
BRD ASIGURARI DE VIATA S.A. 
Situatii Financiare Individuale  
 

Toate sumele sunt exprimate in Ron daca nu se specifica altfel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRD ASIGURARI DE VIATA S.A. 

Situatii Financiare  

intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 

Financiara adoptate de Uniunea Europeana 

 

pentru anul financiar incheiat la  31 decembrie 2019 

 

 



2 | P a g e  
 

Cuprins 

Raportul auditorului independent 

Situatia pozitiei financiare 

Situatia rezultatului global 

Situatia modificarilor capitalurilor proprii 

Situatia fluxurilor de trezorerie 

Note la situatii financiare 

 
 

 

 



















BRD ASIGURARI DE VIATA S.A. 
Situatii Financiare Individuale  
 

Toate sumele sunt exprimare in Ron daca nu se specifica altfel 

 

Situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2019 

 

Situatiile financiare de la paginile 1 la 64 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie la data 
de 18 Iunie 2020 si semnate in numele BRD Asigurari de Viata S.A. de catre: 
 
 

 

Arnaud Briere de la Hosseraye      Raluca Bica  
 
 
 
Director General       Director Financiar  

In RON Nota

31 decembrie 

2019

31 decembrie 

2018

Active

Numerar si echivalente de numerar 3.1 45 432 999 60 774 369

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit 

sau pierdere: 3.2

  0                    -   

- active finaciare aferente contractelor pentru care 

riscul investitional este transferat contractantilor

261 742 781 95 234 853

- alte active financiare 2 161 240  722 630

Depozite 3.2 53 721 210 26 484 619

Active financiare disponibile pentru vanzare 3.2 50 423 193 50 720 663

Creante din asigurari directe si reasigurare 3.3 70 901 982 67 424 471

Active din reasigurare:

- partea din rezervele tehnice aferente contractelor 

cedate in reasigurare 3.8
1 502 743 1 473 334

Creante privind impozitul pe profit curent 3.12 2 002 820 1 264 999

Creante privind impozitul amanat 3.9  321 572  494 757

Alte active 3.4 2 834 551 1 654 874

 Cheltuieli de achizitie reportate 3.5 20 026 310 19 329 799

Imobilizari corporale 3.6 8 439 901  531 398

Imobilizari necorporale 3.7 11 267 179 4 732 911

Total active 530 778 482 330 843 675

Capital si rezerve de capital

Capital social si prime de capital 3.13 36 116 500 36 116 500

Rezerve din reevaluarea activelor financiare la 

valoarea justa, net 3.14

 910 111 - 404 542

Alte rezerve 3.15 5 354 680 4 506 512

Rezultat reportat 3 369 707 3 034 133

Rezultat curent 11 021 445 14 383 744

Total capitaluri proprii 56 772 444 57 636 346

Datorii

Rezerve tehnice pentru contracte de asigurare 3.8 137 919 994 131 224 081

Rezerve tehnice pentru contracte cu risc investitional 

transferat contractantilor 3.8

261 742 629 95 198 864

Datorii din asigurari directe si reasigurare 3.10 46 022 951 36 313 536

Datorii privind impozitul amanat 3.12                    -                      -   

Datorii privind impozitul pe profit curent 3.12                    -                      -   

Datorii comerciale 3.11 12 177 092 6 761 123

Alte datorii 3.11 16 143 374 3 709 726

Total datorii 474 006 040 273 207 330

Total datorii si capitaluri proprii 530 778 482 330 843 675
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Situatia rezultatului global pentru exercitiul incheiat la data de 31 

decembrie 2019 

 

Toate pozitiile cuprinse in alte elemente ale rezultatului global vor fi ulterior reclasificate in profit sau 

pierdere. 

Situatiile financiare de la paginile 1 la 64 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie la data de 
18 Iunie 2020 si semnate in numele BRD Asigurari de Viata S.A. de catre: 
 
 
 

Arnaud Briere de la Hosseraye      Raluca Bica  
 
 
 
Director General       Director Financiar  

Contul de profit si pierdere

2019 2018

In RON Nota

Venituri din prime brute subscrise nete de variatia 

rezervei de prima 3.16 292 137 537 179 876 248

Prime brute subscrise cedate in reasigurare, nete 

de variatia primelor cedate 3.16 -1 492 262 -1 679 953

Venituri din investitii 3.17

-Venituri nete din dobanzi 3 366 615 3 700 837

-Venituri din investitii financiare evaluate la 

valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 15 815 163 -1 049 094

-Alte venituri financiare 3 039 949 2 422 091

Venituri din comisioane 3.18 2 131 121  902 306

Alte venituri din exploatare  7 630 - 2 524

Total venituri din exploatare 315 005 752 184 169 912

Cheltuieli cu variatia rezervelor tehnice 3.19 -169 242 409 -62 958 973

Cheltuieli cu variatia rezervelor tehnice cedate 3.19  23 092  133 011

Alte cheltuieli tehnice 3.2 -37 205 255 -21 318 479

Alte cheltuieli tehnice din reasigurare 3.2  716 465  666 835

Cheltuieli de achizitie si alte cheltuieli de subscriere 3.21 -53 605 319 -50 530 702

Total cheltuieli tehnice  si de subscriere -259 313 426 -134 008 308

Cheltuieli de exploatare 3.22 -42 577 668 -33 087 773

Total cheltuieli de exploatare -301 891 094 -167 096 081

Profit inainte de impozitare 13 114 658 17 073 831

Cheltuieli cu impozitul pe profit 3.23 -2 093 213 -2 690 088

Profit net al perioadei de raportare 11 021 445 14 383 744

Alte elemente ale rezultatului global

Elemente care se vor recicla in contul de profit 

sau pierdere:

Modificarea rezervei din reevaluarea la piata a 

activelor financiare disponibile pentru vanzare 1 565 064 -1 185 726

Impozit amanat aferent altor elemente ale 

rezultatului global - 250 410  189 716

Alte elemente ale rezultatului global, net 1 314 654 - 996 010

Situatia rezultatul global aferent perioadei de raportare 12 336 099 13 387 734
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Situatia modificarii capitalurilor proprii 

  

 

In cadrul pozitiei de Alte rezerve prezentata in nota de mai sus suma de 6 017 714 RON la 31 decembrie 

2019 reprezinta rezerva legala si nu poate fi distribuita catre actionari (5 354 681 RON la 31 decembrie 

2018 si 4 600 821 RON la 1 ianuarie 2018). 

Situatiile financiare de la paginile 1 la 64 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie la data de 
18 Iunie 2020 si semnate in numele BRD Asigurari de Viata S.A. de catre: 
 
 
 

Arnaud Briere de la Hosseraye      Raluca Bica  
 
 
 
Director General       Director Financiar 

RON Capital 

subscris 

Prime de 

capital 

Alte 

rezerve

Rezultatul 

reportat 

Total 

Note Sold la 1 Ianuarie 2018 36 116 500 2 111 550 4 045 669 23 685 909 65 959 628

Situatia totala a rezultatului global 

Profitul exercitiului financiar 14 383 744 14 383 744

Situatia altor elemente ale rezultatului 

global, net de impozit 

3.14 Rezerve aferente activelor  financiare 

disponibile pentru vanzare (-)

- 996 010 - 996 010

Situatia rezultatului global aferent 

exercitiului financiar 

       -                        -   - 996 010 14 383 744 13 387 734

Alte modificari in capitalurile proprii 

Corectii de erori contabile -2 111 550 -1 599 466 -3 711 016

Rezerva legala 1 052 310 -1 052 310               -   

3.25 Distribuire de dividende -18 000 000 -18 000 000

Alte miscari               -   

Sold la 31 decembrie 2018 36 116 500                      -   4 101 970 17 417 877 57 636 346

RON Capital 

subscris 

Prime de 

capital 

Alte rezerve 

inclusiv 

rezerva de 

reevaluare

Rezultatul 

reportat 

Total 

Note Sold la 1 Ianuarie 2019 36 116 500   0 4 101 970 17 417 877 57 636 346

Situatia totala a rezultatului global 

Profitul exercitiului financiar 11 021 445 11 021 445

Situatia altor elemente ale rezultatului 

global, net de impozit 

3.14 Rezerve aferente activelor  financiare 

disponibile pentru vanzare (-)

1 314 653 1 314 653

Situatia rezultatului global aferent 

exercitiului financiar 

       -                        -   1 314 653 11 021 445 12 336 098

Alte modificari in capitalurile proprii 

Corectii de erori contabile

Rezerva legala  848 168 - 848 168               -   

3.24 Distribuire de dividende -13 200 000 -13 200 000

Alte miscari               -   

Sold la 31 decembrie 2019 36 116 500                      -   6 264 791 14 391 154 56 772 444
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Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la data de 

31 decembrie 2019 (metoda indirecta) 

 
 
Situatiile financiare de la paginile 1 la 64 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie la data de 
18 Iunie 2020 si semnate in numele BRD Asigurari de Viata S.A. de catre: 
 
 
 

Arnaud Briere de la Hosseraye      Raluca Bica  
 
 
 
Director General       Director Financiar 
 
 
 

RON Note

 31 decembrie 

2019

 31 decembrie 

2018

Profit net 11 021 445 14 383 745

Ajustari pentru:

Amortizarea si alte provizioane pentru imobilizari 3.6 2 846 247 1 172 220

Venituri din dobanzi 3.17 -3 575 396 -3 700 837

Variatia cheltuielilor de achizitie amanate 3.21 - 696 511 -1 231 450

Variatia rezervelor tehnice 3.19 173 239 678 65 927 762

Variatia rezervelor tehnice cedate 3.19 - 29 409  29 270

Pierdere/(Castig) din evaluarea activelor financiare 1 314 654 - 996 010

Impozit pe profit 3.23 2 093 213 2 690 088

Alte venituri din active financiare 3.17 -16 043 455  717 239

Profit/Pierdere din exploatare inainte de modificarile capitalului 

circulant 170 170 464 78 992 026

Modificarile capitalului circulant:

Datorii din asigurari directe si reasigurare 3.1 9 709 414 - 416 837

Creante din asigurari directe si reasigurare 3.3 -3 477 511 1 739 713

Alte creante -1 179 677 - 58 761

Datorii comerciale 3.11 2 923 055 1 689 561

Alte datorii 3.11 12 433 647 1 104 310

Impozit pe profit platit 3.12 -2 657 850 -4 892 366

Fluxuri nete din activitati de exploatare 187 921 543 78 157 645

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

Plati legate de imobilizari corporale si necorporale 3.6,3.7 -14 796 105 -3 052 993

Plati legate de active financiare - depozite la institutii de credit 3.2 -190 361 770 -196 787 025

Incasari legate de active financiare - depozite la institutii de credit 3.2 163 125 179 228 094 674

Dobanzi incasate 3 356 784 1 535 355

Plati legate de active financiare - titluri de stat 3.2  516 082 13 228 657

Incasari legate de active financiare - titluri de stat 3.2   0   0

Plati legate de active financiare - fonduri de investitii 3.2.1 -151 903 083 -58 583 041

Fluxuri nete din activitati de investitii -190 062 913 -15 564 372

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:

Plati de dividende 3.24 -13 200 000 -18 000 000

Fluxuri nete din activitati de finantare -13 200 000 -18 000 000

Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar -15 341 370 44 593 273

Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului 3.1 60 774 367 16 181 094

Cresteri in fluxuri de numerar -15 341 370 44 593 273

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului 3.1 45 432 996 60 774 367
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1. Informatii despre Societate 

BRD Asigurări de Viata S.A. (numită in continuare “Societatea” sau “BRD Asigurări de Viata”) este o 

societate pe actiuni inregistrată in România la data de 15 decembrie 2008, cu sediul in Bucuresti, Str. 

Gheorghe Polizu, nr. 58 – 60, etaj 4 (zona 1), etaj 8 (zona 3 si 5) si etaj 9, sector 1, 011062, Bucharest 

Corporate Center. Societatea are codul unic de inregistrare 24870553. 

BRD Asigurări de Viata este o companie de asigurari care opereaza in domeniul asigurarilor de viata 
in Romania. Societatea a fost autorizata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa 
desfasoare activitati de asigurari de viata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile 
comerciale şi a Legii nr. 237/2015 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurărilor. 
 
La 31 decembrie 2019 situatia actionariatului Societatii se prezinta astfel: 

1. Sogecap S.A. cu o cota de participare de 51% din capitalul social al BRD Asigurări de Viata 
S.A. (18 419 415 lei); 

2. BRD-Group Societe Generale S.A. cu o cota de participare de 49% din capitalul social al BRD 
Asigurări de Viata S.A. (17 697 085 lei). 
 

Societatea detinator final din cadrul grupului este Groupe Societe Generale. 

Capitalul social subscris este de 36 116 500 RON, integral vărsat. Numărul total de acţiuni emise este 
de 7 223 300, iar valoarea unei acţiuni este de 5 RON. 
 

2. Bazele intocmirii 

 

2.1 Bazele intocmirii situatiilor financiare IFRS 

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”) in vigoare la data de raportare anuala a Societatii, 
31 decembrie 2019. 

