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

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

 
Capitalul social la 31.12.2010 este in valoare de 15.100.000 lei, 
respectiv 1.510.000 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei. 
 
MANAGEMENTUL ESTE ASIGURAT DE: 
 
-Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) 
-Consiliul de Administratie (CA) ales de AGA, constituit din 7 
administratori condus de Presedintele CA.  
-Directori executivi: Directorul General, Director General Adjunct si 
Director de Asigurari, conform Organigramei  
 
CATEGORII SI CLASE DE ASIGURARI PRACTICATE 
 
ABC Asigurari Reasigurari SA practica 9 clase de asigurari si 44 
produse de asigurare la sfarsitul anului 2010: 
-Asigurari de accidente si boala (inclusiv de munca si boli profesionale)-
clasa 1 
-Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare-
clasa 3 
-Asigurari de bunuri in tranzit, inclusiv marfuri transportate, bagaje si 
orice alte bunuri-clasa 7 
-Asigurari de incendiu si calamitati naturale-clasa 8 
-Alte asigurari de bunuri-clasa 9 
-Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru pagube 
produse tertilor-clasa 10 
-Asigurari de raspundere civila generala-clasa 13 
-Asigurari de garantii-clasa 15 
-Asigurarea de asistenta turistica-clasa 18 
 
CONTRACTUL DE ASIGURARE 
    
Contractele de asigurare incheiate de catre societatea noastra respecta 
legislatia in vigoare, respectiv Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si 
reasigurarile din Romania si Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si normele emise de Comisia de Supraveghere a 
Asigurarilor. 
Codul fiscal reglementeaza deducerile aplicate contractelor de 
asigurare si operatiunilor rezultate din acestea. 
 
RETEAUA DE DISTRIBUTIE 
 
La 31.12.2010, structura teritoriala a societatii era formata din 53 
agentii, situate in orase din toate judetele tarii. In anul 2010, in cadrul 
societatii si-au desfasurat activitatea un numar mediu de 136 salariati. 
Pe langa agentiile proprii s-au mentinut ca si canale de distributie, 
societatile de intermediere in asigurari si persoanele fizice autorizate cu 
care societatea a incheiat contracte de mandat. 
ABC construieste relatii de durata cu clientii si dezvolta o relatie 
stransa cu acestia pentru a se asigura ca produsele ABC vin in 
intampinarea nevoilor lor. 
Promovarea imaginii se realizeaza in primul rand prin personalul 
propriu. Imaginea societatii este sustinuta prin competenta si 
creativitatea personalului de a tine pas cu nevoile clientilor. 
 
SERVICII DE ASISTENTA DE DAUNE 
 
ABC Asigurari Reasigurari pune la dispozitia clientilor sai un serviciu 
specializat pentru instrumentarea daunelor auto si a daunelor generale 
prin intermediul propriei retele nationale. O echipa de profesionisti 
furnizeaza servicii adecvate cu operativitate si flexibilitate, in fiecare 
judet al tarii si in Bucuresti. 
 
REPREZENTANTE DE DESPAGUBIRI EXTERNE 
 
ABC Asigurari Reasigurari SA colaboreaza cu InterEurope GMBH 
pentru daunele pe raspundere civila in afara Romaniei, iar pentru 
cheltuieli medicale in strainatate cu CORIS Roumanie SRL. 
 
SITUATII FINANCIARE ANUALE 
 
Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010 au fost 
intocmite cu respectarea reglementarilor contabile conforme cu 
directivele europene aprobate prin Ordinul CSA nr. 3129/2005, precum 
si in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu 
modificarile ulterioare si Ordinului Presedintelui CSA nr. 3/2011 
pentru aprobarea Normelor privind incheierea exercitiului financiar 
2010 pentru Societatile din domeniul asigurarilor. 
 
