite din operațiuni de 

reasigurare 50 2,21 - 17.539 

     

III ALTE CREANŢE 51 2,20 302.605 111.139 

F. ALTE ELEMENTE DE ACTIV     

I. IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI  

    STOCURI     

1. Instalații tehnice și mașini  53  183.901 423.570 

2.Alte instalații, utilaje și mobilier 54        121.940      194.708 

TOTAL 56 1 b) 305.841 618.278 

     

4. Materiale consumabile  57             2.011           1.265 

TOTAL 59  2.011 1.265 

     

II CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 60 7 2.006.866 1.349.843 

     

G.CHELTUIELI ÎN AVANS     

II Cheltuieli de achiziție reportate  

   privind asigurările generale 64  410.930 494.640 

III Alte cheltuieli înregistrate în avans  66          21.989        21.548 

TOTAL 67  432.919 516.188 

     

TOTAL ACTIV  68  33.453.357 31.276.339 

     

PASIV     

A.CAPITAL și REZERVE     

I CAPITAL     

Capital social din care: 69 4 a) 14.977.092 14.977.092 

- capital subscris vărsat  70  14.977.092 14.977.092 

IV Rezerve     

1. Rezerve legale  76       856.564     864.480 

TOTAL 79  856.564 864.480 

Total 83  15.833.656 15.841.572 
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 Rând Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

   (lei) (lei) 

     

V. Rezultatul reportat     

1. Rezultatul reportat reprezentând  

    profitul nerepartizat sau pierderea  

    neacoperita     

Sold C 84  9.873.363 8.708.395 

3. Rezultatul reportat provenit din 

modificările politicilor contabile     

Sold D 89  717.878 - 

VI. Rezultatul exercițiului      

Sold C 96  1.981.696 80.514 

VII. Repartizarea profitului 98 6 d)        115.245            7.917 

TOTAL 99  26.855.592 24.622.564 

     

C.REZERVE TEHNICE     

I. Rezerve tehnice privind 

   asigurările generale 101  5.208.563 5.050.029 

1. Rezerva de prime privind 

   asigurările generale  102 9 3.579.682 3.340.618 

2. Rezerva pentru participare la beneficii și 

risturnuri privind asigurările generale 103 13 49.684 42.499 

3. Rezerva de daune privind      

   asigurările generale 104  216.867 269.002 

a) Rezerva de daune avizate  105 10 161.852 232.675 

b) Rezerva de daune neavizate  106 11 55.015 36.327 

4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări 

   generale 107  1.362.330 1.397.910 

b) Rezerva de catastrofă  109 12    1.362.330    1.397.910 

     

TOTAL 119  5.208.563 5.050.029 

     

E. PROVIZIOANE     

1. Provizioane pentru beneficiile      

angajaților     

3. Alte provizioane 123 24         59.696       401.659 

TOTAL 124  59.696 401.659 
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 Rând Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

   (lei) (lei) 

     

G. DATORII     

I. Datorii provenite din operațiuni  

   de asigurare directa 128 2, 19 5.747 7.036 

     

II. Datorii provenite din      

   operațiuni de reasigurare  129 2, 18 180.351 9.758 

     

V. Alte datorii, inclusiv     

    datorii fiscale și datorii pentru     

   asigurările sociale 132 2, 22       806.281       864.115 

     

TOTAL 133 2 992.379 880.909 

     

H. VENITURI IN AVANS     

II. Venituri înregistrate     

    în avans 135        337.127       321.178 

TOTAL 136        337.127       321.178 

     

TOTAL PASIV  137  33.453.357 31.276.339 

 

 

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 20 aprilie 2018. 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT. 

Numele și prenumele  Numele și prenumele 

ANITA LAURA NIŢULESCU ANDREEA DOROBANTU 

 Director Financiar 

Semnătura___________ Semnătura___________ 

Ștampila unității  
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Exercițiul financiar 

încheiat la 

Exercițiul 
financiar 

încheiat la 

 Rând Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

   (lei) (lei) 

     

1. Venituri din prime. nete de reasigurare     

a) venituri din prime brute subscrise (+) 01 
6f), 14, 

17 7.621.168 6.967.741 

b) prime cedate în reasigurare (-) 02 14 2.805.825 2.392.612 

c) variația rezervei de prime (+/-) 03 14 30.577 (239.064) 

d) variația rezervei de prime.  
     cedate în reasigurare (+ /-) 04 14        43.335    (21.164) 
TOTAL 05 14 4.828.101 4.793.029 

     

3. Alte venituri tehnice. nete      
    de reasigurare (+) 07  423.037 343.226 

4. Cheltuieli cu daunele. nete de  
     reasigurare     
a) daune plătite 08 15 145.937 160.164 

     sume brute 09 15 164.087 283.632 

     partea reasiguratorilor(-) 10 15 18.150 123.468 
b) variația rezervei de daune 
    neta de reasigurare: (+/-) 11     (116.651)        11.527 
TOTAL (rd. 8+11) 12 15 29.286 171.691 

     
5. Variația altor rezerve tehnice, 
   nete de reasigurare, din care:     

b) Variația rezervei de catastrofa (+/-) 14  (1.157.743) 35.580 

c)Variația altor rezerve tehnice (+/-) 15      (35.218)      (4.266) 

TOTAL 16  (1.192.961) 31.314 

     
7. Cheltuieli de exploatare nete     

a) cheltuieli de achiziție 18 6k), 16 843.985 886.738 
b) variația sumei cheltuielilor de  
   achiziție reportate 19  (46.452) (83.710) 

c) cheltuieli de administrare 20 6l),16 4.839.324 5.489.403 
d) comisioane primite de la  
   reasiguratori și participări  
   la beneficii (-) 21 16     987.935    923.690 

TOTAL 22 16 4.648.922 5.368.741 

     
8. Alte cheltuieli tehnice, 
   nete de reasigurare 23  100.191 70.409 
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Exercițiul financiar 

încheiat la 

Exercițiul 

financiar 

încheiat la 

 Rând Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

   (lei) (lei) 

     

10. Rezultat tehnic al asigurării generale     

- Profit 24  1.665.700               - 

- Pierdere 25                  - 505.900 

 

 

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 20 aprilie 2018.  

 

 

 

 

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT. 

Numele și prenumele  Numele și prenumele 

ANITA LAURA NIŢULESCU ANDREEA DOROBANTU 

 Director Financiar 

Semnătura___________ Semnătura ___________ 

Ștampila unității 
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Notele de la 1 la 27 fac parte fac parte integrantă din Situaţiile Financiare 
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Exercițiul financiar 

încheiat la 

Exercițiul financiar 

încheiat la 

 Rând Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

   (lei) (lei) 

     

1. Rezultatul tehnic al asigurării generale     

- Profit 01  1.665.700 - 

-Pierdere 02  - 505.900 

     

3. Venituri din plasamente     

 b) Venituri din plasamente la entitățile afiliate 06 23 1.994 - 

     

        

c)Venituri din alte plasamente 07  833.841 797.588 

venituri provenind din alte plasamente 09  833.841 797.588 

d) Venituri din ajustări pentru depreciere/      

   pierdere de valoare a plasamentelor  10 23 5.465 29.780 

e) Venituri provenind din realizarea     

     Plasamentelor 11 23       977.871                    - 

TOTAL 12  1.819.171 827.368 

     

4. Plusvalori nerealizate din plasamente 13 23      129.590                    - 

     

6. Cheltuieli cu plasamentele     

TOTAL (rd. 17+18+19) 15  1.099.474 93.905 

a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor 

   inclusiv cheltuielile cu dobânzile 16 23 29.836 93.905 

b) Cheltuieli privind constituirea  

   ajustărilor de valoare pentru 

   plasamente 17 23 3.326 - 

c) pierderi provenind din 

   realizarea plasamentelor 18 23 1.066.312 - 

     

7. Minus valori nerealizate din plasamente 19 23 269.273 133.713 

9. Alte venituri netehnice 21 23 336.970 231.461 

10. Alte cheltuieli netehnice. Inclusiv 

      provizioanele și ajustările de valoare 22 23 277.777 166.973 

     

15. Rezultatul curent     

- Profit  27  2.304.907 158.338 

     

18. Rezultatul extraordinar     

19. Venituri totale 33  12.664.891 10.801.522 
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Exercițiul financiar 

încheiat la 

Exercițiul financiar 

încheiat la 

 Rând Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

   (lei) (lei) 

     

20. Cheltuieli totale 34  10.359.984 10.643.184 

     

21. Rezultatul brut     

- Profit 35  2.304.907 158.338 

     

22. Impozit pe profit 37 6e)       323.211         77.824 

     

24. Rezultatul net al exercițiului     

- Profit  39    1.981.696         80.514 

 

 

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 20 aprilie 2018. 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT. 

Numele și prenumele  Numele și prenumele 

ANITA LAURA NIŢULESCU ANDREEA DOROBANTU 

 Director Financiar 

Semnătura___________ Semnătura___________ 

Ștampila unității 
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Element al capitalului propriu  Sold la   Sold la 

   1 ianuarie 2017  Creșteri  Reduceri 31 decembrie 2017 

   (lei) (lei) (lei) (lei) 

Capital subscris  14.977.092   14.977.092 

Rezerve legale  856.564 7.916  864.480 

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat  9.873.363 1.148.574 2.313.542 8.708.395 

   sau pierderea neacoperita Sold C     

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor 

contabile Sold D 717.878  717.878  

Rezultatul exercițiului financiar Sold C 1.981.696 80.514 1.981.696 80.514 

      

Repartizarea profitului         115.245          7.917     115.245            7.917 

Total capitaluri proprii  26.855.592 1.229.087 3.462.115 24.622.564 

      

      

 

 

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 20 aprilie 2018.  

 

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT. 

Numele și prenumele  Numele și prenumele 

ANITA LAURA NITULESCU  ANDREEA DOROBANTU 

 Director Financiar 

Semnătura_________________________ Semnătura__________________________ 

Ștampila unității  
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Element al capitalului propriu  Sold la   Sold la 

   1 ianuarie 2016  Creșteri  Reduceri 31 decembrie 2016 

   (lei) (lei) (lei) (lei) 

      

Capital subscris  14.977.092   14.977.092 

Rezerve legale  741.319 115.245  856.564 

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat Sold C 8.037.536 1.835.827  9.873.363 

   sau pierderea neacoperita      

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor 

contabile Sold D  717.878  717.878 

Rezultatul exercițiului financiar Sold C 1.951.308 1.981.696 1.951.308 1.981.696 

      

Repartizarea profitului         115.481      115.245     115.481        115.245 

      

Total capitaluri proprii   25.591.774  3.099.645 1.835.827 26.855.592 

 

 

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 20 aprilie 2018.  

 

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT. 