Autoritatea de Supraveghere Financiara -  sectorul asigurari („ASF”) prin Norma Nr.19 din 30 octombrie 
2015, cu modificarile si completarile ulterioare, a cerut societatilor de asigurare asigurare-reasigurare 
şi de reasigurare sa pregateasca in scop informativ primul set de situatii financiare in conformitate cu 
Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate la nivel european prin Regulamentul (CE) 
nr 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor 
internaţionale de contabilitate.  
 
Prezentele situatii financiare pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 sunt situatiile financiare 
individuale intocmite de Societate in conformitate cu IFRS si sunt destinate exclusiv utilizatorilor 
cunoscatori ai Normei nr. 19/2015 emisa de ASF.  
 
Prezentele situatii financiare cuprind: situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019 si 31 
decembrie 2018, situatia rezultatului global, situatia fluxurilor de trezorerie si situatia modificarilor in 
capitalurile proprii pentru exercitiile financiare incheiat la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 
precum si note care cuprind un sumar al politicilor contabile semnificative si informatii explicative. 
 
Aceste situatii financiare se supun aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor (AGA), ulterior nefiind 
posibila modificarea acestora. 
 
Conform prevederilor IFRS 4 "Contracte de asigurare" Societatea continua sa aplice politicile contabile 
existente care au fost aplicate inainte de adoptarea standardelor IFRS cu anumite modificari permise 
de standardul in vigoare ulterior adoptarii sale pentru contractele de asigurare. 
Societatea a optat pentru exceptarea temporara prevazuta in IFRS 4 cu privire la amanarea 
implementarii IFRS 9. 
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Aplicarea de catre Societate a exceptarii temporare pentru implementarea IFRS 9 a fost facuta cu 
respectarea urmatoarelor conditii: 

- Societatea nu a aplicat anterior nici o versiune a IFRS 9,  
- La 31 decembrie 2019 activitatea Societatii este legata preponderent de asigurare, respectiv: 

o valoarea contabila a datoriilor Societatii rezultate din contractele care intra sub 
incidenta IFRS 4 este semnificativa in comparatie cu valoarea contabila totala a tuturor 
datoriilor sale; si  

o procentul din valoarea contabila totala a datoriilor Societatii legate de contractele de 
asigurare, raportat la valoarea contabila totala a tuturor datoriilor sale este mai mare 
de 90% (mai exact 94%). 

Valoarea contabila a activelor financiare la 31 decembrie 2019 cu data de maturitate specificata, si care 
reprezinta numai plati de capital si dobanzi din suma principalului (SPPI) respectiv creante din asigurari 
directe si reasigurare, numerar si echivalente de numerar, depozite, aproximeaza valoarea justa avand 
in vedere perioadele scurte pana la data maturitatii. 
Pentru toate celelalte active financiare valoarea justa este prezentata in nota 3.2. 
 
Informatii cu privire la riscul de credit aferent activelor financiare sunt prezentate in nota 3.25.2. 
 
Situatiile financiare sunt prezentate in RON. Intrucat moneda mediului economic in care Societatea  isi 
desfasoara activitatea este RON moneda functionala este RON, iar datele prezentate in situatiile 
financiare sunt rotunjite la intreg. Determinarea monedei functionale s-a efectuat in baza urmatoarei 
analize: 

- moneda care influenteaza in principal preturile de vanzare ale serviciilor este RON; 
- moneda ale carei forte competitive si reglementari determina in principal preturile de vanzare 

ale serviciilor sale este RON; 
- moneda care influenteaza in principal costurile cu forta de munca, costurile cu materialele si 

alte costuri de furnizare a serviciilor este RON; 
- moneda in care sunt in general exprimate incasarile din activitatile de exploatare este RON. 

 
Societatea isi prezinta elementele componente ale situatiei pozitiei financiare in ordinea lichiditatii. 

2.2 Bazele evaluarii 

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile 
prezentate in continuare in politicile contabile. 

2.3  Folosirea estimarilor si judecatilor semnificative 

Pentru intocmirea prezentelor situatii financiare conform IFRS adoptate de Uniunea Europeana a fost 
necesara folosirea unor estimari si ipoteze in ceea ce priveste aplicarea politicilor contabile, valoarea 
activelor si pasivelor raportate in situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2019, prezentarea activelor 
si datoriilor contingente la data intocmirii situatiilor financiare si a veniturilor si cheltuielilor raportate 
pentru perioada respectiva.  

Estimarile si presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in 
perioada in care estimarea este revizuita, daca revizuirea afecteaza doar acea perioada sau in perioada 
in care estimarea este revizuita si perioadele viitoare daca revizuirea afecteaza atat perioada curenta, 
cat si perioadele viitoare.  
 
Judecatile efectuate de catre conducere la aplicarea politicilor contabile care au un efect semnificativ 
asupra situatiilor financiare, precum si estimarile ce aplica un grad semnificativ de incertitudine sunt 
prezentate in Nota 2.8. 

2.4 Prezentarea situatiilor financiare  

Societatea a adoptat o prezentare bazata pe lichiditate in cadrul pozitiei financiare si o prezentare a 
veniturilor si cheltuielilor in functie de natura lor in cadrul situatiei rezultatului global, considerand ca 
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aceste metode de prezentare ofera informatii care sunt credibile si mai relevante decat cele care ar fi 
fost prezentate in baza altor metode permise de IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. 

2.5 Continuitatea activitatii 

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii, care presupune faptul 
ca Societatea isi va continua activitatea in viitorul previzibil. Pentru a evalua rezonabilitatea acestei 
ipoteze Conducerea a analizat previziunile fluxurilor viitoare de numerar, iar concluzia a fost ca ipoteza 
continuarii activitatii este justificata. 

2.6 Politici si metode contabile semnificative 

In cadrul procesului de raportare conform IFRS, Societatea a dezvoltat un set de politici contabile 
semnificative in conformitate cu standardele IFRS aplicabile pentru scopul intocmirii setului de situatii 
financiare la 31 decembrie 2019. 

Politicile si metodele contabile semnificative aplicate in intocmirea situatiilor financiare in conformitate 
cu IFRS ale Societatii sunt prezentate mai jos: 

2.6.1 Conversia sumelor exprimate in devize 

Tranzactiile in devize sunt inregistrate la cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei 
(„BNR”) la data tranzactiei. Diferentele de curs care rezulta din tranzactiile incheiate in devize sunt 
incluse ca venituri sau cheltuieli la data incheierii tranzactiilor, folosindu-se cursul de schimb din ziua 
respectiva. 

Activele si pasivele monetare inregistrate in devize sunt exprimate in lei la cursul publicat de BNR din 
ziua intocmirii situatiilor financiare. 

Pierderea sau castigul din schimbul valutar rezultate din conversia activelor si pasivelor monetare este 
reflectata in contul de profit si pierdere al anului curent. 

 

Cursurile de schimb ale principalelor monede straine la sfarsitul exercitiului financiar au fost: 

Moneda           31 decembrie 2019        31 decembrie 2018        

Dolar (USD)      1:RON 4 2608                 1:RON 4.0736                   
Euro (EUR)       1:RON 4 7793                 1:RON 4.6639 

 

2.6.2 Imobilizari necorporale 

Imobilizarile necorporale sunt reprezentate in principal de aplicatii informatice si licente. Acestea sunt 
evidentiate la cost istoric mai putin amortizarea acumulata si provizionul pentru deprecierea valorii. 

Imobilizarile necorporale cu durata de viata utila determinata sunt amortizate liniar  pe durata de viata 
economica si evaluate pentru depreciere ori de cate ori exista indicii ca imobilizarea necorporala ar 
putea fi depreciata. Perioada de amortizare pentru o imobilizare necorporala cu o durata de viata utila 
determinata este revizuita cel putin la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. Modificarile in duratele de 
viata utila preconizata sau in ritmul preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare 
incorporate in active sunt contabilizate prin modificarea perioadei de amortizare si sunt tratate ca 
modificari ale estimarilor contabile. Cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor necorporale cu durate de 
viata utila determinata este recunoscuta in profit sau pierdere in categoria cheltuieli de exploatare. 

Costurile aferente achizitionarii de imobilizari necorporale sunt capitalizate si amortizate pe baza 
metodei liniare pe durata utila de viata. 

Activele necorporale detinute de Societate constau în licente și programe informatice care sunt liniar 
amortizate pe durata de viață utilă estimată intre 3 si 5 ani. 
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2.6.3 Imobilizari corporale 

Imobilizările corporale sunt evidenţiate la cost, mai puţin amortizarea acumulată şi pierderile din 
depreciere. 
Intreţinerea şi reparaţiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunătăţirile aduse 
activelor care cresc valoarea sau durata de viaţa a acestora sunt capitalizate. 
 
Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii 
in funcţiune a acestora şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, conform duratelor de 
utilizare economică şi condiţiilor de utilizare a acestora. 

Conducerea Societăţii estimează că duratele de viaţa ale mijloacelor fixe corespund duratelor de 
utilizare economică şi condiţiilor de utilizare a imobilizărilor corporale aflate in patrimoniul Societăţii.  
Amortizarea imobilizărilor corporale este inregistrată pe baza metodei liniare pe perioada estimată a 
duratei utile de funcţionare după cum urmează: 

- Echipament informatic (2-4 ani); 

- Mijloace de transport (5 ani); 

- Echipament si mobilier (3-15 ani). 

Activele care reprezinta dreptul de utilizare a bunurilor inchiriate se depreciaza, pe baza metodei liniare, 

pe durata contractului de chirie (in anul 2019 s-au depreciat pe o durata cuprinsa intre 3-5 ani). 

Conducerea reconsideră valoarea contabilă a echipamentelor, in cazul in care evenimentele sau 

schimbările de circumstanţe indică faptul ca valoarea contabilă nu ar putea fi recuperabilă. 

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanţ impreună 

cu amortizarea cumulată corespunzatoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea 

operaţiune se determină ca diferenţa intre suma obţinută şi valoarea contabilă netă şi sunt incluse in 

profitul din exploatare al perioadei. 

Imobilizările corporale in curs nu sunt amortizate până când acestea intră in folosinţă.  

 
2.6.4 Instrumente financiare 

 

A. Recunoastere initiala si evaluare 

Activele financiare care intra sub incidenta IAS 39 sunt clasificate ca active financiare la valoarea justa 
prin profit sau pierdere, imprumuturi si creante, investitii pastrate pana la scadenta, active financiare 
disponibile in vederea vanzarii sau instrumente derivate desemnate ca instrumente de acoperire 
impotriva riscurilor in cadrul unei acoperiri eficiente impotriva riscurilor, dupa caz. 
Societatea determina clasificarea activelor sale financiare la recunoasterea initiala.  

Clasificarea depinde de scopul in care activele financiare au fost achizitionate sau emise. 

Toate activele financiare sunt recunoscute initial la valoarea justa plus, in cazul activelor financiare care 
nu sunt la valoarea justa prin profit sau pierdere, costurile direct atribuibile aferente tranzactiei. 

Cumpararile sau vanzarile de active financiare care impun livrare de active intr-o perioada prevazuta 
printr-o reglementare sau conventie de pe piata (tranzactii standard) sunt recunoscute in cazul activelor 
financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere la data tranzactiei, si anume, data la care Societatea 
se angajeaza sa cumpere sau sa vanda activul iar in cazul activelor financiare disponibile in vederea 
vanzarii la data decontarii, si anume, data la care are loc efectiv schimbul livrare/ primire instrumente 
contra plata. 

Activele financiare ale Societatii includ numerar in conturi curente si depozite bancare, creante, titluri 
de stat, unitati in fonduri mutuale. 
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B. Evaluare ulterioara 

Evaluarea ulterioara a activelor financiare depinde de clasificarea acestora, dupa cum urmeaza: 
 

i. Activele financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere 
 
Activele financiare sunt clasificate la valoarea justa prin profit sau pierdere in cazul in care strategia de 
investitie documentata a Societatii este de a administra investiile financiare pe baza valorii juste. 

Activele financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere includ activele financiare detinute in vederea 
tranzactionarii si pe cele desemnate la recunoasterea initiala ca fiind la valoarea justa prin profit sau 
pierdere. Investitiile cumparate de obicei cu intentia de a le vinde in viitorul apropiat sunt clasificate ca 
fiind detinute in vederea tranzactionarii. Societatea a desemnat ca fiind la valoare justa prin profit sau 
pierdere investitiile in unitati de fond aferente politelor de asigurare al caror risc investitional este 
transferat contractantului si investitiile in unitati de fond aferente activelor proprii. 

Activele financiare sunt evaluate ulterior la valoare justa, iar variatiile de valoare justa se inregistreaza 
in profit sau pierdere la „Venituri din investitii”. 

Rezultatele care provin din activitati de tranzactionare includ toate castigurile si pierderile in valoare 
justa generate de evaluarea unitatilor de fond la valoarea de piata. 