BILANT 2010 

ACTIV LEI 

ACTIVE NECORPORALE 64.207 

PLASAMENTE 14.359.744 

PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE 
AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN 
REASIGURARE 

5.492.577 

CREANTE 6.197.040 

ALTE CREANTE 1.745.947 

IMOBILIZARI CORPORALE 411.407 

STOCURI 114.752 

CASA SI CONTURI LA BANCI 249.576 

CHELTUIELI IN AVANS 1.200.460 

TOTAL ACTIV 29.835.710 

PASIV LEI 

CAPITALURI PROPRII 15.974.029 

Capital social 15.100.000 

Rezerve din reevaluare 939.695 

Rezerve legale 72.557 

Rezultatul reportat reprezentand profitul 
nerepartizat sau pierderea neacoperita 

-455.966 

Rezultatul reportat provenit din corectarea 
erorilor contabile 

302.697 

Rezultatul exercitiului-profit 39.765 

Repartizarea profitului 24.719 

REZERVE TEHNICE 11.607.797 

DATORII PROVENITE DIN OPERATIUNI 
DE REASIGURARE 

1.307.627 

ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII 
FISCALE SI DATORII PENTRU 
ASIGURARILE SOCIALE 

579.784 

VENITURI IN AVANS 366.473 

TOTAL PASIV 29.835.710 

 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
 

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR 
GENERALE 

LEI 

VENITURI DIN PRIME NETE DE REASIGURARE 
 

11.520.410 
COTA DIN VENITUL NET AL PLASAMENTELOR, 
TRANSFERATA DIN CONTUL NETEHNIC 

 
451.283 

ALTE VENITURI TEHNICE NETE DE 
REASIGURARE 

1.672.932 

CHELTUIELI CU DAUNELE-SUME NETE 6.515.523 

VARIATIA ALTOR REZERVE TEHNICE –SUME 
NETE 

 
65.527 

CHELTUIELI DE ACHIZITIE SI ADMINISTRARE 7.195.446 

ALTE CHELTUIELI TEHNICE, NETE DE 
REASIGURARE 

-391 

REZULTATUL TEHNIC AL ACTIVITATII -131.480 

 
CONTUL NETEHNIC LEI 

REZULTATUL TEHNIC AL ASIGURARII 
GENERALE 

-131.480 

VENITURI DIN PLASAMENTE 675.211 

CHELTUIELI CU PLASAMENTELE 0 

COTA DIN VENITUL NET AL PLASAMENTELOR, 
TRANSFERATA IN CONTUL TEHNIC 

451.283 

ALTE VENITURI NETEHNICE 14.177 

ALTE CHELTUIELI NETEHNICE 35.182 

VENITURI TOTALE 26.136.867 

CHELTUIELI TOTALE 26.065.424 

REZULTATUL BRUT 71.443 

IMPOZIT MINIM 31.678 

REZULTATUL NET 39.765 

 
 

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI 
CATRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 

SC ABC Asigurari Reasigurari SA 
Raport cu privire la situatiile financiare 

 
 

Am auditat situaŃiile financiare ale S.C. ABC Asigurari Reasigurari S.A., 
(“Societatea”) încheiate la 31 decembrie 2010, compuse din bilanŃul şi 
contul de profit şi pierdere, situaŃia modificărilor capitalurilor proprii 
pentru exerciŃiul încheiat la această dată, precum şi sinteza politicilor 
contabile semnificative şi  notele explicative anexate. 
- venituri totale 2010:     26.136.867 lei 
- cheltuieli totale 2010:   26.065.424 lei 
- profit brut:     71.443 lei 
- profit net:     39.765 lei 
Conducerea societatii raspunde pentru întocmirea si prezentarea fidela 
a situaŃiilor financiare, in conformitate cu Directivele Europene specifice 
domeniului asigurărilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr.3129/2005, cu modificarile ulterioare si 
Ordinul nr.3/2011. 
Responsabilitatea noastră este de a exprima, o opinie cu privire la 
aceste situaŃii financiare in baza auditului efectuat. Auditul a fost 
efectuat conform standardelor de audit financiar elaborate de Camera 
Auditorilor Financiari din România, aliniate la Standardele 
InternaŃionale de Audit. 
Alte cerinte de raportare 
Capitalul social subscris nevarsat la 01.01.2010 in suma de 1.960.400 
lei, a fost depus in exercitiul auditat astfel incat capitalul subscris 
varsat la data de 31.12.2010 este de 15.100.000 lei. 
Rezultatul reportat a fost afectat cu sume aferente acceptarii in 
categoria veniturilor din recuperari si cu partea din sumele recuperabile 
rezultate in urma actiunilor de recuperare sau de subrogare aferente 
exercitiilor 2008 (cu 94.638 lei) si 2009 (121.763 lei). 
În conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 
nr.22/2008, art. 7, sectiunea 2, de la literele g si h, raportam ca pe 
parcursul auditului situatiilor financiare, nimic nu ne-a atras atentia ca 
sa ne faca sa credem ca modul de calcul al rezervelor tehnice ale 
Societatii, proportia activelor admise sa acopere rezervele tehnice si 
calculul marjei de solvabilitate la 31 decembrie 2010, nu sunt in toate 
aspectele semnificative, in conformitate cu legistatia si reglementarile 
romanesti. 
In conformitate cu prevederile art.7  sectiunea 2, litera f din Ordinul 
Comisiei de Supraveghere al Asigurarilor nr. 22/2008, noi am citit  
raportul administratorului atasat situatiilor fianciare, desi acest raport 
nu face parte din situatiile financiare anuale. Opinia noastra este ca 
acest raport nu contine informatii financiar – contabile care sa fie in 
mod semnificativ in neconcordanta cu informatiile redate de situatiile 
financiare anexate. 
Opinia 
In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei 
financiare si contului de rezultate ale SC ABC Asigurari Reasigurari S.A. 
asa cum se prezinta la data de 31 decembrie 2010 întocmite în 
conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directivele 
Europene specifice domeniului asigurărilor aprobate prin Ordinul 
Presedintelui  Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3129/2005 
modificate si completate prin Ordinul CSA nr.7/2007 şi Ordinul 3/2011 
şi Legea contabilităŃii nr.82/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
SC AGENTIE DE AUDIT FINANCIAR AGAF SRL 
Cornelia CATANA     Bucuresti 
Carnet CAFR 521/2001    06.04.2011 
 