Numele și prenumele  Numele și prenumele 

ANITA LAURA NITULESCU ANDREEA DOROBANTU 

 Director Financiar 

Semnătura_________________________ Semnătura__________________________ 

Ștampila unității  



EUROLIFE ERB ASIGURĂRI GENERALE SA 
 
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017 

Notele de la 1 la 27 fac parte fac parte integrantă din Situaţiile Financiare 
11 din 60 

 
 

Exercițiul financiar 

încheiat la 

Exercițiul financiar 

încheiat la 

 Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

  (lei) (lei) 

    

FLUXURI DE TREZORERIE DIN     

   ACTIVITATI DE EXPLOATARE      

a) Încasări din primele brute  7.457.416 7.641.412 

b) Plăti privind primele de reasigurare (net de comision)  (1.748.685) (1.549.918) 

c) Plăti privind daunele  (138.166) (255.244) 

d) Încasări privind daunele aferente reasigurării    

e) Plăti către furnizorii de bunuri și servicii  (1.873.320) (1.659.861) 

f) Plăti către și în numele angajaților  (3.128.492) (3.467.282) 

g) Plăti în numerar privind comisioanele către agenți     

     de asigurare și brokeri de asigurare       (870.249)     (935.276) 
    

Trezoreria neta din activități de exploatare  (301.496) (226.169) 
    

FLUXURI DE TREZORERIE DIN     

   ACTIVITATI DE INVESTITIE    

a) Plăti în numerar pentru achiziționarea de     

     terenuri, construcții și alte active corporale    

     și necorporale pe termen lung  (593.572) (917.575) 

b) Încasările în numerar din vânzarea de     

     terenuri, construcții și alte active corporale     

     și necorporale pe termen lung    

c) Plăti în numerar pentru achiziția de     

     instrumente de capital propriu și de     

     creanța ale altor societăți  (17.222.839) (6.219.500) 

d) Încasări în numerar din vânzarea de     

     instrumente de capital propriu și de    

    creanța ale altor societăți  17.083.137 8.630.078 

g) Încasări din dividende dobânzi și asimilate  1.114.207 1.003.118 

h) Încasări din câștiguri plasamente/investiții             (7.415)    (226.640) 
    

Trezorerie neta din activități de investiție  373.518 2.269.481 
    

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI 

DE FINANTARE                       

 

Plățile in numerar ale dividendelor acționarilor                        - (2.308.082) 
    

Trezorerie neta din activități de finanțare                        - (2.308.082) 
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Exercițiul financiar 

încheiat la 

Exercițiul financiar 

încheiat la 

 Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

  (lei) (lei) 

    

Creșterea/Descreșterea netă a trezoreriei și a     

   echivalentelor de trezorerie  72.022 (264.770) 

    

Trezorerie și echivalente de trezorerie 

   la începutul exercițiului financiar  7 2.434.844 2.506.866 

    

Trezorerie și echivalente de trezorerie 

   la sfârșitul exercițiului financiar   7 2.506.866 2.242.096 

 

 

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 20 aprilie 2018.  

 

 

 

 

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT. 

Numele și prenumele  Numele și prenumele 

ANITA LAURA NIŢULESCU ANDREEA DOROBANTU 

 Director Financiar 

Semnătura___________ Semnătura___________ 

Ștampila unității  
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ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ 

 

Aceste situații financiare sunt prezentate de Eurolife ERB Asigurări Generale SA și încorporează 

rezultatele operațiunilor Societății pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017.  Societatea este 

deținută în proporție de 95,28% de Eurolife ERB General Insurance și este membră a grupului 

Eurolife ERB Insurance Group Holdings SA (vezi nota 4a).   

 

Eurolife ERB Asigurări Generale SA se identifica prin următoarele: sediul social în Bulevardul 

Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, Clădirea Olympus, etaj 2, camera 2.07. Numărul de înregistrare la 

Registrul Comerțului este J40/3246/2007; CAEN: 6512; Codul unic de înregistrare: 21112430. 

 

 

1. ACTIVE IMOBILIZATE 

 

a) Imobilizări necorporale 

 

 

Concesiuni. 

 brevete, licențe  

mărci, drepturi 

 și valori similare 

 și alte imobilizări 

           necorporale 

 (lei) 

  

Cost  

Sold la 1 ianuarie 2017 584.732 

Creșteri 606.162 

Reduceri       14.119 

Sold la 31 decembrie 2017 1.176.775 

  

Amortizare cumulată  

Sold la 1 ianuarie 2017 89.197 

Amortizarea înregistrată în cursul exercițiului        7.420 

Sold la 31 decembrie 2017 96.617 

  

  

Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2017    495.535 

  

Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2017 1.080.158 
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b) Imobilizări corporale 

 

 

Echipamente 

    tehnologice 

Mijloace de 

transport, 

mobilier și alte 

     echipamente  Total 

 (lei) (lei) (lei) 

    

Cost/evaluare    

Sold la 1 ianuarie 2017 513.303 192.010 705.313 

Creșteri 297.821 97.388 395.209 

Reduceri              -     5.778         5.778 

Sold la 31 decembrie 2017 811.124 283.620 1.094.744 

    

Amortizare cumulată    

Sold la 1 ianuarie 2017 329.402 70.070 399.472 

Amortizarea înregistrată în cursul  

   exercițiului    58.152   18.842      76.994 

Sold la 31 decembrie 2017 387.554 88.912 476.466 

    

Valoarea contabilă netă la  

   1 ianuarie 2017 183.901 121.940    305.841 

    

Valoarea contabilă netă la  

   31 decembrie 2017 423.570 194.708    618.278 

    

 

 

c) Alte plasamente financiare 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

Depozite 863.313 1.265.034 

Acțiuni 144.357 177.907 

Titluri de stat 26.520.122 23.948.770 

Contracte forward     (152.315)      (59.388) 

   

Total 27.375.477 25.332.323 
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2. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI A DATORIILOR 

 

  Sold la Termen de lichiditate 

Creanțe Nota 31 decembrie 2017  sub 1 an  peste 1 an 

  (lei) (lei) (lei) 

  1 2 3 

     

Creanțe din operațiuni de 

   asigurare directă  1.523.504 1.523.504 - 

Creanțe provenite din operațiuni 

   de reasigurare  17.539 17.539 - 

Alte creanțe       111.139     111.139            - 

     

Total  1.652.182 1.652.182            - 

 

 

  Sold la Termen de exigibilitate 

Datorii Nota 31 decembrie 2017  sub 1 an  1 - 5 ani 

  (lei) (lei) (lei) 

  1 2 3 

     

Datorii provenite din operațiuni 

   de asigurare directă  7.036 7.036 - 

Datorii provenite din operațiuni 

   de reasigurare  9.758 9.758 - 

Alte datorii. inclusiv datorii 

   fiscale și datorii pentru 

   asigurările sociale    864.115   864.115            - 

     

Total  880.909 880.909            - 

 

 

3. PRINCIPII, POLITICI și METODE CONTABILE 

 

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai 

jos. 

 

A Bazele întocmirii situațiilor financiare 

 

(1) Informații generale 
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Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu: 
 

i) Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 41/ 2015 din 30 decembrie 2015 

pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene 

specifice domeniului asigurărilor („Norma 41/ 2015”) 

 

ii) Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata, cu modificarile ulterioare; 

 

iii) Norma emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind 

incheierea exercitiului financiar 2016 pentru societatile din domeniul asigurărilor; 

 

iv) Norma 38/ 2015 din 23 decembrie 2015 emisa de Autoritatea de Supraveghere 

Financiaraprivind 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. 

 

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu 

excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.  

 

(2) Utilizarea estimărilor 

 

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Norma 41/ 2015 cere conducerii 

Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, 

prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și 

veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă.  Cu toate că aceste estimări 

sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la 

data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.  

 

(3) Continuitatea activității 

 

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității 

care presupune faptul că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil luând 

in considerare următoarele: 

 

Poziția Grupului 

 

Pe parcursul anului 2017, economia Greciei a început sa arate primele semne de creștere. 

Rata de creștere a produsului intern brut s-a stabilizat la 1,4% in 2017, conform estimărilor 

emise de Autoritatea Elena de Statistica (HELSTAT), după ușoara scădere din 2016. In 2017, 

a fost finalizata cu succes a doua revizuire a Programului privind a Treia Ajustare Economica, 

in timp ce a treia revizuire a fost anunțata pentru începutul lui 2018. Băncile grecești par sa 

fi depășit dificultățile din anii precedenți, restricțiile de capital au început sa fie eliminate iar 

estimările privind creșterea economica sunt pozitive pentru perioada următoare. 
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Conducerea grupului monitorizează permanent gradul de adecvare a capitalului pentru 
companiile de asigurare in conformitate cu cadrul de reglementare Solvabilitate II si ia 
masurile adecvate pentru menținerea unui nivel ridicat al capitalului si pentru o calitate 
superioara a portofoliului investițional. La 31 decembrie 2017, fondurile eligibile ale 
companiilor de asigurări depășesc nevoia de capital de solvabilitate (SCR). 

 
Continuitatea activității  

 
Consiliul de administrație, luând în considerare factorii de mai sus cu privire la caracterul 
adecvat al poziției capitalului Grupului, anticiparea accesului continuu la finanțare prin 
Eurosistem din viitorul apropiat și finalizarea cu succes a celei de-a doua revizuiri a 
actualului program de ajustare economică a Greciei, a fost mulțumit de faptul că situațiile 
financiare ale Grupului pot fi preparate pe baza principiului continuității activității. 

 

(4) Moneda de prezentare a situațiilor financiare 

 

Contabilitatea se tine în limba română și în moneda națională.  Elementele incluse în aceste 

situații financiare sunt prezentate în lei românești („lei”). 
 

B Conversia tranzacțiilor în monedă străină 
 

 

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate 

de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor.  Soldurile în monedă 

străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data 

bilanțului.  Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă 

străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt 

recunoscute în contul de profit și pierdere. 

 

C Imobilizări necorporale 

 

(i) Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare 

 

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare se 

înregistrează la costul de achiziție.  Ulterior acestea se amortizează pe durata de viață 

estimată și se prezintă la cost minus amortizare cumulată. 

 

Brevetele, licențele și activele similare sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă 

între 4 și 7 ani. Mărcile comerciale sunt amortizate folosind tot metoda liniara însă perioadele 

in care acestea sunt amortizate diferă de la caz la caz, in funcție de estimările Societății ca va 

obține beneficii economice din subscrierea produselor pentru care s-a înregistrat fiecare 

marca.  
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(ii) Avansuri și alte imobilizări necorporale 

 

În cadrul avansurilor și altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate 

furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau 

achiziționate de la terți pentru necesitățile proprii de utilizare, precum și alte imobilizări 

necorporale ale Societății. Avansurile și alte imobilizări necorporale se înregistrează inițial la 

costul de achiziție. 

 

Cheltuielile care permit imobilizărilor necorporale să genereze beneficii economice viitoare 

peste performanța prevăzută inițial sunt adăugate la costul original al acestora.  Aceste 

cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a 

imobilizărilor corporale. 

 

D Imobilizări corporale  

 

(1) Recunoaștere și evaluare 

 

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.  Ulterior acestea se 

amortizează pe durata de viață estimată și se prezintă la cost minus amortizare cumulată. 

 

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar 

îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata 

de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii 

economice de către acestea, sunt capitalizate. 

 

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute 

pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor. 

(2) Amortizare 

 

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare, folosindu-se metoda liniară de-a lungul 

duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează: 

 

Activ      Ani 

  

Echipamente hardware 4-7 

Mijloace de transport 7 

Mobilier si aparatura birotica 4-12 

 

(3) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale 
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Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu 

amortizarea cumulată corespunzătoare.  Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o 

asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere. 

 

E Deprecierea activelor imobilizate 

 

Imobilizările corporale și alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea 

pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indică 

faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată.   

 

La închiderea exercițiului financiar, valoarea elementelor de imobilizări corporale și 

necorporale este reconciliata cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea contabila 

neta se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar. 

Pierderea de depreciere este reprezentata de diferența dintre valoarea contabila și valoarea 

de piață sau valoarea de inventar. Valoarea de inventar este stabilita în funcție de utilitatea 

bunului, starea acestuia și prețul pieței. 