Societatea reevalueaza activele financiare detinute in vederea tranzactionarii pentru a stabili daca 
intentia de a le vinde in termenul apropiat continua sa fie adecvata. In cazul in care Societatea nu poate 
sa tranzactioneze aceste active financiare din cauza unor piete inactive iar intentia conducerii de a le 
vinde in viitorul apropiat se modifica semnificativ. Societatea poate alege sa reclasifice aceste active 
financiare in situatii rare. Societatea nu a efectuat astfel de reclasificari in perioada 2014 - 2019. 

Reclasificarea la imprumuturi si creante, active disponibile in vederea vanzarii sau pastrate pana la 
scadenta depinde de natura activului si intentia conducerii. 

 
ii. Activele financiare disponibile in vederea vanzarii 

 
Activele financiare clasificate ca si disponibile in vederea vanzarii sunt acele active care nu sunt 
clasificate ca si detinute pentru tranzactionare, detinute pana la maturitate sau ca si imprumuturi si 
creante, si care nu sunt clasificate la valoarea justa prin profit sau pierdere, precum si acele active astfel 
desemnate la recunoasterea initiala. 

Activele financiare disponibile in vederea vanzarii sunt evaluate ulterior la valoarea justa, iar castigurile 
si pierderile nerealizate sunt recunoscute la alte elemente ale rezultatului global in rezerva aferenta 
evaluarii activelor disponibile in vederea vanzarii (capital propriu). 

Activele financiare disponibile in vederea vanzarii includ titluri de stat. 

Daca asiguratorul detine mai mult de o investitie in acelasi titlu pe care trebuie sa il cedeze, 
derecunoasterea se face pe baza principiului primul intrat, primul iesit.  

Dobanda obtinuta in perioada de detinere a investitiilor disponibile in vederea vanzarii este prezentata 
ca venit din dobanzi folosind metoda Ratei Dobanzii Efective.  

Cand activul este derecunoscut, castigul sau pierderea cumulata este recunoscut(a) la venituri din 
investitii. Daca se determina faptul ca activul financiar este depreciat, pierderea cumulata este 
reclasificata de la rezerva de active disponibile in vederea vanzarii la cheltuieli cu investitiile in profit 
sau pierdere. 

In cazul unui activ financiar reclasificat din categoria disponibil in vederea vanzarii, orice castig sau 
pierdere anterioara aferenta recunoscuta in capitalurile proprii este amortizata in profit sau pierdere pe 
parcursul duratei de viata utila ramasa a investitiei folosind rata dobanzii efective. Orice diferenta intre 
noul cost amortizat si fluxul de trezorerie preconizat este de asemenea amortizata pe parcursul duratei 
de viata utila ramasa a activului folosind rata dobanzii efective. Daca este determinat ulterior 
reclasificarii faptul ca activul este depreciat, valoarea inregistrata in capitalurile proprii este reclasificata 
in profit sau pierdere. 
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iii. Imprumuturi si alte creante 
 
Imprumuturile si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile si care nu 
sunt cotate pe o piata activa. 

Societatea include in aceasta categorie: Numerarul si echivalentul de numerar, depozitele constituite 
la banci pentru o durata mai mare de trei luni, creantele din asigurare si reasigurare si alte creante. 

Imprumuturile si creantele sunt evaluate ulterior la cost amortizat utilizand rata dobanzii efective, minus 
provizionul pentru depreciere. Costul amortizat este calculat luand in considerare orice reducere sau 
prima la achizitie si orice comision si costuri care fac parte integranta din rata dobanzii efective. 

Amortizarea pe baza rata dobanzii efective este inclusa in profit sau pierdere la „Venituri din investitii”. 
Castigurile si pierderile sunt recunoscute in profit sau pierdere atunci cand investitiile sunt 
derecunoscute sau depreciate, precum si pe perioada procesului de amortizare. Datorita maturitatilor 
foarte scurte (90 zile), impactul din amortizarea creantelor este nesemnificativ. 

 
iv. Investitii pastrate pana la scadenta 

 
Activele financiare sunt clasificate ca fiind investitii pastrate pana la scadenta numai daca Societatea 
are intentia si capacitatea de a le detine pana la scadenta. Societatea nu a avut astfel de investitii in 
decursul perioadelor prezentate. 
 

C. Derecunoasterea activelor financiare 

Un activ financiar (sau, daca este cazul, o parte a unui activ financiar sau o parte a unui grup de active 
financiare similare) este derecunoscut atunci cand: 

- drepturile de a primi fluxurile de trezorerie aferente activului au expirat sau 
- Societatea pastreaza drepturile de a primi fluxuri de trezorerie aferente activului dar si-a 

asumat o obligatie de plata a fluxurilor de trezorerie incasate integral, fara intarzieri 
semnificative, unei terte parti, in baza unui angajament cu fluxuri identice si fie: 
 Societatea a transferat in mod semnificativ toate riscurile si beneficiile aferente activului 

sau 
 Societatea nu a transferat si nu a pastrat in mod semnificativ toate riscurile si beneficiile 

aferente activului, dar a transferat controlul asupra activului. 

Cand Societatea si-a transferat drepturile de a primi fluxuri de trezorerie decurgand dintr-un activ sau 
a incheiat un angajament de remitere cu fluxuri identice, si nu a transferat si nici nu a pastrat in mod 
semnificativ toate riscurile si beneficiile aferente activului si nu a transferat controlul asupra activului, 
activul este recunoscut proportional cu continuarea implicarii Societatii in activul respectiv. 

Continuarea implicarii care ia forma unei garantii privind activul transferat este evaluata la valoarea mai 
mica dintre valoarea contabila initiala a activului si valoarea maxima a contravalorii care i s-ar putea 
impune Societatii sa o ramburseze. 

In acest caz, Societatea recunoaste si o datorie asociata. Activul transferat si datoria asociata sunt 
evaluate pe o baza care sa reflecte drepturile si obligatiile pe care le-a pastrat Societatea. 

 
D. Deprecierea activelor financiare 

Societatea evalueaza la fiecare data de raportare daca exista dovezi obiective pentru deprecierea unui 
activ financiar sau a unui grup de active financiare. Un activ financiar sau un grup de active financiare 
este considerat depreciat daca si numai daca exista dovezi obiective ale deprecierii ca rezultat al unuia 
sau al mai multor evenimente care au aparut dupa recunoasterea initiala a activului, si daca acel 
eveniment are un impact asupra viitoarelor fluxuri de trezorerie estimate ale activului financiar sau ale 
grupului de active financiare care pot fi estimate fiabil. Dovezile de depreciere pot sa includa indicii ca 
debitorii sau un grup de debitori se confrunta cu dificultati financiare semnificative, neindeplinirea 
obligatiei de plata a dobanzii sau a principalului, probabilitatea sa intre in faliment sau alta forma de 
reorganizare financiara, sau date observabile indica faptul ca exista o scadere cuantificabila in fluxurile 
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de trezorerie estimate, cum ar fi intarzieri la plata sau variatii ale conditiilor economice corelate cu 
neplata. 
 

i. Activele financiare inregistrate la cost amortizat 
 
In cazul activelor financiare inregistrate la costul amortizat, Societatea evalueaza mai intai la nivel 
individual daca exista dovezi obiective ale deprecierii pentru activele financiare care sunt in mod 
individual semnificative sau colectiv pentru activele financiare care nu sunt in mod individual 
semnificative.  

Creantele din asigurari directe includ primele de asigurare de viata ajunse la scadenta si neincasate de 
la detinatorii contractelor de asigurare.  

Conform clauzelor generale ale contractului de asigurare, in situatia in care primele de asigurare nu se 
platesc in termen de 30 de zile de la scadenta, persoana asigurata nu mai beneficiaza de acoperirea 
riscului de asigurare iar dupa alte 60 de zile contractul de asigurare inceteaza de drept.  

Creantele din prime aflate in sold la sfarsitul exercitiului financiar, cu o vechime mai mare de 90 de zile, 
care din motive obiective (tehnice sau de alta natura) nu au putut fi anulate conform clauzelor 
contractuale se depreciaza integral, conform formulei: 

Ajustare pentru depreciere = Creanta – Comision de platit agentului subordonat 

Provizionul se constituie la fiecare perioada de raportare in baza situatiei sumelor scadente si 
neincasate aferente portofoliului de contracte de asigurare la data raportarii. 

Valoarea contabila a activului este redusa prin utilizarea unui cont de depreciere, iar valoarea pierderii 
este recunoscuta in profit sau pierdere la linia „cheltuieli de exploatare”- pozitia alte cheltuieli de 
exploatare.  

Veniturile din dobanzi sunt inregistrate ca parte a veniturilor din investitii in profit sau pierdere.  

In cazul in care, intr-un exercitiu ulterior, valoarea pierderii din depreciere estimata creste sau scade ca 
urmare a unui eveniment care apare dupa ce deprecierea a fost recunoscuta, pierderea din depreciere 
recunoscuta anterior este majorata sau este redusa prin ajustarea contului de cheltuieli cu ajustarile de 
valoare.  

Daca un activ care a fost scos din evidenta este recuperat la o data ulterioara, recuperarea este 
creditata la „Cheltuieli de exploatare” in profit sau pierdere, cont analitic venituri din depreciere.  

 
ii. Investitiile financiare disponibile in vederea vanzarii 

 
Pentru investitiile financiare disponibile in vederea vanzarii, Societatea evalueaza la fiecare data de 
raportare daca exista dovezi obiective ca o investitie sau un grup de investitii este depreciat. 

In cazul investitiilor clasificate ca fiind disponibile in vederea vanzarii din categoria instrumentelor de 
capital, dovezile obiective ar include o „scadere semnificativa sau prelungita” a valorii juste a investitiilor 
sub costul acestora, „Semnificativa” se refera la costul initial al investitiei, iar „prelungita” la perioada in 
care valoarea justa a fost sub costul initial. Societatea considera ca, in general „semnificativ” reprezinta 
o valoare de 25% iar „prelungit” o perioada mai mare de sase luni, In cazul in care exista dovezi ale 
deprecierii, pierderea cumulata – evaluata ca diferenta intre costul de achizitie si valoarea justa curenta 
minus orice pierdere din deprecierea investitiei recunoscuta anterior in profit sau pierdere – este 
reclasificata de la alte elemente ale rezultatului global si recunoscuta in profit sau pierdere. 

Pierderile din deprecierea investitiilor in instrumente de capital nu sunt reluate prin profit sau pierdere; 
cresterile valorii juste a acestora dupa depreciere sunt recunoscute direct la alte elemente ale 
rezultatului global. 

In cazul instrumentelor de datorie clasificate ca fiind disponibile in vederea vanzarii, deprecierea este 
evaluata pe baza acelorasi criterii ca in cazul activelor financiare contabilizate la costul amortizat. 
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Dovezile obiective ar include in acest caz imposibilitatea emitentului de a face plata dobanzii si/ sau 
principalului sau probabilitatea mai mare de 50% demonstrata prin analiza obiectiva a tuturor 
informatiilor disponibile ca emitentul sa nu mai plateasca dobanzile/ principalul atunci cand acestea 
devin scadente conform detaliilor emisiunii. In cazul in care exista dovezi ale deprecierii, pierderea 
cumulata – evaluata ca diferenta intre costul de achizitie si valoarea justa curenta minus orice pierdere 
din deprecierea investitiei recunoscuta anterior in profit sau pierdere – este reclasificata de la alte 
elemente ale rezultatului global si recunoscuta in profit sau pierdere. Pierderile din deprecierea 
investitiilor in instrumente de datorie sunt reluate prin profit sau pierdere daca cresterile valorii juste a 
acestora dupa depreciere sunt datorate unui eveniment ulterior ce poate fi obiectiv evaluat. 
 

E. Valoarea justa a instrumentelor financiare 

Valoarea justa este pretul care ar fi primit din vanzarea unui activ sau platit pentru transferul unei datorii 
in cadrul unei tranzactii reglementate intre participantii de pe piata la data evaluarii. 

Ierarhia valorii juste depinde de datele de intrare utilizate in tehnicile de evaluare a acesteia, existand 
trei nivele de clasificare. In ierarhia valorii juste, nivelul prioritar il ocupa preturile cotate (neajustate) pe 
pietele active pentru active sau datorii identice (date de intrare de nivelul 1), iar cel mai scazut nivel de 
prioritate este cel al datelor de intrare neobservabile (date de intrare de nivelul 3). 

Cea mai buna dovada a valorii juste o reprezinta preturile cotate pe o piata activa. Daca piata pentru 
un instrument financiar nu este activa, Societatea stabileste valoarea justa utilizand tehnici de evaluare, 
bazate fie pe date observabile din piata (date de intrare de nivelul 2), fie pe date neobservabile (date 
de intrare de nivelul 3). 

O piata pentru un activ sau o datorie financiare este considerata o piata activa daca de pe aceasta piata 
se pot obtine cu usurinta si in mod regulat preturi ce reflecta tranzactii efectuate in conditii normale de 
la o bursa de valori, broker, dealer, serviciu de pricing, etc. 

Valoarea justa a instrumentelor financiare care sunt tranzactionate activ pe piete financiare organizate 
este determinata prin referire la preturile de piata cotate pentru active sau la pretul oferit pentru datorii, 
la inchiderea zilei la data de raportare, fara nici o deducere pentru costuri aferente tranzactiei. 