 
    
 
 
ALTE INFORMATII GENERALE 
Activele totale ale societatii au inregistrat in anul 2010 o crestere de 3% 
fata de 2009, respectiv de la 29.092.293 lei la 29.835.710 lei. 
La 31.12.2010, rezervele tehnice nete ale societatii sunt 6.115.220 
lei din care : 
  a)rezerve de prima 3.147.693 lei 
  b)rezerve de dauna avizate 1.266.831 lei 
  c)rezerve de dauna neavizate 895.851 lei 
  d)rezerve de catastrofa 762.161 lei 
  e)rezerve de egalizare 42.684 lei 

Principalii indicatori economico-financiari pe anul 2010: 
 
Nr. 
Crt. 

Indicator Realizari   2010 

1 Venituri totale 
din care: 

26.136.867 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Venituri PBS 
Venituri din reasig 
Alte venituri exploatare 
Financiare 

18.153.797 
5.620.752 
1.377.849 

984.469 
2 Cheltuieli totale 

din care: 
26.065.424 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Despagubiri 
Reasigurare 
Rezerve tehnice 
Comisioane 
Cheltuieli administrative 
Cheltuieli financiare 

10.191.069 
7.310.672 

-1.507.122 
2.242.710 
7.793.305 

34.790 
3 Profit BRUT 71.443 

 
Structura portofoliului de asigurari pentru anul 2010 se prezinta astfel: 
 

INDICATOR 
Prime brute subscrise 

2010 
% in 
2010 

Casco 6.920.588 38 
Rca 5.677.555 31 
Incendiu 2.736.396 15 
Raspundere civila 1.159.628 7 
Asigurari medicale 759.439 4 
Accidente persoane 749.355 4 
Alte clase 150.836 1 
TOTAL 18.153.797 100 

 
Conform structurii prezentate asigurarile auto (RCA+casco) reprezinta 
69% din portofoliu. 
 
INDEMNIZATII BRUTE PLATITE 
 
In anul 2010, volumul total de daune brute platite au fost de 10.191.069 lei. 
Din cadrul lor daunele pentru casco au fost in valoare de 5.443.848 lei, iar 
daunele RCA au fost in valoare de 4.439.892  lei. 
 
La data de 31.12.2010, expunerea maxima (dauna maxima posibila) a 
companiei este de 6.885.164 euro, din care in sarcina reasiguratorilor 
4.977.752 euro, dauna maxima posibila in sarcina a societatii fiind de 
1.907.412 euro. 
 
Societatea inregistreaza la sfarsitul exercitiului 2010 o  acumulare 
maxima (suma maxima asigurata) de 159.320.459 euro, din care 
113.971.802 euro in sarcina reasiguratorilor, iar 45.348.657 euro in 
sarcina companiei. 
 