 

F Instrumente financiare 

 

a) Evaluate  la valoarea justa  cu reflectarea rezultatelor în contul de profit și pierdere 

 

Aceasta categorie include următoarele active financiare desemnate de entitate la 

recunoașterea inițială drept active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit 

și pierdere: certificate de trezorerie emise de Ministerul Finanțelor Publice, certificate de 

trezorerie emise de Guvernul Elen, acțiuni pe piețele cotate si alte instrumente derivate. 
 
Acțiunile sunt clasificate în această categorie întrucât sunt deținute în principal în scopul 
vânzării în viitorul apropiat si sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată   

 

Un câștig sau o pierdere rezultând dintr-o modificare a valorii de piață a categoriei de „active 

financiare evaluate la valoarea justa cu reflectarea rezultatelor în contul de profit și pierdere” 

sunt prezentate în contul netehnic în cadrul poziției „venituri din ajustări pentru 

depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor”, respectiv în „cheltuieli privind constituirea 

ajustărilor de valoare pentru plasamente” în perioada în care acestea apar. 

 

Veniturile din dividende sunt prezentate în contul netehnic în cadrul poziției „venituri 

provenind din alte plasamente”. 

 

Veniturile /cheltuielile cu vânzarea instrumentelor financiare sunt prezentate în contul 

netehnic în cadrul poziției „venituri provenind din realizarea plasamentelor”, respectiv 

„pierderi provenind din realizarea plasamentelor”. 

Pentru evaluarea la valoarea justa a acestor instrumente la data bilanțului societatea a 

respectat prevederile Normei 41/ 2015 referitoare la instrumentele financiare cotate.  Atunci 
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când instrumentele sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, valoarea de 

piață este valoarea stabilită la sfârșitul exercițiului financiar.  Pentru evaluarea lor, Societatea 

utilizează  prețul confirmat de custode, ce reprezintă cotația pe piață pe care investițiile sunt 

tranzacționate.  
 

Câștigul sau pierderea din modificarea instrumentelor derivate sunt prezentate în contul 

netehnic în cadrul poziției Plusvalori/Minus valori nerealizate din plasamente. 
 

b) Evaluate la cost amortizat 

 

Aceasta categorie include activele financiare recunoscute la data bilanțului drept active 

financiare prezentate la cost amortizat.  
 

Tipurile de instrumente deținute de Companie sunt: titluri de stat si obligațiuni emise de 

Primăria Municipiului București. 

 

Pentru titlurile de stat achiziționate la prima sau la discount, Societatea amortizează 

diferența de valoare intre prețul de achiziție și valoarea nominala, liniar, pana la scadenta 

acestuia, folosind metoda dobânzii efective cu recunoașterea efectului prin contul de profit 

si pierdere. 
 

c) Derecunoaştere 
 

Activele financiare sunt derecunoscute atunci când Societatea pierde controlul drepturilor 

contractuale ce privesc respectivul activ.  Societatea pierde acest control în cazul în care 

aceasta realizează drepturile asupra beneficiilor specificate în contract, drepturile expiră sau 

Societatea renunță la aceste drepturi.  Activele financiare care sunt vândute sunt 

derecunoscute de la data tranzacției. 

Datoriile financiare sunt derecunoscute atunci când obligația specificată în contract a fost 

plătită, a fost anulată sau a expirat. 

 

Câștigul sau pierderea la derecunoaşterea activelor financiare sunt determinate prin 

raportarea prețului de vânzare la ultima valoare reevaluată in cazul plasamentelor evaluate 

la valoare justa,  iar in cazul celorlalte instrumente, acestea sunt determinate prin raportarea 

prețului de vânzare la costul amortizat de la data tranzacției. 
 

Sunt derecunoscute si activele transferate pe baza unui contract de vânzare prin care 

Societatea își rezervă posibilitatea de a relua sau răscumpăra elementele cedate, contra plății 

unui preț convenit, la o data sau la un termen stabilit.. 
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G Stocuri 

 

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă.  

Costul este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat.  Costul 

produselor finite și în curs de execuție include materialele, forța de muncă și cheltuielile de 

producție indirecte aferente.  Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu 

mișcare lentă, uzate fizic sau moral.  Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului 

de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare. 
 

H Creanțe  

 

Categoriile de creanțe sunt: 

 

a. creanțe din activitatea de asigurare; 

b. alte creanțe. 

 

a) Creanțe din activitatea de asigurare 

 

Creanțele sunt înregistrate la valoarea lor contabila, mai puțin provizioanele pentru 

deprecierea acestor creanțe. 
 

Provizionul pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituit în cazul în care există 

evidențe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la 

termenele inițiale.  
 

Pornind de la situația creanțelor aferente polițelor individuale la sfârșitul anului, se analizează 

vechimea acestora prin comparație cu termenele de reziliere asumate prin condițiile 

contractuale existente la nivelul fiecărui produs. 
 

Considerând că probabilitatea de încasare a creanțelor care depășesc aceste termene este foarte 

mică, Societatea a decis constituirea unui provizion pentru creanțe incerte. 
 

Calculul acestui provizion s-a făcut la nivelul fiecărei polițe în parte, aflate în categoria celor 

menționate mai sus, prezentându-se totalul creanțelor (atât scadente cât și viitoare) precum și 

a rezervei de primă la sfârșitul anului, prin aplicarea unui procent de 100%. 

 

b) Alte creanțe 

 

In categoria alte creanțe se includ comisionul pe care Societatea îl are de încasat de la PAID 

pentru intermedierea polițelor PAD, taxele, impozitele, si contribuțiile pe care Societatea le 

are de recuperat de la Bugetul Statului si Bugetul Asigurărilor Sociale, debitorii și avansurile 

acordate furnizorilor. 
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I Numerar și echivalente de numerar 
 

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost.  Pentru situația 

fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la 

bănci, depozite pe termen scurt (cu maturitate inițială mai mică de trei luni)  fără dobânda 

atașată, avansuri de trezorerie.   

 

J Capital social 
 

Acțiunile comune sunt clasificate în capitalurile proprii. 

 

K Dividende 
 

Dividendele aferente acțiunilor ordinare sunt recunoscute în capitalurile proprii în perioada 

în care sunt declarate. 
 

L Împrumuturi 
 

Împrumuturile pe termen scurt și lung sunt înregistrate inițial la suma primită, net de 

costurile aferente obținerii împrumuturilor.  În perioadele următoare, împrumuturile sunt 

înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferențele dintre 

sumele primite (nete de costurile de obținere) și valoarea normală de răscumpărare fiind 

recunoscute în contul de profit și pierderi pe durata contractului de împrumut. 

 

M Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar 
 

(1) Contracte de leasing financiar 
 

Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea își asumă 

toate riscurile și beneficiile aferente proprietății sunt clasificate ca și contracte de 

leasing financiar.  Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată a 

împrumutului.  Fiecare plată este împărțită între elementul de capital și dobândă 

pentru a se obține o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării.  Sumele 

datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung.   

 

Elementul de dobândă este trecut în contul de profit și pierdere pe durata 

contractului.  Activele deținute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt 

capitalizate și amortizate pe durata lor de viață utilă.  

 
 

(2) Contracte de leasing operațional 
 

Contractele de leasing în care o porțiune semnificativă a riscurilor și beneficiilor 

asociate proprietății sunt reținute de locator sunt clasificate ca și contracte de leasing 
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operațional. Plățile efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice facilități 

acordate de locator) sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe o bază liniară 

pe durata contractului. 

 

N Datorii comerciale 

 

Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru 

bunurile sau serviciile primite. 

 

O Alte provizioane 

 

Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când pentru Societate se naște o obligație 

legala sau constructiva legata de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie 

necesara consumarea unor resurse economice care să stingă aceasta obligație.  Provizioanele 

sunt revizuite la fiecare sfârșit de perioada și ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea 

mai adecvata.  Diferențele rezultate în urma ajustărilor necesare sunt recunoscute în contul 

de profit și pierdere al perioadei.   

 

Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: 

 

· o entitate are o obligație curenta generata de un eveniment anterior;  

· este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesara pentru a onora obligația respectiva; 

și  

· poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligației.  

 

P Beneficiile angajaților 

 

Pensii și alte beneficii după pensionare 

 

În cursul normal al activității, Societatea face plăti fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de 

stat în contul angajaților săi conform prevederilor legale în vigoare.  Toți angajații Societății 

sunt membri ai planului de pensii al statului român.  Aceste costuri sunt recunoscute în 

contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. 

 

Societatea nu operează plan de pensii sau de beneficii după pensionare, deci, nu are nici un 

alt fel de alte obligații referitoare la pensii. 

 

Q Activități de asigurări generale 

 

1) Prime brute subscrise 
 

Veniturile din prime brute subscrise cuprind primele încasate și de încasat aferente 

tuturor contractelor de asigurare emise în exercițiul financiar.  În situația în care 
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durata contractului de asigurare este mai mare de un an, prima brută subscrisă 

reprezintă valoarea primelor brute încasate și de încasat aferentă unui an 

calendaristic din contractul de asigurare, cu excepția contractelor cu prima unică, 

pentru care prima brută subscrisă reprezintă valoarea primei brute unice aferente 

contractului de asigurare.  Pentru contractele încheiate în devize, primele brute 

subscrise sunt evidențiate în lei la cursul de schimb istoric de la data începerii 

riscului. 

 

2) Prime brute subscrise anulate 

 

Primele brute subscrise anulate cuprind primele aferente contractelor de asigurare 

anulate sau reziliate pe principiul „caz cu caz”, în baza solicitării clientului de 

asigurare sau în cazul neplății primelor de asigurare.  
 
În cazul neplății primelor de asigurare, primele brute se anulează doar atunci când 
nu s-a efectuat nicio plata timp de 30, 60 sau 90 de zile, in funcție de prevederile 
contractuale existente la nivelul fiecărui produs. 

 
3) Rezerve tehnice 

 
a. Rezerva de daune avizate 
 

Rezerva de daune se creează și se actualizează periodic, în baza estimărilor pentru 

avizările de daune primite de Societate, astfel încât fondul creat să fie suficient 

pentru acoperirea plății acestor daune.  Rezerva de daune se constituie pentru 

daunele raportate și în curs de lichidare și se calculează pentru fiecare contract de 

asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la 

cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune.  

 

Rezerva de daune care trebuie constituită va fi obținută prin însumarea valorilor 

rezervei de daune calculate pentru fiecare contract de asigurări generale. 
 
 

b. Rezerva de daune neavizate 
 

Rezervele de daune neavizate se constituie și se ajustează cel puțin la încheierea 

exercițiului financiar, în baza estimărilor și a datelor statistice sau a calculelor 

actuariale pentru daunele întâmplate, dar neavizate.  Valoarea rezervei de daune 

neavizate se obține utilizând metoda Chain Ladder aplicată pe date semestriale 

neajustate, pornind de la istoricul daunelor avizate în ultimii 6 ani (12 semestre).  

Rezerva de daune neavizate se calculează pentru întreg portofoliul Societății. 
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c. Rezerva de catastrofă 
 

Rezerva de catastrofă se creează prin aplicarea lunară a unui procent de minimum 

5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente contractelor care acoperă 

riscuri catastrofale, până când fondul de rezervă atinge cel puțin nivelul reținerii 

proprii sau 10% din acumularea răspunderilor asumate prin contractele ce acoperă 

riscuri catastrofale. 
 

d. Rezerva de prime 
 

Rezerva de prime se calculează lunar prin însumarea cotelor-părți din primele brute 

subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât 

diferența între volumul primelor brute subscrise și această rezervă să reflecte 

primele brute alocate părții din riscurile expirate la data calculării.  Rezerva de primă 

se obține prin însumarea valorilor rezervei de prime calculată pentru fiecare contract 

de asigurare în vigoare la data de calcul a rezervei. 