Pentru toate celelalte instrumente financiare care nu sunt tranzactionate pe o piata activa, valoarea 
justa este determinata utilizand tehnici de evaluare corespunzatoare pe baza celor mai bune estimari 
ale Societatii cu privire la cele mai adecvate ipoteze. Tehnicile de evaluare includ metoda fluxurilor de 
trezorerie actualizate, comparatii intre instrumente similare pentru care exista preturi de piata 
observabile, solicitarea de cotatii de la participanti la piata secundara ce tranzactioneaza astfel de 
instrumente, modele de credit si alte modele de evaluare relevante. 

In cazul tehnicilor privind fluxurile de trezorerie actualizate, fluxurile de trezorerie estimate se bazeaza 
pe cele mai bune estimari ale conducerii iar rata de actualizare utilizata este o rata de piata pentru un 
instrument similar. 

Din punct de vedere al ierarhiei valorii juste, Societatea clasifica activele financiare astfel: 
 
- Nivelul 1 (preturi cotate de pe pietele active pentru active sau datorii identice):  

 activele financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere, respectiv investitiile in 
unitati de fond;  

Pentru investitiile in unitati de fond valoarea justa este calculata folosind pretul de piata publicat de 
depozitarul fondurilor pentru ziua pentru care se face evaluarea.  

Pretul de piata publicat de depozitar este acelasi cu pretul la care ar fi putut fi vandute/ cumparate 
unitatile de fond in ziua pentru care se face evaluarea, neexistand comisioane de rascumparare in cazul 
vanzarii. 

 activele financiare disponibile in vederea vanzarii, respectiv titlurile de stat 

In evaluarea folosita s-au luat in considerare informatiile publicate de Banca Nationala a Romaniei in 
urma tranzactionarilor prin sistemul SAFIR.  
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 depozitele bancare 

- Nivelul 2 (tehnici de evaluare pentru care elementele de baza care sunt semnificative in stabilirea 
valorii juste sunt observabile in mod direct sau indirect): Societatea nu detine active financiare evaluate 
la valoare justa si clasificate in aceasta categorie. 

- Nivelul 3 (tehnici de evaluare pentru care elementele de baza care sunt semnificative in stabilirea 
valorii juste nu sunt observabile): Societatea nu detine active financiare evaluate la valoare justa si 
clasificate in aceasta categorie. 
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2.6.5 Clasificarea contractelor de asigurare 

Contractele de asigurare sunt acele contracte in care Societatea (asiguratorul) a acceptat un risc de 
asigurare semnificativ de la detinatorul politei de asigurare, convenind sa despagubeasca detinatorul 
politei de asigurare daca un viitor eveniment incert specificat (evenimentul asigurat) are un efect 
nefavorabil asupra detinatorilor politelor de asigurare. 

Riscul de asigurare reprezinta un risc diferit de riscul financiar, transferat de la titularul unui contract. 
catre emitent.  

Contractele care cuprind doar riscuri financiare, de reziliere sau continuitate sau riscuri de cheltuieli nu 

sunt considerate contracte de asigurare, ci sunt clasificate in categoria contractelor de investitii. 

Riscul de reziliere sau continuitate (adica riscul ca partea sa anuleze contractul mai devreme sau mai 
tarziu decat a preconizat emitentul, la stabilirea pretului contractului) nu este un risc de asigurare. 
deoarece plata catre partea respectiva nu depinde de un eveniment viitor incert, care afecteaza partea 
respectiva. In mod similar, riscul de cheltuieli (adica riscul cresterii neasteptate a costurilor 
administrative asociate cu intretinerea unui contract. nu a costurilor asociate cu evenimentele 
asigurate), nu este un risc de asigurare, deoarece cresterea neasteptata a cheltuielilor nu afecteaza 
partea contractuala. 

Ca regula generala, Societatea determina daca are un risc de asigurare semnificativ, comparand 
beneficiile platite in cazul in care are loc evenimentul asigurat, cu beneficiile de plata in cazul in care 
nu are loc evenimentul asigurat. 

Testul efectuat pentru prezenta riscului de asigurare are in vedere mai intai o evaluare calitativa plecand 
de la clauzele si conditiile generale ale produsului de asigurare si ulterior o evaluare cantitativa conform 
celor specificate mai sus. 

Contractele de asigurare pot transfera riscul financiar. 

Contractele de investitii sunt acele contracte care transfera riscul financiar semnificativ, si nu riscul de 
asigurare semnificativ. Riscul financiar este riscul unei posibile modificari viitoare a uneia sau a mai 
multora dintre urmatoarele variabile specificate: rata a dobanzii, pret al unui instrument financiar, pret 
al unui bun de consum, rata de schimb valutar, indice de pret sau de rata, rating sau indice de credit 
numai daca, in cazul unei variabile nefinanciare, variabila nu este specifica unei parti contractante. 

Daca un contract a fost clasificat drept contract de asigurare, acesta continua sa fie un contract de 
asigurare pe restul duratei sale, chiar daca riscul de asigurare se reduce semnificativ in aceasta 
perioada, cu exceptia cazului in care toate drepturile si obligatiile sunt stinse sau expira. Cu toate 
acestea, contractele de investitii pot fi reclasificate drept contracte de asigurare dupa inceperea lor daca 
riscul de asigurare devine semnificativ. 

 

2.6.6 Reasigurare 

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea cedeaza o parte din riscul de asigurare. 

Activele din reasigurare reprezinta soldurile de primit de la societati de reasigurare. Soldurile de primit 
de la reasiguratori sunt estimate in conformitate cu rezerva pentru daune cedata sau cu daunele 
decontate asociate politelor cedate reasiguratorului si sunt conforme cu contractele de reasigurare 
aferente. 

Activele din reasigurare sunt revizuite pentru depreciere la fiecare data de raportare sau mai frecvent, 
daca exista indicii de depreciere aparute in cursul exercitiului de raportare. Deprecierea apare atunci 
cand exista dovezi obiective, in urma unui eveniment care a avut loc dupa recunoasterea initiala a 
activului din reasigurare, ca este posibil ca Societatea sa nu incaseze toate sumele datorate conform 
prevederilor contractuale, iar evenimentul are un impact care poate fi evaluat fiabil asupra sumelor pe 
care Societatea le va primi de la reasigurator. Pierderea din depreciere este inregistrata in profit sau 
pierdere. 

Castigurile sau pierderile din operatiunile de reasigurare sunt recunoscute in profit sau pierdere la data 
materializarii creantelor si datoriilor, respectiv lunar in cazul primelor brute cedate in reasigurare, anual 
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in cazul profit sharing-ului (conform specificatiilor tratatului de resigurare) si la data aprobarii platii 
indemnizatiei de asigurare pentru respectivul eveniment asigurat in cazul daunelor si nu se 
amortizeaza. 

Cedarile conform contractelor de reasigurare nu elibereaza Societatea de obligatiile pe care le are fata 
de detinatorii politelor de asigurare. 

Activele sau datoriile din reasigurare sunt derecunoscute atunci cand drepturile contractuale sunt stinse 
sau expira sau cand contractul este transferat unui tert. 

 

2.6.7 Cheltuieli in avans 

Cheltuielile in avans sunt plati efectuate care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli pe baza unui 
scadentar, in perioada sau exercitiile financiare ulterioare. Aceste cheltuieli se exclud din contul de 
profit si pierdere al perioadei curente si se inregistreaza ulterior in perioada la care acestea se refera. 

In categoria cheltuielilor efectuate in avans sunt inregistrate toate cheltuielile ale caror alocari in timp 
au loc ulterior lunii in care a fost emis documentul/factura. Tipurile de cheltuieli in avans ce pot aparea 
sunt diverse abonamente si subscriptii, chirii/utilitati, Intretineri, asigurari, taxe.  

 
2.6.8 Numerar si echivalente de numerar 

Numerarul si echivalentele de numerar cuprind numerarul aflat in casierie, bancnote si monede 
romanesti si straine care au curs legal si soldul conturilor de disponibilitati la institutiile de credit.  
 

Numerarul şi echivalentul de numerar sunt evidenţiate in bilanţ la valoarea nominala. Echivalent de 
numerar sunt considerate depozite bancare cu maturitate iniţială mai mică sau egala cu 3 luni, care pot 
fi uşor transformate in numerar. 
 

2.6.9 Datorii privind asigurarile 

Datoriile privind asigurarile sunt recunoscute conform conditiilor contractuale si contabilitatii de 
angajament si cuantificate la recunoasterea initiala la valoarea justa. 
 
Derecunoasterea datoriilor privind asigurarile se inregistreaza atunci cand obligatia aferenta datoriei 
este stinsa, este anulata sau expira. 
 
 

2.6.10 Datorii financiare 

 

A. Recunoastere initiala si evaluare 
 
Toate datoriile financiare sunt inregistrate initial la valoarea justa. In cazul datoriilor financiare care nu 
sunt la valoare justa prin profit sau pierdere, se scad costurile de tranzactionare direct atribuibile. 

Datoriile financiare ale Societatii includ datorii comerciale, datorii privind asigurarile (a se vedea 
sectiunea de mai sus) si alte datorii. 

 
B. Evaluarea ulterioara 

 
Datoriile financiare care nu sunt la valoare justa prin profit sau pierdere sunt evaluate ulterior la costul 
amortizat. 
 

C. Derecunoasterea datoriilor financiare 
 
O datorie financiara este derecunoscuta atunci cand obligatia aferenta datoriei este stinsa, este anulata 
sau expira. 
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In cazul in care o datorie financiara este inlocuita cu o alta datorie provenind de la acelasi creditor in 
conditii substantial diferite sau daca termenii unei datorii existente se modifica in mod substantial, acest 
schimb sau modificare este tratat(a) ca o derecunoastere a datoriei initiale si o recunoastere a noii 
datorii, iar diferenta dintre respectivele valori contabile este recunoscuta in profit sau pierdere. 

2.6.11 Venituri din prime  

Primele brute subscrise  aferente activităţii de asigurări de viaţă sunt recunoscute şi inregistrate astfel: 

- pentru asigurările de viaţă la care durata contractului de asigurare este mai mică sau egală cu un an, 

prima brută subscrisă reprezintă valoarea primelor brute incasate şi de incasat aferente contractului de 
asigurare; 

- pentru asigurările de viaţă la care durata contractului de asigurare este mai mare de un an, prima 

brută subscrisă se va stabili astfel: 

 pentru contractul de asigurări de viaţă la care se incasează primă unică, prima brută subscrisă 
reprezintă valoarea primei brute unice, aferentă contractului de asigurare; 

 pentru contractul de asigurări de viaţă la care prima de asigurare datorată de asigurat se 
incasează in rate, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primelor brute incasate şi de 
incasat aferente unui an calendaristic din cadrul contractului de asigurare sau, in cazul 
politelor  atasate creditelor  de tip revolving prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primelor 

incasate si de incasat estimate lunar pe baza soldului creditului. 
-pentru acoperirea de baza aferenta asigurarilor de viata legate de investitii, prima bruta subscrisa 
reprezinta valoarea primelor brute incasate aferenta perioadei de raportare. 
 
Pentru contractele incheiate in devize, primele brute subscrise sunt evidențiate in lei la cursul de schimb 
istoric din data subscrierii. 
 
Cifra de afaceri bruta (prime brute castigate) reprezinta primele brute subscrise din asigurarea directa 
in cursul exercitiului financiar plus variatia rezervei de prima rezultata ca diferenta intre rezerva de la 
sfarsitul perioadei si rezerva de la inceputul perioadei. 
 

2.6.12 Cheltuieli tehnice si de subscriere 

In categoria costurilor de achizitie si a altor cheltuieli de subscriere sunt incluse in principal cheltuielile 
cu comisioanele brute platite agentilor de intermediere de asigurari de viata, atat pentru subscrierea 
unor contracte noi cat si pentru intretinerea portofoliului de contracte existente,  net de comisioanele 
primite de la reasigurator, cheltuielile administrative implicate in procesul de vanzare si cheltuieli de 
publicitate.  

In categoria altor cheltuieli tehnice sunt incluse cheltuielile cu beneficiile platite,  inclusiv rascumparari, 
maturitati si anuitati. 

 
A. Comisioanele catre agentii subordonati 

Comisioanele de plata catre agentii subordonati pentru activitatea de asigurare directa sunt generate 
si inregistrate in contabilitate in momentul incheierii politei de asigurare cu persoana asigurata. 

Comisioanele sunt inregistrate in profit sau pierdere conform principiului contabilitatii de angajamente 
si sunt recunoscute in momentul subscrierii politei de asigurare, avand ca baza de calcul primele brute 
subscrise. 

B. Cheltuieli de achiziţie reportate  

Cheltuielile de achiziţie reportate sunt acele cheltuieli intervenite in procesul de achiziţie aferente 
perioadelor viitoare. Ele includ in primul rând comisioanele aferente emiterii şi subscrierii de poliţe. In 
general, cheltuielile de achiziţie reportate reprezintă acea proporţie a costurilor de achiziţie care 
corespund rezervei de primă. Cheltuielile de achiziţie reportate sunt calculate la nivel de poliţă şi in 

cadrul acesteia pe fiecare produs şi clauză in parte. 
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C. Cheltuieli cu daunele platite 

Cheltuielile cu daunele cuprind sumele platite aferente exercitiului financiar in baza contractelor de 
asigurare, cuprinzand despagubiri, maturitati si rascumparari. 