PROGRAMUL DE REASIGURARE 
 
Politica de dezvoltare a societatii a fost si este definita de un 
management prudential, urmarindu-se protejarea societatii contra 
daunelor, cresterea capacitatii de subscriere si mentinerea stabilitatii 
financiare in limite impuse prin lege si prin normele Comisiei de 
Supraveghere a Asigurarilor. In 2010 ABC Asigurari-Reasigurari S.A. a 
renuntat la reinnoirea tratatului Multi-line Bouquet  cu Munich Re, in 
favoarea ofertei propuse de Partner Re reasigurator cotat conform 
Standard & Poor cu AA- la fel ca si Munich Re. Tratatul  de 
reasigurare  cu Partner Re, prevede cedarea in reasigurare a 50% din 
riscuri  pentru un comision de 36% la o rata a daunalitatii pe an de 
subscriere de 58%, ajustabil la 2 ani. 
Pe segmentul asigurari medicale avem contract de reasigurare excedent 
de dauna 5.000 euro cu GENERAL RE.  
Plasarea portofoliului RCA in reasigurare s-a realizat prin semnarea 
contractului excedent de dauna cu consortiul Swiss Re, Scor  Global 
P&C si Partner Re pentru toate cele trei layere. Mentionam ca in acest 
tratat Swiss Re este leader cu 50%, urmat de Scor Global P&C cu 30% 
si Partner Re cu 20%, retinerea ABC Asigurari-Reasigurari S.A. fiind de 
300.000 euro per eveniment, cea uzuala in acest tip de asigurare. 
In ceea ce priveste tratatul de reasigurare pentru culturile agricole s-a 
reinnoit contractul cu reasiguratorul Swiss Re, cu modificarea retinerii  
pentru acesta clasa de asigurari la 30% -70%. Schimbarea procentului 
acestui tratat corespunde dorintelor societatii si anume o mai buna 
protejare impotriva daunelor. 
Programele de reasigurare contribuie la asigurarea mediului de 
siguranta si protectie necesare dobandirii unei cresteri sanatoase chiar 
daca aceasta conduce la o diminuare a profitului realizat. 
 
INVESTITII 
 
Societatea are o politica prudenta de investitii, investind, in lei, in 
depozite la institutii financiare si in titluri de stat. In anul 2010, aceste 
investitii au avut randamente cuprinse intre 2% si 24% pe an. 

       Lei 
Plasamente 31.12.2010 

Plasamente in imobilizari corporale si in 
curs 

3.928.528 

Alte plasamente in imobilizari financiare 1.234.427 
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 8.327.008 
Depozite la institutii de credit 869.781 
Total 14.359.744 

 
Indicatori de siguranta financiara 
 
Societatea calculeaza si monitorizeaza permanent coeficientii de lichiditate, 
solvabilitate si gradul de acoperire al rezervelor, in conformitate cu normele 
legale in vigoare. La 31.12.2010 acestia se prezinta astfel: 

        Lei 
2010 Asigurari generale 

Marja de solvabilitate disponibila 15.934.542 
Marja de solvabilitate minima admisa 2.358.696 
Indicatorul de solvabilitate 6,8 
Indicatorul de lichiditate 3,6 

 
Societatea a respectat normele legale care reglementeaza categoriile de 
active admise sa acopere rezervele tehnice, precum si conditiile si 
criteriile de evaluare ale acestor active. Totalul rezervelor tehnice brute 
este de 11.607.797 lei, iar activele admise sa acopere rezervele tehnice 
conform normelor legale este de 25.864.231 lei, prin urmare societatea 
are 222% active admise sa acopere rezervele tehnice fata de 100% 
admis. 
 
 

STRATEGII SI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ACTIVITATII 
 
Strategia de dezvoltare pentru anul 2011 vizeaza in primul rand 
realizarea indicatorilor asumati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli 
2011. 
ABC Asigurari Reasigurari SA isi propune pentru anul 2011 o politica 
prudentiala privind subscrierea riscurilor, dar si cresterea profitabila a 
afacerii prin diversificarea gamei de produse si adaptarea lor la 
tendintele cererii, prin cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor si 
partenerilor societatii, prin reducerea daunalitatii, precum si prin 
optimizararea politicilor de resurse umane.  
Misiunea ABC este de a mentine o relatie apropiata cu clientii nostri prin 
dedicarea specialistilor in fiecare domeniu care sa vina in intampinarea 
nevoilor clientilor cu solutii profesioniste si de asemenea sa mentinem o 
relatie echilibrata, etica si transparenta cu actionarii, precum si cu 
angajatii si partenerii nostrii. 