 

Calculul rezervei de prime se efectuează lunar în valuta în care s-a încheiat contractul 

de asigurare. 

 

f. Rezerva pentru riscuri neexpirate 

 

Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor 

apărea după închiderea exercițiului financiar, în cazul în care se constată că daunele 

estimate în viitor depășesc rezervele de prime constituite și, drept urmare, în 

perioadele viitoare rezerva de prime calculată nu va fi suficientă pentru acoperirea 

daunelor ce vor apărea în exercițiile financiare următoare. 

 

g. Rezerva de beneficii si risturnuri 

 

Rezerva de beneficii si risturnuri se constituie pentru contractele de asigurări la care 

se prevăd reduceri de primă, în cazul reînnoirii acestora, și/sau restituiri de primă, 

în cazul participării contractanților la profitul asigurătorului. 

 

Rezerva se calculează lunar pentru acele contracte care prevăd acest lucru. 

 
R Operațiuni de reasigurare 

 

Tranzacțiile și soldurile aferente contractelor de reasigurare sunt evidențiate în situațiile 

financiare în conformitate cu prevederile contractelor de reasigurare și cerințele de raportare 

conforme cu Norma 41/ 2015. 
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Primele cedate în reasigurare și sumele aferente daunelor plătite cedate în reasigurare, 

precum și rezervele de prima cedate, rezervele de daune cedate si rezerva de beneficii si 

risturnuri cedata se înregistrează distinct pe baza contabilităţii de angajament.  Sumele 

estimate a fi recuperabile de la reasiguratori aferente daunelor neplătite sunt înregistrate 

separat de sumele estimate a fi plătibile asiguraților. 

 

Comisioanele aferente primelor cedate în reasigurare sunt recunoscute ca venituri din 

comisioane de reasigurare în momentul înregistrării primei brute subscrise și a părții din 

aceasta cedate în reasigurare.  Partea necâștigată corespunzătoare rezervei de prima cedate 

în reasigurare este recunoscută în anul următor. 

 

S Cheltuieli de achiziție și administrare 

 

Cheltuieli de achiziție 

 

Cheltuielile de achiziție sunt acele cheltuieli ocazionate de încheierea contractelor de 

asigurare si care pot fi determinate la nivel de contract.  Ele includ comisioanele de achiziție, 

și cheltuielile înregistrate cu premiile acordate persoanelor implicate în procesul de vânzare.  

Cheltuielile de achiziție se înregistrează în contabilitate conform principiului independentei 

exercițiului financiar, în baza contabilității de angajament. 

 

Societatea considera în calculul cheltuielilor de achiziție reportate numai comisioanele de 

achiziție care se acordă la momentul încheierii unui contract de asigurare de către agentul 

subordonat sau alți intermediari cu care Societatea are încheiate relații contractuale. 

 

Acestea sunt reportate în conformitate cu prevederile Normei 41/ 2015, folosind o baza 

similara cu cea pentru calculul rezervei de prime. 

 

Cheltuieli de administrare 

 

Cheltuielile de administrare cuprind cheltuielile de personal și cele cu amortizarea 

imobilizărilor corporale, taxele stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara, alte 

comisioane acordate agentului subordonat, cheltuielile de reclama si publicitate si alte 

cheltuieli de promovare care nu pot fi atribuite direct achiziției de contracte de asigurare, 

cheltuielile cu chirii, telefoane, utilități și alte servicii prestate de terți. 

 

Dintre cheltuielile cu comisioane, următoarele sunt asimilate cheltuielilor de administrare: 

 

1. Comisionul anual de intermediere, care se datorează către agentul subordonat si se 

calculează conform condițiilor stabilite prin contractul de bancassurance. 
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2. Alte comisioane prevăzute in contractul de bancassurance încheiat cu agentul 

subordonat, care sunt acordate in vederea atingerii unor obiective stabilite prin 

contract. 

 

T Impozitare  

 

Impozit pe profit curent 
 

Societatea înregistrează impozitul pe profit stabilit în conformitate cu Reglementările 

contabile și de raportare emise de Ministerul Finanțelor Publice. 
 

Impozitul curent este impozitul de plătit pe profitul fiscal al perioadei si determinat prin 

aplicarea procentelor de impozit in vigoare la data bilanțului. Profitul fiscal este calculat 

conform regulilor fiscale stabilite pentru perioada respectiva. 
 

Rata impozitului pe profit utilizata pentru calculul impozitelor curente la 31 decembrie 2017 

este de 16% (31 decembrie 2016: 16%). 
 

Venituri/cheltuieli nerealizate 

 

Venituri/cheltuieli din evaluarea la valoarea de  piață cu reflectarea rezultatelor în contul 

de profit și pierdere, venituri/cheltuieli cu diferențele de curs valutar 
 

Societatea înregistrează veniturile/cheltuielile din evaluarea la piață a plasamentelor cu 

reflectarea rezultatelor in contul de profit si pierdere numai la finalul anului, fapt pentru care 

le tratează ca fiind impozabile/deductibile.  
Veniturile/cheltuielile cu diferențele de curs valutar sunt înregistrate lunar si sunt tratate ca 

impozabile/deductibile, pentru ca sunt generate de reevaluarea unor elemente monetare. 

 

U Gestionarea riscului financiar 

 

(1) Factori de risc financiar 

 

Prin natura activităților efectuate, Compania este expusă unor riscuri variate, Conducerea 

Companiei urmărind continuu reducerea efectelor potențial adverse ale acestora asupra 

performanței financiare. 
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Strategia de management al riscurilor are ca obiectiv asigurarea identificării continue a 

riscurilor si administrarea lor in cadrul unui sistem de guvernanta construit pe trei linii de 

apărare: 

 

1. Activitatea de zi cu zi a fiecărui departament. Aici se desfășoară activitățile zilnice 

obișnuite care includ si activități de management al riscurilor, respectiv activități de 

control. 

2. Activitatea funcțiilor de supervizare si suport  in procesul de management al 

riscurilor – managementul riscurilor si conformitate. Aceste funcții sunt 

responsabile cu elaborarea si implementarea politicilor si procedurilor, de asemenea 

cu monitorizarea activităților de management al riscurilor pentru a asigura o 

desfășurare eficienta a acestora. 

Pe lângă cele doua funcții menționate anterior, in cadrul celei de a doua linii de 

apărare un rol  important îl are si funcția actuariala care, pe lângă rolul de 

coordonare a calculului celei mai bune estimări a obligațiilor, își va exprima opinia 

cu privire la politicile de subscriere si reasigurare asigurând astfel o supervizare a 

cadrului de guvernanta din aceste arii. 

3. Activitatea funcției independente – auditul intern este a treia linie de apărare, 

reprezentând o entitate de control independenta, care aduce in atenție, după o 

analiza obiectiva, măsura in care primele doua linii de apărare asigura un sistem de 

management al riscurilor eficient. 

 

Acest model reprezentat de cele trei linii de apărare asigura o guvernanta eficienta a 

managementului de risc prin stabilirea unor responsabilități specifice in cadrul unor 

comitete de supraveghere a ariilor de risc (Comitetul de Management al Riscurilor, Comitetul 

de Reasigurare, Comitetul privind Administrarea Activelor si a Obligațiilor din Asigurare si 

a Investițiilor, Comitetul de Audit, Comitetul de Analiza si Soluționare a Petițiilor) si a unor 

procese clare de management si de control al riscurilor.  

 

 

(i) Riscul de credit 

 

Reprezintă riscul de pierderi financiare sau de modificare nefavorabila a situației 

financiare ce poate rezulta din deteriorarea bonității emitenților de instrumente 

financiare, sau din neplata debitorilor sau contrapartidelor si intermediarilor fata de 

care compania este expusa. In cazul Companiei noastre, riscul de credit este asociat 

titlurilor de stat emise de guvernul României (dar factorul de risc este zero la acest 

moment, conform Specificațiilor Tehnice emise de EIOPA), activelor din 

reasigurare, creanțelor provenite din primele de asigurare si conturilor curente la 

bănci. 
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(ii) Riscul de piață 

 

Societatea evaluează portofoliul de investiții și plasamente din perspectiva 

obiectivelor asumate și a situației pieței financiare și, totodată, evaluează necesitățile 

de schimbare a portofoliului. 

 

La nivelul fiecărui submodul expunerea se prezinta astfel: 

 

a) Riscul valutar 

 

Compania este expusa volatilității riscului valutar prin poziții deschise pe monede 

străine. Compania deține produse in RON si in alte monede străine (EUR, USD si 

CHF). Expunerea la riscul valutar este generata de deținerea de active in moneda 

străină sub forma: conturilor curente si a depozitelor la termen, a unor acțiuni cotate 

pe piețele europene si titluri de stat in EUR, dar si activelor si obligațiilor aferente 

activității de asigurare si reasigurare, aceasta expunere fiind redusa prin contractele 

de hedging de risc valutar.  

 

b) Riscul de rată a dobânzii 

 

Compania este expusa riscului de rata a dobânzii prin activele financiare cu venit fix 

din  portofoliul de investiții, dar si prin obligațiile generate de contractele de 

asigurare, acestea fiind sensibile la variațiile ratei dobânzii.  

 

c) Riscul acțiunilor 

 

Portofoliul de investiții este expus volatilității preturilor de piața ale acțiunilor.  

 

d) Riscul de concentrare 

 

Compania este expusa acestui risc prin investițiile in Grupul Eurobank: depozite la 

Bancpost si acțiuni cumpărate de la Grivalia, membra a Grupului Eurobank.  

 

e) Riscul de dispersie 

 

Compania este expusa riscului de dispersie prin investiții in depozite si instrumente 

financiare cu venit fix (de tipul titlurilor de stat emise de autoritățile municipale). 
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(iii) Riscul de lichiditate 

 

Reprezintă riscul la care este supusa Compania sa nu își poată îndeplini obligațiile 

financiare de plata pe termen scurt sau sa își încaseze cu dificultate creanțele din 

contractele de asigurare si reasigurare. 

 

Compania deține poziții importante in obligațiuni de stat si depozite bancare, iar 

partenerii  din contractele de reasigurare au un rating stabil. Din acest punct de 

vedere consideram portofoliul de active foarte lichid, astfel ca riscul de lichiditate nu 

este așteptat sa aibă un impact material. 

 

(iv) Riscul de subscriere si rezervare 

 

Riscul de subscriere si rezervare înseamnă riscul de pierdere sau riscul de modificare 

nefavorabila a valorii obligațiilor din asigurare datorata unor ipoteze inadecvate 

privind stabilirea prețurilor si constituirea de rezerve tehnice.  

 

Riscul de subscriere si rezervare include riscul de prima si rezerva si de asemenea 

riscul de catastrofa si riscul de reziliere in masa. 

 

Strategia Companiei este aceea de a subscrie preponderent riscuri aparținând clasei 

VIII de asigurări (incendiu, explozie, trăsnet, căderi accidentale de corpuri, riscuri 

catastrofale etc.) si de asemenea riscuri de accidente persoane (deces din accident, 

intervenție chirurgicala si spitalizare in caz de accident) si riscuri de răspundere 

civila.  