 

2.6.13 Rezerve tehnice  
 

A. Rezerva de prime 

Rezerva de prime se calculează lunar, prin insumarea cotelor părţi din primele brute subscrise, aferente 
perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel incât diferenţa dintre volumul primelor brute 
subscrise şi această rezervă să reflecte primele brute alocate părţii din riscurile expirate la data 
calculării. Rezerva de prime constituită se obţine prin insumarea valorilor rezervei de prime calculate 
pentru fiecare contract. 

 

B. Rezerva de daune avizate 

Rezerva de daune se creează in baza estimărilor pentru avizările de daune primite de Societate, astfel 
incât fondul creat să fie suficient pentru acoperirea plăţii acestor daune. Rezerva de daune se constituie 
pentru daunele raportate şi in curs de lichidare şi 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 in viitor pentru lichidarea acestor daune. Rezerva de daune care trebuie constituită se obţine 
prin insumarea valorilor rezervei de daune calculate pentru fiecare contract de asigurări de viata. 
 

C. Rezerva de daune neavizate 

Rezerva de dauna neavizata este constituita utilizand metode statistice (Chain Ladder, target loss ratio 
diferite metode statistice ce sunt revizuite cel putin la inchiderea exercitiului financiar in baza datelor 
statistice constituite pana la momentul calculului. Rezerva are scopul de a acoperi eventuala obligatie 
a socitetatii generata de daunele intamplate, dar care nu au fost notificate. 
 

D. Rezerva matematica  

Rezerva matematică se reprezintă valoarea actuarială a obligaţiilor financiare ale Asigurătorului după 
deducerea valorii actuariale a obligaţiilor financiare ale Asiguratului. Menţionăm că rezervele 
matematice se evaluează folosind o metodă actuarială prospectivă luându-se in calcul valoarea 
obligaţiilor aferente riscului de deces corespunzator fiecarei persoane asigurate ce este acoperita prin 
contractul de asigurare de grup. 
 

E. Rezerva de beneficii si risturnuri  

Rezerva de beneficii si risturnuri se constituie pentru contractele de asigurari de viata la care se prevad 
restituiri de prima, in cazul participarii la profitul asiguratorului. Aceasta rezerva este egala cu 
participarea la profit oferita conform conditiilor generale specifice fiecarui produs. Participarea la profit 
reprezinta un procent aplicat rezultatului net, procent care difera in functie de produsul de asigurare. 

F. Rezerve tehnice aferente contractelor in unitati de cont/ Rezerva matematica 

Rezervele tehnice aferente asigurarilor de viata legate de investitii reprezinta valoarea primelor incasate 
diminuata cu valoarea comisioanelor de administrare si reevaluata in functie de evolutia plasamentelor 
in unitati de cont. Aceasta rezerva se calculeaza lunar, pentru fiecare contract in parte.  

G. Alte Rezerve tehnice: Rezerva pentru Prime nealocate 

Pentru asigurările de viaţă legate de fondurile de investitii, intermediate de agentul subordonat BRD 
Groupe Societe Generale Societatea constituie Rezerva pentru prime nealocate. 
Rezerva pentru prime nealocate este constituită la nivelul primelor brute subscrise nealocate contului 
contractantului. Aceasta rezerva este inregistrata lunar. 
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2.6.14 Capital social 

Capitalul social reprezinta totalitatea actiunilor subscrise si varsate de catre actionarii societatii. 
Capitalul social se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire si a documentelor 
justificative privind varsamintele de capital. 

Majorarea capitalului se realizeaza prin subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor 
si alte operatiuni, potrivit legii. 

Micsorarea capitalului se realizeaza, in principal, prin reducerea numarului de actiuni sau  diminuarea 
valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor actionari, acoperirea pierderilor contabile din 
anii precedenti sau alte operatiuni, potrivit legii. 

In toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectueaza in baza hotararii Adunarii 
Generale a Actionarilor. 

Castigurile sau pierderile legate de emiterea sau anularea actiunilor nu sunt recunoscute in profit sau 
pierdere. Contravaloarea primita sau platita in urma unor astfel de operatiuni este recunoscuta direct in 
capitalurile proprii. 

Nu reprezinta castiguri sau pierderi legate de emiterea sau anularea actiunilor diferentele de curs 
valutar dintre momentul subscrierii actiunilor si momentul varsarii contravalorii acestora, acestea fiind 
recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. 

2.6.15 Rezerva legala 

Rezerva legala este inclusa in Alte rezerve si este stabilita in concordanta cu legislatia in vigoare prin 
alocarea a maximum 5% din profitul brut inainte de impozitare pana cand fondul de rezerva atinge 20% 
din capitalul social integral varsat. Aceasta rezerva nu poate fi repartizata actionarilor. Rezerva legala 
poate fi utilizata numai in conditiile prevazute de lege. 

2.6.16  Dividende 

Dividendele care sunt acordate asociatilor pe baza deciziei luate de Adunarea Generala a Actionarilor, 
propuse sau declarate dupa data bilantului, ca si alte profituri similare, daca este cazul, nu sunt 
recunoscute ca datorii la data bilantului.  

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea 
dividendelor se face ulterior aprobarii situatiilor financiare. Evidentierea in contabilitate a destinatiilor 
profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa Adunarea Generala a Actionarilor care a aprobat 
repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor, rezerve 
si alte destinatii, potrivit legii. 

2.6.17 Impozite 

 
A. Impozitul pe profit curent 

 
Creantele si datoriile privind impozitul pe profit curent sunt evaluate la valoarea care se asteapta a fi 
recuperata de la sau platita catre autoritatile fiscale. Ratele de impozitare si legile fiscale utilizate pentru 
calcularea sumelor sunt cele care sunt adoptate la data de raportare in legislatia nationala. Creantele 
si datoriile privind impozitul pe profit curent includ si ajustarile pentru impozitele despre care se 
preconizeaza ca vor fi de plata sau de recuperat cu privire la perioadele anterioare. 
 
Impozitul pe profit curent aferent elementelor recunoscute direct in capitalul propriu sau la alte elemente 
ale rezultatului global este recunoscut direct in capitalul propriu sau la alte elemente ale rezultatului 
global, nu in profit sau pierdere. Conducerea evalueaza periodic pozitiile prezentate in declaratiile 
fiscale cu privire la situatiile in care reglementarile aplicabile referitoare la impozitare sunt supuse 
interpretarii si constituie provizioane daca este cazul. 
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B. Impozitul amanat 
 
Impozitul amanat este prezentat aplicand metoda bilantiera privind diferentele temporare la data de 
raportare intre bazele de impozitare ale activelor si datoriilor si valoarea contabila a acestora in vederea 
raportarii financiare. 
 
Datoriile privind impozitul amanat sunt recunoscute pentru toate diferentele temporare impozabile, cu 
exceptia: 
 

cazului in care datoria privind impozitul amanat provine din recunoasterea initiala a fondului comercial 
sau a unui activ sau a unei datorii nete intr-o tranzactie care nu este o combinare de intreprinderi si, la 
data tranzactiei, nu afecteaza nici profitul contabil, nici profitul sau pierderea impozabila, si 

pentru diferentele temporare impozabile aferente investitiilor in filiale, entitati asociate si intereselor in 
asocierile in participatie, in cazul in care momentul reluarii diferentelor temporare poate fi controlat si 
este probabil ca diferentele temporare sa nu fie reluate in viitorul previzibil. 
 
Creantele privind impozitul amanat sunt recunoscute pentru toate diferentele temporare deductibile, 
pentru creditele fiscale neutilizate si orice pierderi fiscale neutilizate, in masura in care este probabil sa 
fie disponibil un profit impozabil fata de care sa poata fi utilizate diferentele temporare deductibile si 
creditele fiscale neutilizate precum si orice pierderi fiscale neutilizate, cu exceptia cazului in care: 
 

creanta privind impozitul amanat aferenta diferentelor temporare deductibile provine din 
recunoasterea initiala a unui activ sau a unei datorii intr-o tranzactie care nu este o combinare de 
intreprinderi si, la data tranzactiei, nu afecteaza nici profitul contabil, nici profitul sau pierderea 
impozabila, si 

in cazul diferentelor temporare deductibile asociate investitiilor in filiale, entitati asociate si intereselor 
in asocierile in participatie, creantele privind impozitul amanat trebuie recunoscute numai in masura in 
care exista probabilitatea ca diferentele temporare sa fie reluate in viitorul apropiat si sa existe profit 
impozabil fata de care sa poata fi utilizate diferentele temporare. 
 
Valoarea contabila a creantelor privind impozitul amanat este revizuita la fiecare data de raportare si 
redusa in masura in care nu mai este probabil sa fie disponibil suficient profit impozabil pentru a permite 
utilizarea beneficiului unei parti a creantei privind impozitul pe profit amanat sau al totalitatii acesteia. 
 
Creantele privind impozitul amanat nerecunoscute sunt evaluate la fiecare data de raportare si se 
recunosc in masura in care a devenit probabil faptul ca profitul impozabil viitor va permite recuperarea 
creantei privind impozitul amanat. 
Creantele si datoriile privind impozitul amanat sunt evaluate la ratele de impozitare preconizate a fi 
aplicate pentru exercitiul in care activul este realizat sau datoria este decontata, pe baza ratelor de 
impozitare (si a legilor fiscale) in vigoare la data de raportare.  

 
Rata impozitului pe profit utilizata pentru calculul impozitelor curente la 31 decembrie 2019 este de 16% 
(31 decembrie 2018: 16%). 
 
Impozitul amanat privind elementele recunoscute in afara profitului si pierderii este de asemenea 
recunoscut in afara profitului si pierderii. Elementele privind impozitul amanat sunt recunoscute in 
corelatie cu tranzactia la care se refera, la alte elemente ale rezultatului global sau direct in capitalurile 
proprii. 
 
Creantele si datoriile privind impozitul amanat sunt compensate daca exista un drept legal de 
compensare a creantelor privind impozitul curent cu datoriile privind impozitul pe profit curent, iar 
impozitele amanate se refera la aceeasi entitate impozabila si la aceeasi autoritate fiscala. 
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2.6.18 Venituri din investitii 

Veniturile din investitii sunt recunoscute in conformitate cu principiul contabilitatii de angajament. 
Castigurile si pierderile realizate reprezinta diferenta dintre pretul de achizitie si veniturile nete din 
vanzare. 

2.6.19 Testul de adecvare a rezervelor tehnice 

La fiecare data de raportare a situatiei pozitiei financiare sunt realizate teste de adecvare a rezervelor 
tehnice, folosind estimari curente ale fluxurilor de trezorerie viitoare atribuibile perioadei neexpirate a 
politelor in vigoare. Daca aceasta evaluare arata ca valoarea fluxurilor nete viitoare de trezorerie 
estimate depaseste suma dintre rezerva matematica si rezerva de beneficii si risturnuri, intreaga 
diferenta este recunoscuta in profit sau pierdere. 

2.6.20  Provizioane 

Provizioanele sunt recunoscute in situatia pozitiei financiare atunci când pentru Societate se naşte o 
obligaţie legală sau constructivă legată de un eveniment trecut şi este probabil că in viitor să fie 
necesară consumarea unor resurse economice care să stingă această obligaţie. Provizioanele sunt 
revizuite la fiecare sfârşit de perioadă şi ajustate pentru a reflecta estimarea curentă cea mai adecvată. 
Diferenţele rezultate in urma ajustărilor necesare sunt recunoscute in contul de profit şi pierdere al 
perioadei. 

 
Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: 
 

 o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;  

 este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi  

 poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.  
 
Dacă aceste condiţii nu sunt indeplinite, nu este recunoscut un provizion in situaţiile financiare. 
 

2.6.21 Beneficiile angajatilor 

 

A. Beneficiile angajatilor pe termen scurt 

Beneficiile angajatilor pe term scurt includ remuneratiile, salariile si contributiile la asigurari sociale, 
concediul anual platit si concediul medical platit. Beneficiile angajatilor pe term scurt sunt recunoscute 
ca element de cheltuiala in momentul constituirii obligatiei de plata. 

Societatea include in beneficiile pe termen scurt bonusurile platite angajatilor, daca acestea se platesc 
in mai putin de 12 luni de la sfarsitul perioadei. 

Societatea, in desfasurarea normala a activitatii, executa plati catre fondurile de pensii de stat romanesti 
pentru angajatii sai din Romania, pentru pensii, asigurari de sanatate si somaj.Toate contributiile sunt 
recunoscute ca si cheltuieli in profit sau pierdere in momentul constituirii. 

 

B.  Beneficii post-angajare 

Contributia la fonduri de pensii private 

Societatea plateste angajatilor sai cu vechime mai mare de 3 luni contributia la fondul de pensii 
facultative administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.  Aceasta 
contributie este in cuantum de 200 euro/an/persoana. In cazul in care salariatii contribuie cu minim 50 
RON lunar, contributia este in cuantum de 400 euro/an/persoana. 

Toti angajatii Societatii sunt inclusi in sistemul de pensii de stat. 
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Pensii si alte beneficii post-pensionare 

Conform Regulamentului intern, in cazul desfacerii Contractului individual de munca ca urmare a 
pensionarii, indiferent de cauza, salariatul va beneficia, o singura data, de o indemnizatie impozabila. 
al carui cuantum va fi diferentiat in functie de vechimea in companie si este cuprinsa intre unul si sase 
salarii. 

Costul cu acordarea de beneficii in baza acestui plan de beneficii determinate este estimat anual 
folosind metode actuariale si este recunoscut in situatia veniturilor si cheltuielilor in baza contabilitatii 
de angajament. 

Diferentele rezultate din modificari ale ipotezelor de calcul ( rate de actualizare, varsta medie etc) sau 
diferentele dintre ipotezele actuariale si performantele reale sunt recunoscute ca pierderi sau castiguri 
actuariale. 

Castigurile si pierderile actuariale, exclusiv sumele recunoscute ca dobanzi nete aferente datoriei nete 
privind beneficiul determinat sunt componente utilizate pentru a reevalua datoria neta privind beneficiul 
determinat. Aceste componente sunt recunoscute imediat si integral ca si castiguri si pierderi 
nerealizate. Aceste elemente nu sunt reclasificate in venituri, dar transferate in rezultatul reportat. 

O cheltuiala anuala este inregistrata in cadrul cheltuielilor de personal afrente planului de beneficii 
determinate, constand in: 

- drepturile suplimentare acordate fiecarui angajat ( costul serviciilor curente); 

- costul serviciilor anterioare rezultat dintr-o modificare deplan sau o reducere; 

- cheltuiala financiara rezultata din rata de actualizare; 

- solutionarea planului; 

Societatea nu deruleaza nici un alt plan de pensionare si, deci, nu are nici o alta obligatie referitoare la 
pensii. Societatea nu opereaza nici un alt plan de beneficii sau alt plan legat de beneficii post 
pensionare. Societatea nu are alte obligatii legate de servicii suplimentare pentru fostii si actualii 
angajati. 

 
2.6.22 Leasing 

Societatea aplica pentru prima data standardul IFRS 16 in exercitiul financiar 2019. Natura si efectele 

rezultate din adoptarea acestui standard sunt descrise in sectiunile urmatoare. Societatea a optat 

pentru aplicarea metodei retrospective modificate. 

 

A. Contracte clasificate anterior ca leasing financiar 
 

Conform IFRS 16, pentru contractele de leasing clasificate anterior (in baza IAS 17), ca “leasing 
financiar”, valoarea dreptului de utilizare si valoarea datoriei la data primei aplicari sunt reprezentate de 
valoarea activului preluat in leasing, respectiv de datoria din leasing imediat inainte de aceasta data, 
masurate conform IAS 17. 
Conform IAS 17 „contracte de leasing”, contractele de leasing pentru imobilizarile corporale in care 
Societatea isi asuma toate riscurile si beneficiile aferente imobilizarii au fost clasificate ca si contracte 
de leasing financiar. Leasingul financiar este capitalizat la valoarea actuala estimata a platilor. Fiecare 
plata este impartita intre elementul de capital si dobanda pentru a se obtine o rata constanta a dobanzii 
pe durata rambursarii. Sumele datorate sunt incluse in datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de 
dobanda este trecut in profit sau pierdere pe durata contractului. Activele detinute in cadrul contractului 
de leasing financiar sunt capitalizate si amortizate pe durata lor de viata utila. 
 

B. Contracte clasificate anterior ca leasing operational 
 

Conform IFRS 16, Societatea recunoaste un drept de utilizare al activelor si o datorie din leasing pentru 
acele contracte anterior clasificate ca si leasing operational, cu exceptia contractelor pe termen scurt 
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(cu durata mai mica sau egala cu 12 luni) si a celor de valoare mica (de regula sub pragul de 5.000 
EUR, echivalent in RON). 
  
Recunoastere initiala 

Societatea a optat pentru recunoasterea dreptului de utilizare a activului la nivelul datoriei, neta de orice 
sume incasate in avans sau preliminare anterior inregistrata, recunoscuta in sitatiile financiare la data 
primei aplicari. Modificarile in contractele de leasing sunt considerate ca si contract separat. 

Societatea s-a bazat pe practica disponibila in ceea ce priveste: 

 Utilizarea aceleiasi rate de actualizare pentru toate contractele de leasing cu caracteristici 
similare;  

 Evaluarea profitabilitatii contractelor de leasing imediat inainte de data primei aplicari; 

 Evaluarea retrospectiva in a stabili daca un contract de leasing prevede optiunea prelungirii 
sau a terminarii leasingului.  

Datoria din leasing este recunoscuta pe baza valorii actualizate a ratelor ramase, calculata folosind rata 

incrementala de imprumut la data primei aplicari. 

La data de tranzitie la IFRS 16 s-au considerat 16 contracte ca fiind in scopul acestui standard. Pentru 

aceste contracte a fost recunoscut un activ reprezentand drept de utilizare a activelor inchiriate in suma 

de 1 562 591 RON, la o rata de actualizare de 2.483%.  

Evaluare ulterioara 

Ulterior recunoasterii initiale, activul reprezentand dreptul de utilizare a activului inchiriat se va deprecia 
liniar pe durata contractului de chirie. Valoarea activului va fi egala cu costul la prima aplicare minus 
amortizare cumulata la data raportarii, ajustata cu eventuale modificari ale datoriei din leasing. Activul 
se va testa pentru depreciere permanenta, conform IAS 36. 

Ca urmare a aplicarii IFRS 16, Societatea a inregistrat urmatorul impact la 31.12.2019: 

 Crestere a activelor imobilizate cu valoarea activului reprezentand dreptul de utilizare a 

activelor  inchiriate: 7 108 229 RON , asa cum este prezentat in Nota 3.6; 

 Crestere a pozitiei Alte datorii cu valoarea datoriei din leasing de 7 224 686 RON, asa cum este 

prezentat in Nota 3.11.2; 

 Crestere a pozitiei Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor cu suma reprezentand cheltuiala 

cu amortizarea: 1 300 216 RON, asa cum este prezentat in Notele 3.6 si 3.22; 

 Crestere a cheltuielii cu dobanda cu suma de 208 782 RON, asa cum este prezentat in Nota 

3.17; 

Valoarea cheltuielii cu chiria (fara a lua in calcul valoarea TVA), daca s-ar fi aplicat IAS 17, ar fi fost in 
suma de 1 392 540 RON. 

Datoria din leasing se va diminua cu ratele care devin scadente si se va remasura in cazul modificarii 
contractului de leasing. 

Pentru contractele noi de leasing care vor fi semnate ulterior Societatea va evalua incadrarea in scopul 
IFRS 16. In cazul in care contractele vor fi in scopul IFRS 16, se va recunoaste atat activul cat si datoria 
la valoarea actualizata a ratelor viitoare, pe durata contractului.   

2.6.23 Evenimente ulterioare 

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, atat favorabile cat si nefavorabile, care 
au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru emitere. 
Evenimentele ulterioare datei bilantului care furnizeaza informatii suplimentare despre pozitia Societatii 
la data bilantului sunt evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situatiilor financiare. Evenimentele 
ulterioare datei bilantului care ofera indicatii despre conditiile aparute ulterior datei bilantului, nu conduc 
la ajustarea situatiilor financiare si sunt prezentate in note in cazul in cazul in care sunt semnificative. 
 



BRD ASIGURARI DE VIATA S.A. 
Situatii Financiare Individuale  
 

Toate sumele sunt exprimate in Ron daca nu se specifica altfel 

 

25 | P a g e  
 

2.7 Modificarea politicilor contabile, adoptarea unor IFRS revizuite /modificate, noi 

standarde si interpretari neintrate in vigoare  

 
2.7.1 Adoptarea unor IFRS revizuite /modificate 

Politicile contabile adoptate sunt consecvente cu cele din exercitiul financiar anterior, cu exceptia 
urmatoarelor standarde modificate, care au fost adoptate de Societate la 1 ianuarie 2019. 
Adoptarea acestor noi standarde / interpretari / modificari nu a avut un impact semnificativ asupra 
pozitiei financiare sau a performantei Societatii. 
 

 IFRS 16: Contracte de leasing  

IFRS 16 stabileste principiile pentru recunoasterea, evaluarea, prezentarea si furnizarea informatiilor 
despre contractele de leasing ale celor doua parti la un contract, si anume, clientul („locatar”) si 
furnizorul („locator”). Noul standard prevede ca locatarii sa recunoasca majoritatea contractelor de 
leasing in cadrul situatiilor financiare. Locatarii vor dispune de un singur model contabil pentru toate 
contractele, cu anumite exceptii. Contabilitatea locatorului ramane in mod semnificativ neschimbata. 
Impactul adoptarii acestui standard este prezentat in Nota 2.6.22 
 

 IFRS 9 Instrumente financiare: Caracteristici de plati in avans cu compensare negativa 
(Modificari) 

Modificarea permite ca activele financiare cu caracteristici de plati in avans, care permit sau necesita 
ca o parte la un contract fie sa plateasca, fie sa primeasca o compensatie rezonabila pentru rezilierea 
timpurie a contractului (astfel incat, din perspectiva detinatorului activului, este posibil sa existe o 
„compensare negativa”) să fie evaluate la cost amortizat sau la valoarea justa prin alte elemente ale 
rezultatului global. Societatea a optat pentru amanarea adoptarii IFRS 9, aplicand exceptarea 
temporara prevazuta de IFRS 4.  

 IAS 28: Interese pe termen lung in asociati si asocieri in participatie (Modificari) 

Modificarile se refera la faptul daca evaluarea si, in special, cerintele privind deprecierea intereselor pe 
termen lung in asociati si asocieri in participatie care, in fond, fac parte din „investitia neta” in respectivul 
asociat sau asociere in participatie, ar trebui guvernate de IFRS 9, de IAS 28 sau de o combinatie a 
acestor doua standarde. Modificarile clarifica faptul ca o entitate aplica IFRS 9 Instrumente financiare 
inainte sa aplice IAS 28, acelor interese pe termen lung carora nu li se aplica metoda punerii in 
echivalenta. In aplicarea IFRS 9, entitatea nu tine cont de ajustarile valorii contabile a intereselor pe 
termen lung care sunt generate de aplicarea IAS 28.  Avand in vedere specificul activitatii Societatii, 
adoptarea acestui standard nu a avut un impact semnificativ. 

 INTERPRETAREA IFRIC 23: Incertitudine cu privire la tratamentele aplicate pentru 
impozitul pe profit 

Interpretarea abordeaza contabilitatea impozitelor pe profit in situatia in care tratamentele fiscale 
implica un grad de incertitudine care afecteaza aplicarea standardului IAS 12. Interpretarea furnizeaza 
indrumare cu privire la analizarea anumitor tratamente fiscale la nivel individual sau cumulativ, 
verificarile autoritatilor fiscale, metoda adecvata care sa reflecte incertitudinea si contabilitatea 
modificarii evenimentelor si imprejurarilor. Societatea estimeaza ca adoptarea acestui standard nu ar 
avea un impact semnificativ.  

 IAS 19: Plan de modificare, Reducere sau Decontare (Modificari) 

Modificarile prevad ca entitatile sa aplice ipoteze actuariale actualizate pentru determinarea costului 
serviciilor curente si dobanda neta pentru perioada de raportare anuala ramasa dupa ce un plan de 
modificare, reducere si decontare a avut loc. De asemenea, Modificarile clarifica modul in care 
contabilizarea unui plan de modificare, reducere si decontare afecteaza aplicarea cerintelor privind 
plafonul activului. Societatea estimeaza ca adoptarea acestui standard nu ar avea un impact 
semnificativ. 
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 IASB a emis Imbunatatirile Anuale ale IFRS – Ciclul 2015 – 2017, care reprezinta o 
colectie de modificari ale IFRS:  

 IFRS 3 Combinari de intreprinderi si IFRS 11 Angajamente comune: Modificarile aduse 
IFRS 3 clarifica faptul ca, atunci cand o entitate obtine controlul asupra unei intreprinderi 
care este o opertiune in participatie, aceasta reevalueaza interesele detinute anterior in 
respectiva intreprindere. Modificarile aduse de IFRS 11 clarifica faptul ca, atunci cand o 
entitate obtine controlul comun asupra unei intreprinderi care este o operatiune in 
participatie, entitatea nu reevalueaza interesele detinute anterior in respectiva 
intreprindere. 

 IAS 12 Impozitul pe profit: Modificarile clarifica faptul ca efectele asupra impozitului pe 

profit ale platilor privind instrumentele financiare clasificate drept capitaluri proprii, trebuie 
recunoscute conform modului in care au fost recunoscute tranzactiile sau evenimentele din 
trecut care au generat profit distribuibil.  