 

Cea mai mare expunere este generata de posibilele daune catastrofale, majoritatea 

covârșitoare a polițelor de asigurare subscrise pe clasa VIII incluzând in acoperire si 

riscuri catastrofale.  

 

(v) Riscul privind administrarea activelor si a obligațiilor din asigurare 

 

Riscul privind administrarea activelor si obligațiilor din asigurare reprezintă riscul 

de pierdere financiara ca urmare a neconcordantei intre durata activelor si cea a 

obligațiilor din asigurare sau a unor insuficiente coordonări sau corelări intre cele 

doua categorii de elemente bilanțiere menționate mai sus. 
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Managementul riscurilor din activitatea de ALM are in vedere următoarele surse de 

risc: 

 

a) Riscul de piața – expunerea din perspectiva ALM poate sa apară din: 

- Riscul de rata a dobânzii: reprezentat de riscul de pierdere ce poate rezulta 

din mișcările in ratele de dobânda si impactul acestor fluctuații in fluxurile 

de numerar viitoare; 

- Riscul valutar: reprezentat de riscul de pierdere care poate rezulta din 

fluctuațiile ratelor de schimb.  

 

b) Riscul de subscriere si rezervare 

Activitatea de ALM ia in considerare corelarea fluxurilor de numerar din partea de 

active a bilanțului, reprezentate de creanțele din activitatea de asigurare, cu fluxurile 

de numerar din partea de obligații generate in cea mai mare măsura de evenimentele 

asigurate. 

Pe partea de active se poate exercita presiune din perspectiva riscului de reziliere in 

masa sau a riscului de întârziere la plata primelor de asigurare, in timp ce pe partea 

obligațiilor presiunea poate fi exercitata de incertitudinea asupra momentului 

apariției daunelor, natura si valoarea acestora. 

 

c) Riscul de lichiditate 

Din perspectiva ALM expunerea la riscul de lichiditate este generata de posibilitatea 

de a nu deține suficiente active lichide pentru a putea onora obligațiile din asigurare 

la scadenta acestora. 

 

(vi) Riscul operațional 

 

Reprezintă riscul de pierdere sau de schimbare nefavorabilă a situației financiare sau 

reducere a eficientei ce rezultă din procesele interne disfuncționale sau inadecvate, 

din erorile personalului sau din erorile generate de sistemele informatice, precum și 

din factori externi. O atenție sporita este acordata riscurilor operaționale generate 

de utilizarea sistemelor informatice in activitatea Companiei.    

 

(vii) Riscul de conformitate 

 

Se refera la pierderea potențiala care ar putea surveni ca urmare a sancțiunilor de 

reglementare, penalități de ordin juridic sau administrativ sau deteriorarea 

reputației generata de nerespectarea legilor, regulamentelor, normelor, standardelor 

si codului de conduita al Companiei. Sunt avute in vedere atât expunerile de 

conformitate cu reglementările externe cat si manifestările riscului de conformitate 

in ceea ce privește reglementările interne si din cadrul Grupului. 
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(viii) Riscul reputațional 
 

Reprezintă riscul de pierdere sau de schimbare nefavorabilă a situației financiare ce 

poate rezulta ca urmare a publicității negative care poate conduce la scăderea sau 

lipsa încrederii autorității naționale de supraveghere, a clienților sau a partenerilor 

de afaceri, respectiv a publicului în general, in ceea ce privește soliditatea Companiei.  

 

(ix) Riscul de concentrare 
 

Riscul de concentrare este dat de probabilitatea unei pierderi din cauza expunerii 

semnificative fata de o contrapartida sau un grup de contrapartide. 

Expunerea la acest risc deriva din riscul de subscriere si rezervare, din riscul de 

credit sau din riscul de piață si este parțial luată in considerare in formula standard 

de calcul SCR. 

 

(x) Riscul de contagiune 
 

Reprezintă riscul pierderii generate de apartenenta Companiei la un grup financiar, 

fiind generat de raporturile pe care aceasta le are cu celelalte entități din Grup.  

 

In mod specific, riscul de contagiune poate afecta activitatea si rezultatele Companiei 

datorita efectului de răspândire a dificultăților întâmpinate de către alte entități din 

cadrul aceluiași grup financiar. 

 

(xi) Riscul de strategie 

 

Reprezintă riscul impactului negativ in rezultatele Companiei pe care le-ar putea 

avea deciziile neadecvate de management, implementarea lor neadecvata sau 

fundamentarea acestora pe date eronate.  

 
V Pragul de semnificație 

 

Situațiile financiare ale Societății trebuie sa ofere informații utile, iar pentru acest lucru 

informația trebuie sa aibă cele patru caracteristici calitative principale: inteligibilitatea, 

relevanța, credibilitatea și comparabilitatea. Relevanța informației este influențată de 

natura sa și de pragul de semnificație. În anumite cazuri, natura informației este suficientă, 

prin ea însăși, pentru a determina relevanța sa. În alte cazuri, atât natura, cât și pragul de 

semnificație sunt importante, fapt pentru care erorile nesemnificative trebuie corectate pe 

rezultatul curent iar cele semnificative pe rezultatul reportat.  

 

In acest sens, Societatea stabilește valoarea acestui prag de semnificație la +/- 0.5% din 

Profitul Brut. 
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W Corectarea erorilor contabile 

 

Erorile constatate in contabilitate includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de 

aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor si 

fraudelor. Ele se pot referi la exercițiul financiar curent sau la exercițiile financiare 

precedente. 

 

Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor, pe seama contului de profit si 

pierdere, in cazul erorilor nesemnificative, fie ca provin din exercițiul curent sau sunt 

aferente exercițiilor financiare precedente, si pe seama rezultatului reportat  in cazul 

erorilor semnificative.  Pragul de semnificație pentru încadrarea erorilor ca semnificative/ 

nesemnificative este cel stabilit in prezentele politici contabile. 

 

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determina modificarea 

situațiilor financiare ale acelor exerciții si nu presupune ajustarea informațiilor 

comparative prezentate in situațiile financiare. 

 

4. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI 

 

a) Acțiuni 
 

Capitalul social subscris și vărsat la 31 decembrie 2017 al Societății este reprezentat de 10.595 

acțiuni ordinare, cu o valoare nominala de 1.413,60 lei. 

 

La 31 decembrie 2017, principalii acționari înregistrați la Registrul Comerțului sunt: 
 

Acționari 

Număr de

       acțiuni

Participare 

             în % 

Valoare 

nominală în 

               EUR 

Valoare 

nominală în 

                   lei 

    

Eurolife ERB General Insurance 10.095 95,28 4.075.988,59 14.270.292 

Eurolife ERB Life Insurance      500   4,72         204.000       706.800 

     

Total 10.595    100 4.279.988.59  14.977.092 
 
 

Eurolife ERB Life Insurance si Eurolife ERB General Insurance sunt societăți de asigurare 

care activează in Grecia si care sunt deținute integral de Eurolife ERB Insurance Group 

Holdings SA (denumită în continuare „Eurolife ERB Insurance Group"). 
 

Pe 4 august 2016, vânzarea a 80% din capitalul social al Eurolife ERB Insurance Group a fost 

finalizată, iar controlul sau a fost transferat către Costa Luxemburg Holding S.A.R.L., în timp 

ce Eurobank a păstrat restul de 20% din capitalul social, și, prin urmare, exercită o influență 

semnificativă. Noua companie mamă a lui Eurolife ERB Insurance Group este situata în 
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Luxemburg și este controlată in comun de Colonnade Finance S.à R.L., membru al Grupului 

Fairfax, și OPG Commercial Holdings (Lux) S.à r.l.. 

 

b) Obligațiuni 

 

Societatea nu a emis obligațiuni pana la 31 decembrie 2017. 

 

c) Dividende 

 

Societatea a distribuit dividende in cursul anului 2017 in valoare de 2.313.542 lei, aferente 

rezultatelor reportate ale anilor 2009, 2010, 2011, 2016 si parțial pentru 2012 . 

 

5. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII 

 

Numărul mediu al angajaților a fost:  

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

   

Directori și salariați 22 25 

   

Total 22 25 

 

 

a) Salarizarea directorilor și administratorilor 

 

 

Exercițiul financiar 

 încheiat la 

Exercițiul financiar 

încheiat la 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

Cheltuiala cu salariile:   

   

Administratorilor și directorilor 441.507 493.975 

Cheltuiala cu asigurările sociale 100.653 112.836 

   

Total 542.160 606.811 
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Pe parcursul exercițiului financiar nu au fost acordate bonusuri sau avansuri din salarii 

directorilor. 

 

b) Salariați 

 

Cheltuiala cu salariile: 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Cheltuiala cu salariile 

(Management) 1.543.656 1.670.570 

Cheltuiala cu asigurările sociale 

    (Management) 351.917 381.600 

Cheltuiala cu salariile (Salariați) 583.075 668.374 

Cheltuiala cu asigurările sociale  

   (Salariați)    132.927     152.673 

   

Total 2.611.575 2.873.218 

 

 

Pe parcursul exercițiului financiar 2017, au fost acordate salariaților avansuri din salarii în 

valoare de 9.150 lei, care au fost restituite pana la finalul anului (2016: 11.500 lei). 

 

In afara celor menționate mai sus, s-au înregistrat si alte tranzacții cu salariații, in 

conformitate cu politicile salariale in vigoare.  

 

6 ALTE INFORMAŢII PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII 

La  

a) Informații cu privire la prezentarea Societății 

 

EUROLIFE ERB ASIGURĂRI GENERALE SA a fost înființată în anul 2007  ca o 

societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română.  Adresa Societății este: Bd. Dimitrie 

Pompeiu, nr. 6 A, clădirea Olympus, et. 2, camera 2.07, sector 2, București. Societatea are ca 

obiect principal de activitate asigurări generale. 

 

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale. întreprinderi asociate sau 

cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice 

 

Detaliile privind tranzacțiile cu părțile afiliate și natura relațiilor cu acestea sunt prezentate 

în Nota 26. 
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c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor 

patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină 
 

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a 

veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină este prezentată în Nota 0 B. 
 

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă 

străină la 31 decembrie 2017 sunt: 
 

  Rata de schimb 

Moneda străină Abreviere (lei pentru 1 unitate din moneda străină) 

  31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 
    

Dolar SUA USD 4,3033 3,8915 

Euro EUR 4,5411 4,6597 

Franc elvețian CHF 4,2245 3,9900 
 
 

d) Repartizarea profitului curent 
 

Profitul anului 2017 se va repartiza conform deciziei acționarilor astfel: 
 

- constituire de rezerve legale în valoare de 7.917 lei (115.245 lei în anul 2016); 

- diferența de 72.597 lei se va  menține in rezultat reportat pana la o noua decizie a 

acționarilor. 
 

e) Informații referitoare la impozitul pe profit curent 
 
  31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 
 (lei) (lei) 

   

Profit/pierdere brut(a) 2.304.907 158.338 
Venituri neimpozabile (148.152) (108.278) 
Cor venit neimpozabil   
Cheltuieli nedeductibile 228.312 637.169 
Alte cheltuieli deductibile fiscal (916.872) (116.937) 
Rezerva legala (115.245) (7.917) 
Profit impozabil/ 
   pierdere fiscala 1.352.950 562.375 

   

Pierdere fiscala reportata   
Pierdere fiscala/ 
   profit fiscal după reportare 1.352.950 562.375 

   

Impozit pe profit calculat 216.472 89.980 
Sponsorizare     30.000      12.156 
Impozit pe profit datorat    186.472     77.824 
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f) Prime brute emise / Cifra de afaceri  
 
 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 
 (lei) (lei) 

   

Prime brute emise – nete de anulate 7.621.168 6.967.741 

 

 

g) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing 

operațional 

 

Societatea a înregistrat 

următoarele cheltuieli: 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Chirii 175.013 191.638 

Rate leasing operațional   18.719    33.631 

TOTAL 193.732 225.269 

 

 

In luna mai 2016 Societatea a încheiat un contract de leasing operațional al cărui obiect ii 

oferă dreptul de folosința al unui autovehicul, pe o perioada de 57 luni. 

 

h) Cheltuieli cu colaboratorii 

 

În cursul anului 2017, Societatea a înregistrat următoarele cheltuieli privind prestațiile 

externe: 

 

· Cheltuieli privind serviciile de audit financiar în valoare de 261.195 lei comparativ cu 

213.015 lei în 2016;  

· Cheltuieli privind serviciile de consultanta specializata în valoare de 44.308 lei 

comparativ cu 15.543 lei în 2016; 

· Cheltuieli privind serviciile de consultanta pentru implementarea regimului de 

raportare Solvency II în valoare de 62.631 lei, comparativ cu 128.084 lei in 2016; 

· Cheltuieli privind serviciile de administrare pentru soft-ul contabil în valoare de 

20.816 lei comparativ cu 25.660 lei în 2016; 

· Cheltuieli privind serviciile de găzduire a serverelor IT în valoare de 24.480 lei 

comparativ cu 24.250 lei în 2016; 

· Cheltuieli privind serviciile de training agenți Bancpost în valoare de 32.865 lei 

comparativ cu 115.785 lei în 2016;  

· Cheltuieli privind serviciile de notariat, serviciile de securitate si sănătate in munca 

și traduceri legalizate în valoare de 16.728 lei comparativ cu 12.980 lei în 2016; 
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· Cheltuieli privind serviciile de pregătire profesionala în valoare de 22.228 lei, 

comparativ cu 26.525 lei în 2016; 

· Cheltuieli privind serviciile de arhivare in valoare de 2.439 lei, comparativ cu 2.597 

lei in 2016.  

· Cheltuieli privind serviciile de suport pentru sistemul de modelare financiara AFM 

in valoare de 22.422 lei, comparativ cu 20.317 lei in 2016; 

· Cheltuieli privind serviciile aferente dosarului preturilor de transfer in valoare de 

772 lei, comparativ cu 35.639 in 2016; cheltuiala înregistrata in 2017 reprezintă 

actualizarea la cursul de închidere a onorariului contractat in 2016; 

· Cheltuieli privind serviciile de colectare prime de către Bancpost in valoare de 21.289 

lei, comparativ cu 12.663 in 2016; 

· Cheltuieli privind serviciile de investiții in valoare de 64.849 lei; 

· Alte cheltuieli cu terți în valoare de 27.797 lei, comparativ cu 15.528 in 2016. 

 

i) Investiții financiare 

 

Societatea deține un portofoliu variat de investiții financiare care este structurat astfel: 

 

- titluri de stat în lei emise de autoritățile romane în proporție de 85%  din portofoliu, 

comparativ cu 71% în 2016; 

- titluri in lei emise de Primăria Municipiului București in proporție de 2% din 

portofoliu, comparativ cu 2% in 2016; 

- titluri de stat în valuta emise de autoritățile romane în proporție de 8% din 

portofoliu, comparativ cu 7% în 2016; 

- certificate de trezorerie emise de autoritățile locale în proporție de 4% din portofoliu, 

comparativ cu 8% în 2016; 

- acțiuni în proporție de 1%, la fel ca in 2016. 

 

Investițiile în instrumente cu venit fix la 31 decembrie 2017 (la cost amortizat) pot fi analizate 

după cum urmează:  

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

În EUR 4.769.966 1.875.526 

În lei 21.195.944 21.492.290 

   

TOTAL 25.965.910 23.367.816 

   

Dobânda atașată       554.212       580.954 

   

Total 26.520.122 23.948.770 
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În funcție de scadență, situația titlurilor cu venit fix (inclusiv dobândă atașată) se prezintă 

astfel: 

 

i) Investiții cu venit fix în EUR (la cost amortizat) 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Sub 1 an 2.937.842 - 

Între 1 - 5 ani 1.896.470 1.935.252 

   

Total titluri în EUR 4.834.312 1.935.252 

 

ii) Investiții cu venit fix în lei (la cost amortizat) 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Sub 1 an 3.452.866 4.014.106 

Intre 1 – 5 ani 12.428.836 11.222.534 

Peste 5 ani 5.804.108 6.776.878 

   

Total titluri în lei 21.685.810 22.013.518 

   

Total  26.520.122 23.948.770 

 

 

Investițiile in instrumente cu venit fix la valoare de piață pot fi analizate după cum urmează:  

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

În EUR 4.869.226 1.930.775 

În lei 21.870.066 21.354.867 

   

Total 26.739.292 23.285.642 

   

Dobânda atașată       554.212       580.954 

   

Total 27.293.504 23.866.596 
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În funcție de scadență situația titlurilor cu venit fix la valoarea de piață, inclusiv cu dobânda 

atașată, se prezintă astfel: 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Sub 1 an 6.412.917 4.050.628 

Între 1 - 5 ani 14.891.977 13.183.334 

Peste 5 ani    5.947.555   6.632.634 

   

Total 27.252.449 23.866.596 

 

 
Investițiile în instrumente cu venit variabil (acțiuni cotate la Athens Stock Exchange „ASE”), 
la valoare de piață, sunt in suma de 177.907 lei la 31 decembrie 2017 (31 decembrie 2016: 
144.357 lei).  
 

Investițiile cu venit variabil, la cost de achiziție, sunt in suma de 139.466 lei ( 136.736 lei la 31 

decembrie 2016). 

 

j) Depozite la instituțiile de credit 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

În EUR - 722.253 

În CHF -  

În LEI 500.000 170.000 

Depozit colateral contract forward  363.288 372.776 

   

Total depozite 863.288 1.265.029 

   

Dobânda           25                 5 

   

Total 863.313 1.265.034 

 

 

Depozitele în EUR inițiate in decursul anului 2017 au avut în medie o dobândă de 0,02% pe 

an iar cele în lei de 0,25% pe an. 
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În funcție de scadență depozitele se prezintă astfel: 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Până la 3 luni 500.025 892.258 

Peste 3 luni -  

Depozit colateral contract Forward 363.288     372.776 

Total depozite pe termen scurt  863.313 1.265.034 

 

 

k) Cheltuieli de achiziție  

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Cheltuieli materiale promoționale 44.398 23.211 

Cheltuieli cu comisioane de vânzare 799.587 863.527 

   

Total 843.985 886.738 

 

 

l) Cheltuielile de administrare 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Salarii și indemnizații 2.564.337 2.828.720 

Cheltuieli cu chirii 193.732 225.269 

Cheltuieli cu asigurările sociale 589.397 679.110 

Cheltuieli cu comunicațiile 18.358 27.760 

Cheltuieli cu serviciile prestate de terți 647.757 293.422 

Cheltuieli cu materialele consumabile 20.250 4.988 

Cheltuieli de protocol  11.549 10.347 

Cheltuieli cu amortizarea 45.760 84.413 

Cheltuieli cu energia și apa 15.886 13.027 

Cheltuieli de deplasare 34.646 40.224 

Alte cheltuieli cu personalul  14.168 36.557 

Cheltuieli cu asigurările 17.249 27.874 

Cheltuieli cu serviciile bancare 18.114 21.576 

Alte taxe 592 639 

Alte cheltuieli 288.194 177.480 
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 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

Cheltuieli servicii poștale 24.895 4.418 

Comisioane anuale * 63.280 89.955 

Cheltuieli cu provizioane  96.756 456.346 

Cheltuieli cu sponsorizarea 30.000 12.156 

Cheltuieli privind taxa de funcționare 25.370 29.173 

Cheltuieli privind contribuția la fondul 

    de garantare 75.215 72.930 

Cheltuieli privind contribuția la fondul 

    de rezoluție 28.318 16.330 

Cheltuieli de reclama și publicitate 4.337 11.725 

Cheltuieli de training - 10.245 

Alte cheltuieli de promovare 10.881 51.503 

Cheltuieli privind obiectele de inventar 283 2.022 

Cheltuieli cu serviciile de audit **                  -      261.195 

   

Total 4.839.324 5.489.403 

 

 

* În această categorie a cheltuielilor de administrare sunt incluse alte comisioane care se 

datorează către Bancpost SA conform contractului de bancassurance încheiat intre cele două 

părți. 

** În 2016, cheltuielile cu serviciile de audit in valoare de 194.140 lei au fost cuprinse in 

categoria „Cheltuieli cu serviciile prestate de terți”. 

Cheltuielile cu provizioanele sunt detaliate la nota 23. 

 

7. DISPONIBILITĂŢI BĂNESTI LA BANCĂ ŞI ÎN CASĂ 
 

 31 decembrie 2017 
 în lei  în valută  Total 
 (lei) (lei) (lei) 
    
Numerar la bănci 104.204 1.243.382 1.347.586 
Avansuri de trezorerie (353) - (353) 
Alte valori     2.610                 -         2.610 
Total 106.461 1.243.382 1.349.843 
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 31 decembrie 2016 
 în lei  în valută  Total 
 (lei) (lei) (lei) 
    
Numerar la bănci 276.698 1.728.513 2.005.211 
Avansuri de trezorerie (125) - (125) 
Alte valori      1.780                -          1.780 
Total 278.353 1.728.513 2.006.866 

 
 

Numerar și echivalente de numerar 
 

31 decembrie 2017 
 

         Total 
 (lei) 
  
Numerar la bănci 1.347.586 
Echivalente de numerar (depozite fără dobândă atașată la 
   31 decembrie 2017) 892.253 
Avansuri de trezorerie (353) 
Alte valori (tichete cadou)          2.610 
  
Total 2.242.096 

 
 

31 decembrie 2016 
 

        Total 
 (lei) 
  
Numerar la bănci 2.005.211 
Echivalente de numerar (depozite fără dobândă atașată la 
   31 decembrie 2016) 500.000 
Avansuri de trezorerie          (125) 
  
Total 2.505.086 

 
 

8. PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTĂ CONTRACTELOR CEDATE ÎN 

REASIGURARE  
 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 
   

Rezerva de prime asigurări directe 649.608 628.444 

Rezerva de daune avizate 35.181 75.789 

Rezerva de beneficii si risturnuri   24.788   21.869 

   

Total 709.577 726.102 
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9. REZERVA DE PRIME 
 
31 decembrie 2017 
 

  Partea  

 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 

 prime brută       (vezi nota 8) prime netă 

 (lei) (lei) (lei) 
    

Accidente de persoane și sănătate 584.021 20.608 563.413 

Incendiu 2.740.022 593.986 2.146.036 

Răspundere civila generala        16.575    13.850        2.725 

    

Total 3.340.618 628.444 2.712.174 
 
 

31 decembrie 2016 

 

  Partea  

 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 

 prime brută       (vezi nota 8) prime netă 

 (lei) (lei) (lei) 
    

Accidente de persoane și sănătate 710.554 - 710.554 

Incendiu 2.868.459 648.962 2.219.497 

Răspundere civila generala            669         646               23 
    

Total 3.579.682 649.608 2.930.074 
 
 

10. REZERVA DE DAUNE AVIZATE PRIVIND ASIGURĂRILE GENERALE 
 

31 decembrie 2017 
 

  Partea  

 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 

 daune brută        (vezi nota 8) daune netă 

 (lei) (lei) (lei) 
    

Accidente de persoane și sănătate 7.400 - 7.400 

Incendiu 225.275 75.789 149.486 
    

Total 232.675 75.789 156.886 

 

31 decembrie 2016 
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  Partea  

 Rezerva de reasiguratorilor 

Rezerva 

de 

 daune brută        (vezi nota 8) 

daune 

netă 

 (lei) (lei) (lei) 

    

Incendiu 158.552 35.181 123.371 

Accidente de persoane și sănătate    3.300           -    3.300 

    

Total 161.852 35.181 126.671 

 

 

11. REZERVA DE DAUNE NEAVIZATE PRIVIND ASIGURĂRILE GENERALE 

 

În funcție de numărul și volumul daunelor înregistrate de la începerea activității societatea a calculat 

și înregistrat rezerve de daune neavizate la 31 decembrie 2017 în valoare de 36.327 RON 

lei (31 decembrie 2016: 55.015lei). 