 IAS 23 Costurile indatorarii: Modificarile clarifica punctul 14 din standard conform caruia, 

atunci cand un activ calificabil este disponibil pentru utilizarea sa dorita sau pentru vanzare 
si unele dintre imprumuturile specifice aferente activului calificabil respectiv raman restante 
la acel moment, imprumutul respectiv trebuie inclus in fondurile pe care o entitate le 
imprumuta, in general. 

 
2.7.2 Standarde emise, dar care nu sunt inca in vigoare si nu au fost 

adoptate de timpuriu 

Anumite standarde noi, amendamente si interpretari ale standardelor nu sunt inca in vigoare pentru 
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 si nu au fost aplicate in intocmirea acestor situatii 
financiare. 
Conducerea este in proces de evaluare a impactului acestor standard asupra pozitiei financiare sau a 
performantei Societatii. 
 

 IFRS 17: Contracte de asigurare 

Standardul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2023 (data 
prelungita de la 1 ianuarie 2021) si aplicarea timpurie este permisa, daca au fost aplicate atat IFRS 15 
Venituri din contractele cu clientii, cat si IFRS 9 Instrumente financiare. IFRS 17 Contracte de asigurare 
stabileste principiile pentru recunoasterea, evaluarea, prezentarea si furnizarea informatiilor despre 
contractele de asigurare emise. De asemenea, standardul prevede aplicarea unor principii similare 
pentru contractele de asigurare si contractele de investitii cu caracteristica de participare discretionara 
emise. Obiectivul este de a asigura faptul ca entitatile furnizeaza informatii relevante intr-un mod care 
reprezinta in mod fidel contractele respective. Aceste informatii ofera o baza pe care utilizatorii situatiilor 
financiare sa evalueze efectele pe care contractele care intra in domeniul de aplicare al IFRS 17 le au 
asupra pozitiei financiare, performantei financiare si fluxurilor de trezorerie ale entitatii. Standardul nu 
a fost inca adoptat de UE. Societatea este in curs de evaluare al impactului acestui standard. Se 
asteapta ca acest standard sa aiba un impact semnificativ. 

 Modificare a IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IAS 28 Investitii in entitatile asociate si 
asocierile in participatie: vanzare de sau contributie cu active intre un investitor si entitatea 
sa asociata sau asocierea in participatie 

Modificarile se refera la o inconsecventa identificata intre cerintele IFRS 10 si cele ale IAS 28, in 
legatura cu vanzarea de si contributia cu active intre un investitor si entitatea sa asociata sau asocierea 
in participatie. Principala consecinta a modificarilor este aceea ca un castig sau o pierdere totala este 
recunoscuta atunci cand tranzactia implica o intreprindere (indiferent daca este sau nu sub forma de 
filiala). Un castig sau o pierdere partiala este recunoscuta atunci cand o tranzactie implica active care 
nu reprezinta o intreprindere, chiar daca acestea sunt sub forma unei filiale. In luna decembrie 2015, 
IASB a amanat pe termen nedeterminat data intrarii in vigoare a acestei modificari in asteptarea 
rezultatelor unui proiect de cercetare cu privire la contabilizarea prin metoda punerii in echivalenta. 
Modificarile nu au fost inca adoptate de UE.  
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 Cadrul Conceptual in standardele IFRS 

IASB a emis Cadrul Conceptual revizuit pentru Raportare financiara la 29 martie 2018. Cadrul 
Conceptual stabileste un set cuprinzator de concepte pentru raportare financiara, stabilirea 
standardelor, indrumare pentru cei care intocmesc situatii financiare in elaborarea politicilor contabile 
consecvente si asistenta pentru utilizatori in intelegerea si interpretarea standardelor. De asemenea 
IASB a emis un document anexat separat, Modificari ale Referintelor la Cadrul Conceptual in 
standardele IFRS, care stabileste modificarile standardelor afectate cu scopul sa actualizeze referintele 
Cadrului Conceptual revizuit. Obiectivul documentului este de a sprijini tranzitia la Cadrul Conceptual 
revizuit pentru entitatile care dezvolta politici contabile folosind Cadrul Conceptual cand niciun standard 
IFRS nu se aplica pentru o anumita tranzactie. Pentru cei care intocmesc situatii financiare si dezvolta 
politici contabile in baza Cadrului Conceptual, documentul intra in vigoare pentru perioade anuale 
incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020.  

 

 IFRS 3: Combinari de intreprinderi (Modificari) 

IASB a emis modificari privind Definitia unei întreprinderi (Modificari aduse IFRS 3) cu scopul de a 
rezolva dificultatile care apar atunci cand o entitate determina daca a achizitionat o întreprindere sau 
un grup de active. Modificarile sunt in vigoare pentru combinarile de întreprinderi pentru care data 
achizitiei este in prima perioada de raportare anuala incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020 si pentru 
achizitiile de active care apar la sau dupa inceputul acelei perioade, iar aplicarea timpurie este permisa. 
Aceste Modificari nu au fost inca adoptate de UE.  

 

 IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare si IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor 
contabile si erori: definitia termenului „semnificativ” (Modificari) 

Modificarile sunt in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020, iar aplicarea 
timpurie este permisa. Modificarile clarifica definitia termenului „semnificativ” si modul in care aceasta 
trebuie aplicata. Noua definitie mentioneaza ca „Informatia este semnificativa daca omisiunile, 
declaratiile eronate sau ascunderea acesteia ar duce in mod rezonabil la influentarea deciziilor pe care 
utilizatorii primari ai situatiilor financiare cu scop general le iau pe baza acelor situatii financiare, care 
furnizeaza informatii financiare privind o anumita entitate raportoare”. De asemenea, explicatiile care 
insotesc definitia au fost imbunatatite. Modificarile asigura, de asemenea, faptul ca definitia termenului 
„semnificativ” este consecventa in cadrul tuturor Standardelor IFRS. Aceste Modificari nu au fost inca 
adoptate de UE.  

 Reforma ratei dobanzii de referinta: IFRS 9, IAS 39, si IFRS 7 (Modificari) 

Modificarile intra in vigoare pentru perioadele anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020 si trebuie 

aplicate retroactiv. Aplicarea timpurie este permisa. In septembrie 2019, IASB a publicat amendamente 

la IFRS 9, IAS 39 și IFRS 7, care incheie etapa intâi a activitații sale pentru a raspunde efectelor 

reformei Ratelor Dobânzii Interbancare Oferite (IBOR) asupra raportarii financiare. Etapa a doua se va 

concentra asupra aspectelor care ar putea afecta raportarea financiara atunci când o valoare de 

referința existenta a ratei dobânzii este inlocuita cu o rata a dobânzii fara risc (RFR). Modificarile 

publicate abordeaza aspecte care afecteaza raportarea financiara in perioada anterioara inlocuirii unei 

valori de referința existente a ratei dobânzii cu o rata a dobânzii alternativa și abordeaza implicațiile 

pentru cerințele specifice de contabilitate de acoperire impotriva riscurilor din IFRS 9 Instrumente 

financiare și IAS 39 Instrumente financiare: Recunoașterea și Masurarea, care necesita o analiza 

prospectiva. Modificarile prevad scutiri temporare, aplicabile tuturor relațiilor de acoperire a riscurilor 

care sunt direct afectate de reforma ratei dobânzii de referința, care permit continuarea contabilitații de 

acoperire a riscurilor in perioada de incertitudine inainte de inlocuirea unei rate de referința a dobânzii 

existente cu o rata a dobânzii alternative aproape fara risc. Exista, de asemenea, modificari ale IFRS 7 

Instrumente financiare: Informații de furnizat cu privire la informații suplimentare privind incertitudinea 

care rezulta din reforma indicelui de referința al dobânzii. Modificarile intra in vigoare pentru perioadele 

anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020 si trebuie aplicate retroactiv. Aplicarea timpurie este 

permisa. In septembrie 2019, IASB a publicat amendamente la IFRS 9, IAS 39 și IFRS 7, care incheie 

etapa intâi a activitații sale pentru a raspunde efectelor reformei Ratelor Dobânzii Interbancare Oferite 

(IBOR) asupra raportarii financiare. Etapa a doua se va concentra asupra aspectelor care ar putea 
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afecta raportarea financiara atunci când o valoare de referința existenta a ratei dobânzii este inlocuita 

cu o rata a dobânzii fara risc (RFR). Modificarile publicate abordeaza aspecte care afecteaza raportarea 

financiara in perioada anterioara inlocuirii unei valori de referința existente a ratei dobânzii cu o rata a 

dobânzii alternativa și abordeaza implicațiile pentru cerințele specifice de contabilitate de acoperire 

impotriva riscurilor din IFRS 9 Instrumente financiare și IAS 39 Instrumente financiare: Recunoașterea 

și Masurarea, care necesita o analiza prospectiva. Modificarile prevad scutiri temporare, aplicabile 

tuturor relațiilor de acoperire a riscurilor care sunt direct afectate de reforma ratei dobânzii de referința, 

care permit continuarea contabilitații de acoperire a riscurilor in perioada de incertitudine inainte de 

inlocuirea unei rate de referința a dobânzii existente cu o rata a dobânzii alternative aproape fara risc. 

Exista, de asemenea, modificari ale IFRS 7 Instrumente financiare: Informații de furnizat cu privire la 

informații suplimentare privind incertitudinea care rezulta din reforma indicelui de referinta al dobânzii.  

 IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare: Clasificarea Datoriilor ca Datorii Curente sau Datorii 

pe termen lung (Modificari) 

Modificarile intra in vigoare pentru perioadele anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2022, iar 
aplicarea timpurie este permisa. Modificarile vizeaza promovarea consecventei in aplicarea cerintelor, 
ajutând societatile sa stabileasca daca, in cadrul situatiei pozitiei financiare, datoriile și alte datorii cu o 
data de decontare incerta ar trebui clasificate ca fiind curente sau pe termen lung. Modificarile afecteaza 
prezentarea datoriilor in cadrul situatiei pozitiei financiare și nu modifica cerintele existente privind 
evaluarea sau momentul recunoasterii oricarui element de activ, datorie, venituri sau cheltuieli, nici 
informatiile pe care entitatile le publica cu privire la aceste elemente. De asemenea, modificarile clarifica 
cerintele de clasificare pentru datoriile care pot fi decontate de societatea care emite instrumente proprii 
de capitaluri proprii. Aceste Modificari nu au fost inca adoptate de UE 
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2.8 Estimari si judecati contabile semnificative 

 

Ipotezele cheie privind viitorul si alte surse cheie de estimare a incertitudinii la data raportarii care 
prezinta un risc semnificativ de a provoca o ajustare semnificativa a valorilor contabile ale activelor si 
datoriilor in urmatorul exercitiu financiar sunt prezentate in continuare.  
 
 

A. Datoriile privind contractele de asigurare de viata  
 

Datoriile privind contractele de asigurare de viata se bazeaza fie pe ipoteze curente, fie pe ipoteze 

stabilite la inceputul contractului, reflectand cea mai buna estimare de la acel moment majorata cu 

marja de risc si devieri nefavorabile. 

Toate contractele fac obiectul unui test privind nivelul de adecvare al datoriei, care reflecta cea mai 

buna estimare curenta a conducerii cu privire la fluxurile de trezorerie viitoare. 

Principalele ipoteze utilizate se refera la mortalitate, ratele de dobanda si ratele de reziliere.  

Ipotezele cu privire la cheltuielile viitoare se bazeaza pe nivelurile curente ale cheltuielilor, ajustate cu 

cheltuielile cu inflatia preconizate, dupa caz. Ratele de reziliere si rascumparare se bazeaza pe 

experienta istorica a Societatii. Ratele de actualizare se bazeaza pe ratele de risc furnizate de EIOPA 

(« Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale »). 

Valoarea contabila a rezervei matematice pentru contractele de asigurare pentru care riscul investitional 
nu este transferat contractantilor, la data raportarii, este de 49 923 783 RON (47 759 966 RON la 31 
decembrie 2018). 
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3 Note la Situatiile financiare 

 
3.1 Numerar si echivalente numerar 

 
 
Numerarul si elementele asimilate numerarului includ conturile curente, casierie si depozitele la banci 
detinute in sold la data bilantului cu scadenta initiala mai mica de trei luni. 
 

 
3.2 Active financiare 

 
Societatea clasifica instrumentele financiare detinute in urmatoarele categorii: 

 
 
Valoarea justa este suma pentru care un instrument financiar ar putea fi tranzactionat in mod curent 
intre parti aflate in cunostinta de cauza in conditiile derularii tranzactiei pe baze comerciale, altele decat 
vanzarea fortata sau lichidarea. 
 