 

 

12. REZERVA DE CATASTROFĂ 

 

31 decembrie 2017 

 
 Rezerva de Partea Rezerva de 
 catastrofă brută reasiguratorilor catastrofă netă 
 (lei) (lei) (lei) 
    
Accidente de persoane și sănătate 117.762 - 117.762 
Bunuri in tranzit - -  
Incendiu 1.280.148                   - 1.280.148 
    
Total 1.397.910                   - 1.397.910 
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31 decembrie 2016 

 
 Rezerva de Partea Rezerva de 
 catastrofă brută reasiguratorilor catastrofă netă 
 (lei) (lei) (lei) 
    
Accidente de persoane și sănătate 114.765 - 114.765 
Bunuri in tranzit - -  
Incendiu 1.247.565                 - 1.247.565 
    
Total 1.362.330                 - 1.362.330 

 
 

Începând cu 2016, urmare  a faptului ca nivelul retenției proprii a fost atins, Societatea înregistrează 

lunar doar modificările de curs valutar ale rezervei de catastrofa. 

 

13. REZERVA DE BENEFICII SI RISTURNURI 

 

Societatea deține in portofoliu contracte de asigurare eligibile pentru calculul rezervei de beneficii si 

risturnuri. Aceasta se calculează pentru contractele individuale ale căror prevederi stipulează ca 

asiguratul beneficiază de o restituire de prima daca nu s-au înregistrat daune in perioada de 

asigurare. 
 

31 decembrie 2017 

 

  Partea  

 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 

 

beneficii si 

risturnuri brută        (vezi nota 8) 

beneficii si 

risturnuri 

netă 

 (lei) (lei) (lei) 

    

Incendiu 32.037 17.018 15.019 

Răspundere civila generala 10.462   4.851     5.611 

    

Total 42.499 21.869 20.630 
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31 decembrie 2016 

 

  Partea  

 Rezerva de reasiguratorilor Rezerva de 

 

beneficii si 

risturnuri brută        (vezi nota 8) 

beneficii si 

risturnuri 

netă 

 (lei) (lei) (lei) 

    

Incendiu 38.062 20.306  17.756 

Răspundere civila generala   11.622   4.482    7.140 

    

Total 49.684 24.788 24.896 
 
 

14. PRIME CÂŞTIGATE, NETE DE REASIGURARE  

 
 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 
 (lei) (lei) 
   
Accidente de persoane și sănătate 919.991 936.382 
Bunuri in tranzit - 164 
Răspundere civilă generală 40.826 45.067 
Incendiu și alte pagube 3.867.284  3.811.416 
   
Total  4.828.101 4.793.029 

 
 

Primele câștigate la 31 decembrie 2017 pot fi analizate după cum urmează: 
 

    Modificări Prime 

   Modificări în în rezerva câștigate, 

 Prime brute Prime rezerva de de prime nete de 

             emise  cedate    prime brut        cedate reasigurări 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 
      

Accidente de persoane 

   și sănătate 887.784 98.543 (126.533) 20.608 936.382 

Bunuri in tranzit 3.800 3.636 - - 164 

Răspundere civilă 

generală 227.875 180.106 15.906 13.204 45.067 

Incendiu și alte 

pagube 5.848.282 2.110.327  (128.437) (54.976)  3.811.416 
      

Total  6.967.741 2.392.612 (239.064)  (21.164) 4.793.029 
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Primele câștigate la 31 decembrie 2016 pot fi analizate după cum urmează: 

 

    Modificări Prime 

   Modificări în în rezerva câștigate, 

 Prime brute Prime rezerva de de prime nete de 

             emise  cedate    prime brut        cedate reasigurări 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 

      

Accidente de persoane 

   și sănătate 1.147.734 88.062 139.681 - 919.991 

Bunuri in tranzit - - - - - 

Răspundere civilă 

generală 256.224 215.432 (485) (451) 40.826 

Incendiu și alte 

pagube 6.217.210 2.502.331 (108.619) 43.786 3.867.284 

      

Total 7.621.168 2.805.825      30.577 43.335 4.828.101 

 

 

15. CHELTUIELI CU DAUNELE, NETE DE REASIGURARE 
 

Daune plătite, nete de reasigurare 
 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Accidente de persoane 34.799 39.000 

Răspundere civilă generală -  

Incendiu și alte pagube 110.742 121.164 

Alte cheltuieli cu daunele – instrumentare 

dosare PAID        396              - 

   

Total  145.937 160.164 
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Daunele întâmplate nete, la 31 decembrie 2017pot fi analizate astfel: 
 

 

Daune 

brute 

 plătite 

Sume 

cedate 

Modificări  

în rezerva 

    de daune  

avizate și neavizate 

Modificări 

în rezerva 

de daune  

cedate 

Daune 

nete de 

reasigurare 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 

      

Accidente de persoane  

   și sănătate 39.000  (922)  39.922 

Incendiu și alte pagube 244.632 123.468 (51.212) 40.607 131.769 

Răspundere civilă  

   generală - - - - - 

Alte cheltuieli cu 

daunele – 

instrumentare dosare 

PAID               -              -              -            -             - 

      

Total daune 283.632 123.468 (52.134) 40.607 171.691 
 
 

Daunele întâmplate nete, la 31 decembrie 2016 pot fi analizate astfel: 

 

 

Daune 

brute 

 plătite 

Sume 

cedate 

Modificări  

în rezerva 

    de daune  

avizate și neavizate 

Modificări 

în rezerva 

de daune  

cedate 

Daune 

nete de 

reasigurare 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 

      

Accidente de persoane  

   și sănătate 34.799 - 6.146 - 28.653 

Incendiu și alte pagube 128.892 18.150 120.922 (10.663) 483 

Răspundere civilă  

   generală - - 246 - (246) 

Alte cheltuieli cu 

daunele – 

instrumentare dosare 

PAID        396           -             -               -       396 

      

Total daune 164.087 18.150 127.314 (10.663) 29.286 

 

 
  



EUROLIFE ERB ASIGURĂRI GENERALE SA 

 

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE 

 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017 

50 din 60 

16. COMISIOANE ŞI CHELTUIELI DE EXPLOATARE 

 

 31 decembrie 2016 

31 decembrie 

2017 

 (lei) (lei) 

   

Cheltuieli de achiziție (nota 6k) 843.985 886.738 

Variația cheltuielilor de achiziție reportate (46.452) (83.710) 

Cheltuieli de administrare (nota 6l) 4.839.324 5.489.403 

Venituri din comisioane   

 aferente reasigurărilor (987.935) (923.690) 

   

Total 4.648.922 5.368.741 

 

 

17. PRIME BRUTE SUBSCRISE  

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Accidente de persoane și sănătate 1.426.803 1.133.404 

Răspundere civilă generală 280.137 245.317 

Incendiu și alte pagube 7.185.639 6.953.263 

Bunuri in tranzit - 3.800 

Anulări (1.271.411) (1.368.043) 

   

Total   7.621.168     6.967.741 

 

18. DATORII PROVENITE DIN OPERAŢIUNI DE REASIGURARE 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Datorii din operațiuni de reasigurare 166.870 - 

Datorii din operațiuni de reasigurare – 

   părți afiliate   13.481 9.758 

   

Total 180.351 9.758 
 
 

Datoriile provenite din operațiuni de reasigurare la 31 decembrie 2017 sunt sumele aferente 

tranzacțiilor cu părțile afiliate în valoare de 9.758 lei (2016: 13.481 lei), care sunt prezentate în 

Nota 26. 
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19. DATORII PROVENITE DIN OPERAŢIUNI DE ASIGURARE 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Datorii din operațiuni de asigurare directă 5.747 7.036 

 

 

20. ALTE CREANŢE 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Alte creanțe 302.605 111.139 

   

Total 302.605 111.139 

 

 

În categoria de alte creanțe ponderea cea mai mare o deține impozitul pe profit pe care Societatea îl 

are de recuperat in urma retratării evaluării plasamentelor financiare de la valoare justa la cost 

amortizat, conform modificărilor legislative aduse de Norma 41/ 2015, în valoare de 86.369 lei. 

 

21. CREANŢE PROVENITE DIN OPERAŢIUNI DE ASIGURARE DIRECTĂ 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Accidente de persoane și sănătate 612.476 439.381 

Răspundere civila generală (21) 79 

Incendiu și alte pagube 1.210.071 1.084.044 

Total creanțe de la asigurați 1.822.526 1.523.504 

 

Creanțe din reasigurare                 -       17.539 

   

Total creanțe din activitatea de asigurare 1.822.526 1.541.043 

 

 

La 31 decembrie 2017, Societatea a înregistrat provizioane pentru deprecierea creanțelor în valoare 

de 7.945 lei. 

 

În categoria creanțelor din reasigurare sunt incluse creanțe de la entități afiliate în valoare de 3.672 

lei, care sunt prezentate în Nota 26. 
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22. ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE ŞI DATORII PENTRU ASIGURĂRILE 

SOCIALE 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Asigurări sociale 86.847 89.697 

Furnizori 157.775 24.804 

Furnizori facturi nesosite 119.068 213.795 

Alte taxe 8.708 7.327 

Sume în curs de clarificare 41.798 126.058 

Comisioane vânzare 351.105 371.643 

TVA de plata 9.532 - 

Impozit pe profit - - 

Impozit pe salarii    31.448   30.791 

   

   

Total 806.281 864.115 

 

 

La data de 31.12.2017, Societatea nu a contractat niciun împrumut. 

 

23. CHELTUIELI ŞI VENITURI NETEHNICE 

 

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

 (lei) (lei) 

   

Venituri din plasamente (dobânzi și dividende) 835.835 797.588 

Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere 

de 

   valoare a plasamentelor (evaluarea la valoarea 

de  

   piață acțiuni) 5.465 29.780 

Venituri provenind din realizarea plasamentelor  

   (vânzare titluri si acțiuni) 977.871 - 

Plusvalori nerealizate din plasamente (forward) 129.590 - 

Total venituri din plasamente 1.948.761 827.368 

   

Alte venituri netehnice (din diferențe de curs)    336.970     231.461 

   

Total venituri netehnice 2.285.731 1.058.829 
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 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 
 (lei) (lei) 
   
Cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv    
   cheltuielile cu dobânzile 29.836 93.905 
Cheltuieli privind constituirea ajustărilor de 
valoare    
 pentru plasamente (depreciere, evaluarea la 
valoarea de piață    
   acțiuni) 3.326 - 
Pierderi provenind din realizarea plasamentelor    
   (titluri si acțiuni cedate) 1.066.312 - 
   
Total cheltuieli aferente plasamentelor 1.099.474 93.905 
   
Minus valori nerealizate din plasamente (forward) 269.273 133.713 
Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele și  
   ajustările de valoare (cheltuieli din diferențe  
   de curs)     277.777 166.973 
   
Total cheltuieli netehnice 1.646.524 394.591 

 
 

In cadrul altor venituri/cheltuieli netehnice se includ diferențele favorabile/nefavorabile de curs 

valutar. 

 

24. PROVIZIOANE 
 

Tipul provizionului Sold inițial 

Constituiri/ 
suplimentari  

in timpul anului 

Anulari/ 
eliberări în 

timpul anului Sold final 
 (lei) (lei) (lei) (lei) 
     
Provizion pentru obligații 
salariale - 245.314  245.314 
Provizion pentru concediul de  
   odihna neefectuat 59.101 86.821  46.022 99.900 
Alte provizioane - 18.958  18.958 
Provizion pentru publicitate       595   97.308   60.416   37.487 
     
TOTAL 59.696 448.401 106.438 401.659 

 

 

Pentru concediile de odihnă neefectuate până la 31 decembrie 2017, Societatea a înregistrat un 

provizion nedeductibil în valoare de 86.821 lei.  Acest provizion se va reverse în anul următor cu venit 
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neimpozabil în funcție de numărul de zile de concediu restante din 2017 efectuate, la fel cum s-a 

întâmplat și cu provizioanele constituite în anii precedenți. 

 

În 2017, Societatea a constituit provizionul pentru recompensarea performantei personalului propriu 

in valoare de 245.314 lei, prezentat în tabelul de mai sus la poziția de „Provizion pentru pensii și alte 

obligații similare”.  

 

La finalul anului 2017, Societatea a mai înregistrat si un provizion de publicitate nedeductibil, in 

valoare de 37.487 lei. Aceasta suma reprezintă încă neacordate forței de vânzări a agentului 

subordonat Bancpost urmare a implicării in campaniile de vânzare a produselor din portofoliul 

Societății, desfășurate in anul 2017. 

 

In 2017, Societatea a constituit un provizion pentru cheltuielile cu întocmirea dosarului preturilor de 

transfer, prezentat in tabelul de mai sus la poziția de „Alte provizioane”. 

 

În afara provizioanelor enumerate mai sus, Societatea nu a înregistrat nici un alt provizion. 

 

25. EVENIMENTELE ULTERIOARE DATEI BILANŢULUI  

 

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care sunt 

aferente anului raportat in bilanț dar despre care s-a luat la cunoștință in intervalul cuprins intre data 

bilanțului si data la care situațiile financiare anuale se aproba in vederea publicării. 

 

Ulterioare datei situațiilor financiare, Societatea nu a înregistrat astfel de evenimente.  
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26. TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE 

 

Societatea prestează servicii unor societăți, părți afiliate conform unor condiții comerciale uzuale și beneficiază de servicii din partea acestor 

societăți în condiții similare. 

 

Urmare a procesul de vânzare a 80% din capitalul social al Eurolife ERB Insurance Group din 4 august 2016, in urma căruia controlul sau a 

fost transferat către Costa Luxemburg Holding S.A.R.L., membru al Grupului Fairfax și OPG Commercial Holdings (Lux) S.à r.l., începând cu 

2017 Societatea recunoaște ca părți afiliate subsidiarele din cadrul noului grup, prezentate detaliat in cele ce urmează: 

 

 

31 Decembrie 2017 

toate sumele prezentate sunt în lei 

 

Denumire servicii 

 Eurolife ERB 
General 

Insurance   Polish Re  
 ERB Insurance 

Services  
 Fairfax Financial Holdings 

Limited Canada  
Prime cedate în reasigurare       319.715          8.447      
Comisioane din reasigurare primite           25.971        19.296      

Cheltuieli cu comisioanele de vanzare   -  -  107.341    
Cheltuieli cu consultanta investiții  -  -    64.849  

Creanțe provenind din operațiuni de asigurare directa -  3.672  -  -  

Datorii provenite din operațiuni de reasigurare 9.758          -             -            -  
Alte datorii         -          -     2.953            -  
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31 Decembrie 2016 

toate sumele prezentate sunt în lei 

 

  
Bancpost  

             SA 

BE   Business 

     Exchanges 

Eurobank 

Ergasias 

ERB 

Leasing  

        IFN 

Eliade 

TowerSA 

Eurobank  

Property  

ServicesSA 

ERB New  

Europe 

Funding II 

              BV 

Retail 

Development 

ERB  

Insurance 

ServicesSA 

Eurolife   

ERB 

 General 

Insurance 

Seferco 

Development 

IMO Property 

Investments 

BucureştiSA 

ERB IT 

Support 

Shared 

Services 

              

Venituri din dobânzi  1.994 - - - - - - - - - - - - 

Cheltuieli comisioane 

tranzacţii 7.556 - 987 - - - - - - - - - - 

Cheltuieli comisioane  

custodie 20.655 - - - - - - - - - - - - 

Cheltuieli comisioane 

bancare 15.793 - 466 - - - - - - - - - - 

Pierderi în contracte 

forward 116.958 - - - - - - - - - - - - 

Venituri cin contracte 

forward 129.590 - - - - - - - - - - - - 

Cheltuieli cu chiria 1.697 - - - - - - - - - 171.029 - - 

Cheltuiala cu energia și 

apa - - - - - - - - - - 15.886 - - 

Venituri din prime de 

asigurare  

   câştigate 2.006.924 - - - 24.499 - 466.538 18.520 - - 82.823 1.054.016 - 

Cheltuieli cu daunele - - - - - 6.426 - - - - - - - 
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Bancpost 

             SA 

BE   

Business 

Exchanges 

Eurobank 

   Ergasias 

ERB 

Leasin

gIFN 

Eliade 

TowerSA 

Eurobank  

Property  

ServicesSA 

ERB New  

Europe 

Funding 

      IIBV 

Retail 

Development 

ERB  

Insurance 

ServicesSA 

Eurolife   

ERB  

General 

Insurance 

Seferco 

Development 

IMO 

Property 

Investments 

BucureştiSA 

ERB IT 

Support 

Shared 

Services 

Cheltuieli cu comisioanele de  

   vânzare  765.871 - - 3.108 - - - - 122.782 - - - - 

Prime cedate în reasigurare - - - - - - - - - 382.478 - - - 

Comisioane din reasigurare  

   primite - - - - - - - - - 35.135 - - - 

Cheltuieli cu mentenanţă - - - - - - - - - - - - - 

Cheltuieli cu suportul IT - - - - - - - - - - - - 24.520 

Cheltuieli cu training  agenți 

   Bancpost - - - - - - - - - - - - - 

Cheltuieli cu servicii soft - 461 - - - - - - - - - - - 

Casa și conturi curente la 

bănci 1.753.950 - 139.725 - - - - - - - - - - 

Depozite la instituțiile  de 

credit - - - - - - - - - - - - - 

Creanțe provenind din 

operațiuni de asigurare  

directa 742.288 - - - - - 205.188 - - - - (114) - 

Alte creanțe - - - - - - - - - - - - - 

Alte datorii 360.954 - - 1.145 - - - - (521) - - - - 

Datorii provenite din 

operațiuni  

   de reasigurare - - - - - - - - - 13.480 - - - 

Cheltuieli cu bonus in urma 

lipsei daune in anul poliței - - - - - - - - - - - 59.791 - 

Contracte forward - - - - - - - - - - - - - 
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Compania este controlată de Eurolife ERB General Insurance S.A., care deține 95,28% din 
capitalul social si este o subsidiara a lui Eurolife ERB Insurance Group. Până pe 4 august 
2016, societatea-mamă a fost Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank), situata in Atena și listată 
la Bursa de Valori din Atena, care deținea 100% din capitalul social al Eurolife ERB Insurance 
Group. 
 
Pe 4 august 2016, vânzarea a 80% din capitalul social al Eurolife ERB Insurance Group a fost 
finalizată, iar controlul sau a fost transferat către Costa Luxemburg S.A.R.L., în timp ce 
Eurobank a păstrat restul de 20% din capitalul social. Noua companie mamă a lui Eurolife 
ERB Insurance Group este situata în Luxemburg și este controlată in comun de Colonnade 
Finance S.à R.L., membru al Grupului Fairfax, și OPG Commercial Holdings (Lux) S.à r.l.. 

  



EUROLIFE ERB ASIGURĂRI GENERALE SA 

 

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE 

 

PENTRU EXERCIŢIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017 

59 of 60 

27. CONTINGENŢE 

 

(a) Acțiuni în instanță 

 

Societatea are înregistrate două acțiuni în instanță, izvorâtă din contractele de asigurare; 

pentru unul dintre cazuri societatea nu a constituit rezerve de daune întrucât este o acțiune 

în regres, însă pentru cealaltă, societatea a constituit o rezerva de dauna in valoare de 5.500 

lei. Ambele procese sunt câștigate de către societate in prima instanță. Managementul nu are 

cunoștință de evenimente care ar putea avea un efect semnificativ asupra situațiilor 

financiare. 

 

(b) Impozitarea 

 

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu 

legislația europeană.  Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale.  În anumite 

situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea 

unor impozite și taxe suplimentare și a majorărilor de întârziere conform legislației aflate în 

vigoare.  În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani.  

Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt 

adecvate. 

 

(c) Prețul de transfer  

 

Legislația fiscală din România include principiul „valorii de piață”, conform căruia 

tranzacțiile între părțile afiliate trebuie să se desfășoare la valoarea de piață.  Contribuabilii 

locali care desfășoară tranzacții cu părți afiliate trebuie să întocmească și să pună la dispoziția 

autorităților fiscale din România, la cererea scrisă a acestora, dosarul de documentare a 

prețurilor de transfer.  Neprezentarea dosarului de documentare a prețurilor de transfer sau 

prezentarea unui dosar incomplet poate duce la aplicarea de penalități pentru 

neconformitate; în plus fată de conținutul dosarului de documentare a prețurilor de transfer, 

autoritățile fiscale pot interpreta tranzacțiile și circumstanțele diferit de interpretarea 

conducerii și, ca urmare, pot impune obligații fiscale suplimentare rezultate din ajustarea 

prețurilor de transfer.  Conducerea Societății consideră că nu va suferi pierderi în cazul unui 

control fiscal pentru verificarea prețurilor de transfer.  Cu toate acestea, impactul 

interpretărilor diferite ale autorităților fiscale nu poate fi estimat în mod credibil.  Acesta 

poate fi semnificativ pentru poziția financiară și/sau pentru operațiunile Societății. 

 

La data situațiilor financiare, Societatea a finalizat dosarul prețurilor de transfer cu 

tranzacțiile efectuate in perioada 2012-2015 și este in proces de finalizare a actualizării  
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dosarului preturilor de transfer pentru 2016. Pentru 2017, având in vedere faptul ca valoarea 

totala a tranzacțiilor derulate cu noile părți afiliate sunt sub limita impusă de Codul fiscal, 

Societatea nu mai are obligația întocmirii dosarului preturilor de transfer.  

 

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 20 aprilie 2018. 

 

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT. 

Numele și prenumele  Numele și prenumele 

ANITA LAURA NIŢULESCU ANDREEA DOROBANTU 

 DIRECTOR FINANCIAR 

Semnătura___________ Semnătura___________ 

Ștampila unități 