 
 
 
 
 

In RON

31 decembrie 

2019

31 decembrie 

2018

Disponibil in conturile curente din care: 25 429 155 36 721 746

In Ron 2 231 811 22 344 010

In valuta echivalent Ron 23 197 344 14 377 737

Depozite pe termen scurt din care: 19 689 964 24 000 000

In Ron 19 689 964 9 600 940

In valuta echivalent Ron   0 14 399 060

Dobanda de incasat din care:  302 082  36 344

In Ron  302 082  36 344

In valuta echivalent Ron   0   0

Numerar in casierie din care:  11 797  16 276

In Ron  8 918  8 250

In valuta echivalent Ron  2 879  8 026

Alte  valori   0   0

Total disponibil in conturi curente, 

casierie si depozite pe termen scurt 45 432 999 60 774 367

In RON

31 decembrie 

2019

31 decembrie 

2018

Active financiare la valoarea justa prin contul de 

profit sau pierdere 263 904 020 95 957 483

Active financiare aferente contractelor pentru 

care riscul investitional este transferat 

contractantilor 261 742 781 95 234 853

Alte active financiare din care: 2 161 240  722 630

  Unitati la fondurile de investitii 2 161 240  722 630

Depozite 53 721 210 26 484 619

Active financiare disponibile pentru vanzare 50 423 193 50 720 663

 Titluri de stat 50 423 193 50 720 663

Total active financiare 368 048 424 173 162 765
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Din punct de vedere al ierarhiei valorii juste, Societatea clasifica activele financiare astfel: 
 

In RON Nivelul 1 Nivelul 2 

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau 
pierdere 

   
263,904,020  

 

Depozite 
     

53,721,210  
 

Active financiare disponibile pentru vanzare 50,423,193       

 
 
Pentru anul 2018 acestea au fost clasificate astfel: 
 

In RON Nivelul 1 Nivelul 2    

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 95 957 483  

 

  

Depozite 26 484 619     

Active financiare disponibile pentru vanzare 50 720 663  
 

  

 
 
 

3.2.1 Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 
 

Societatea achizitioneaza unitati in fondurile de investitii administrate de BRD Asset Management, 
respectiv de Societe Generale Private Wealth Management SA. 
Unitatile detinute in fondurile de investitii sunt alocate contractelor pentru care riscul este transferat 
contractantilor dar si altor active financiare. 
 

In RON   
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 

Active financiare aferente contractelor pentru care riscul 
investitional este transferat contractantilor   261 742 781 95 234 853 

  Unitati la fondurile de investitii   2 161 240  722 630 

 Total active financiare la valoarea justa prin contul de 
profit sau pierdere   263 904 020 95 957 483 

 
 
Valoarea justă a acestor active se calculează pe baza valorilor publicate de administratorii de active, la 
data bilanțului. 
 
 

3.2.2 Active financiare disponibile pentru vanzare 
 

In RON   
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 

 Titluri de stat   50 423 193 50 720 663 

Total active financiare disponibile pentru 
vanzare   50 423 193 50 720 663 
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In cadrul evaluării titlurilor de stat au fost utilizate informații publicate de Banca Națională a României 

privind tranzacțiile efectuate prin sistemul SAFIR. 

3.3  Creante din asigurari directe si reasigurare 
 

In RON   31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

        

Creante din reasigurare    747 329  926 513 

Creante din asigurari directe   70 154 653 66 497 957 

Total   70 901 982 67 424 471 

 

 
3.3.1 Creante din reasigurare 
 

Creantele din reasigurare cuprind soldurile de primit de la societatile de reasigurare conform tratatelor 
de reasigurare in vigoare si cuprind valoarea daunelor de recuperat. 
La data de 31 decembrie 2019, Societatea a efectuat testul de depreciere a creantelor din reasigurare 
si nu au fost constatate indicii care sa conduca la inregistrarea unor valori de depreciere. 
Situatia creantelor din reasigurare este prezentata in tabelul urmator: 
 

In RON   31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

        

GenRE    340 556  376 000 

Hannover    406 773  550 513 

Total   747 329  926 513 

 
 

3.3.2 Creante din asigurari directe 
 
Valorile reprezentand creante din primele anualizate aflate in sold la data de raportare contin primele 
brute subscrise aferente contractelor traditionale care au intrat in vigoare in cursul exercitiului financiar 
curent chiar daca acestea vor fi incasate in urmatorul exercitiu financiar (anul primei aniversari a politei 
de asigurare). 
 

In RON   31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

        

Asigurari atasate creditelor   65 531 205 61 848 956 

Asigurari de grup   1 062 320 1 019 282 

Asigurari de viata legate de fondurile de investitii     533   533 

Asigurari de sanatate   3 560 595 3 629 186 

Total   70 154 653 66 497 957 

 

Valoarea contabila a creantelor din activitatea de asigurare a fost revizuita pentru depreciere la data de 
31 decembrie 2019. S-au inregistrat ajustari pentru depreciere de valoare a creantelor din asigurari 
directe, in contul de profit sau pierdere, in suma de 367 654 RON, aferente asigurarilor de sanatate. 
Testul de depreciere se efectueaza anual si se depreciaza integral creantele neincasate ce depasesc 
termenul de plata cu 90 de zile. 
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3.4  Alte active 

In RON   31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

        

Debitori diversi   1 735 941  239 562 

Cheltuieli in avans    493 909 1 014 840 

Creante in legatura cu institutiile statului    604 701  400 472 

Total   2 834 551 1 654 874 

 
 

3.5 Cheltuieli de achizitie reportate  

In RON   
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 

        

Cheltuieli de achizitie reportate    20 026 517 19 330 193 

Cheltuieli de achizitie reportate – cedate in 
reasigurare   (207) (394) 

Total   20 026 310 19 329 799 

 
 
Cheltuielile de achizitie reportate din asigurari directe: 
 

In RON   31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

        

Asigurari atasate creditelor   19 085 597 17 828 793 

Asigurari de grup    7 422  3 968 

Asigurari de sanatate    933 498 1 497 431 

Total   20 026 517 19 330 193 
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3.6 Imobilizari corporale 
 

In RON 31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

      

Cost 10 704 706 1 354 646  

Amorizare cumulata (2 264 805) (823 249) 

Valoare Neta Contabila 8 439 901 531 398  

 
 

La data de 31 decembrie 2019 imobilizarile corporale constau in: 
 

In RON   

Echipamente 
tehnologice, 

aparate si 
instalatii de 
masurare     

Mobilier 
si 

aparatura   

Drept de 
utilizare 

(IFRS 16) Total 

                  

Valoare neta contabila la                  

31 decembrie 2018    523 631      7 766     -  531 398 

Impact Prima Aplicare a  
IFRS 16             1 562 591 1 562 591 

Valoare neta contabila la 
1 ianuarie 2019   523 631      7 766  1 562 591 2 093 989 

Achizitii    505 020      627 758   6 845 854 7 978 632 

Scoase din evidenta   (236)      -    - (236) 

Amortizare inregistrata in 
cursul exercitiului   (277 113)     (55 155)   (1 300 216) (1 632 483) 

Valoare neta contabila la                  

31 decembrie 2019    751 303      580 369   7 108 229 8 439 901 

 
 
Dreptul de utilizare a activelor din contractele de leasing, conform IFRS 16, este detaliat mai jos: 

In RON 

Drept 
utilizare - 

chirie sediu   

Drept 
utilizare - 
chirie alte 

spatii   

Drept 
utilizare - 

chirie auto   Total 

                

Valoare neta contabila la                

31 decembrie 2018 -   -   -   - 

Impact Prima Aplicare a  
IFRS 16  -    996 249    566 342   1 562 591 

Valoare neta contabila la 1 
ianuarie 2019  -    996 249    566 342   1 562 591 

Achizitii 6 514 691    -    331 163   6 845 854 

Scoase din evidenta               

Amortizare inregistrata in 
cursul exercitiului (656 594)   (397 894)   (245 728)   (1 300 216) 

Valoare neta contabila la                

31 decembrie 2019 5 858 097    598 355    651 777   7 108 229 
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La data de 31 decembrie 2018 imobilizarile corporale constau in: 
 

    

Echipamente 
tehnologice, 

aparate si 
instalatii de 
masurare     

Mobilier si 
aparatura   Total 

                

Valoare neta contabila la                

1 ianuarie 2018   335 069      10 126    345 196  

Achizitii   382 498      -    382 498  

Scoase din evidenta   (7 558)     -    (7 558) 

Amortizare inregistrata 
in cursul exercitiului   (186 377)     (2 359)   (188 737) 

Valoare neta contabila la                

31 decembrie 2018   523 631     7 766   531 398 
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3.7 Imobilizari necorporale 

In RON   31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

        

Cost   16 236 062 8 469 615 

Amorizare cumulata   (4 968 883) (3 736 704) 

Valoare Neta Contabila   11 267 179 4 732 911 

 
 
La data de 31 decembrie 2019, imobilizarile necorporale constau in: 
 

    
Imobilizari 

necorporale  

Imobilizari 
necorporale in 

curs de 
executie   Total 

            

Valoare neta contabila 
la            

1 ianuarie 2019   3 866 040  866 872   4 732 912 

Achizitii   1 247 237 8 980 325   10 227 562 

Scoase din evidenta   (1 551 842) (909 274)    (2 461 116) 

Amortizare inregistrata 
in cursul exercitiului   (1 232 179) -    (1 232 179) 

Valoare neta contabila 
la            

31 decembrie 2019   2 329 256 8 937 923   11 267 179 

 
 
La data de 31 decembrie 2018, imobilizarile necorporale constau in: 
 

    
Imobilizari 

necorporale  

Imobilizari 
necorporale in 

curs de 
executie   Total 

            

Valoare neta contabila 
la            

1 ianuarie 2018   2 622 904  415 437   3 038 341 

Achizitii   2 242 553  737 082   2 979 635 

Scoase din evidenta   (18 720) (285 647)   (304 367) 

Amortizare inregistrata 
in cursul exercitiului   (980 698)           -   (980 698) 

Valoare neta contabila 
la            

31 decembrie 2018   3 866 040  866 872   4 732 911 

 
 
 
La data de 31 decembrie 2019 imobilizarile necorporale in curs de executie constau in programe 
informatice, a caror valoare angajata a contractului pentru perioada urmatoare este de 8 milioane RON. 
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3.8 Rezerve tehnice asigurari de viata 

In RON   
31 decembrie 

2019   
31 decembrie 

2018 

          

Rezerva matematica   49 923 783   47 759 966 

Rezerva de prime   61 391 315   58 495 943 

Rezerva pentru participarea la beneficii si risturnuri   
 84 332 

  
 127 064 

Rezerva de daune   24 332 579   24 328 498 

Alte rezerve tehnice   2 187 985    512 609 

Total rezerve tehnice traditionale   137 919 994   131 224 081 

Rezerve tehnice pentru contracte cu risc investitional 
transferat contractantilor   261 742 629   95 198 864 

Total   399 662 623   226 422 945 

 
 

3.8.1 Rezerve tehnice asigurări de viaţă nete de reasigurare 
 

In RON   
31 decembrie 

2019   
31 decembrie 

2018 

          

Rezerva matematica   49 923 783   47 759 966 

Rezerva de prime   60 740 319   57 851 744 

Rezerva pentru participarea la beneficii si risturnuri   
 84 332 

  
 127 064 

Rezerva de daune   23 480 831   23 499 363 

Alte rezerve tehnice   2 187 984    512 609 

Total rezerve tehnice traditionale   136 417 249   129 750 746 

Rezerve tehnice pentru contracte cu risc investitional 
transferat contractantilor   261 742 629   95 198 864 

Total   398 159 878   224 949 610 

 
Rezerva matematica 
 

In RON   31 decembrie 2019   31 decembrie 2018 

Rezerva matematica   49 923 783   47 759 966 

Rezerva matematica cedata                          -                              -    

Rezerva matematica neta de reasigurare   49 923 783   47 759 966 

 
 
Rezerva de prime 

In RON   31 decembrie 2019   31 decembrie 2018 

Rezerva de prime   61 391 315   58 495 943 

Rezerva de prime cedata    650 995    644 199 

Rezerva de prime neta de reasigurare   60 740 319   57 851 744 
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Rezerva de daune 
 

In RON   31 decembrie 2019   31 decembrie 2018 

Rezerva de daune   24 332 579   24 328 498 

Rezerva de daune cedata    851 748    829 135 

Rezerva de daune neta de reasigurare   23 480 831   23 499 363 

 
 
Ipoteze semnificative utilizate in calculul rezervelor 
 
Rezervele tehnice sunt calculate pentru contractele in vigoare, respectiv fara influenta ratei de reziliere 

(procentul de contracte de asigurare care se presupune a fi reziliat inainte de maturitate).  

Parametrii pe care se bazeaza calculul rezervei matematice sunt: 
- Tabela de mortalitate: Societatea utilizeaza tabele de mortalitate oficiale, publicate de Institutul 
National de Statistica. 
- Rata tehnica a dobanzii este de 2%, stabilita la data lansarii produselor de asigurare si a cotelor de 
prima de asigurare. Primele de asigurare sunt garantate pe durata contractului, iar rezervele tehnice 
sunt calculate folosind aceeasi dobanda tehnica 
 

 

3.8.2 Testul de adecvare a datoriei 
 

Scopul testului de adecvare a datoriilor (LAT) este de a compara rezervele IFRS cu o viziune economică 
a datoriilor: in cazul in care viziunea economică este mai mare decât rezervele IFRS, se va adauga un 
provizion suplimentar. 
Rezervele IFRS luate in considerare pentru acest calcul sunt rezervele matematice statutare, rezervele 
de daune si rezervele de prime (UPR este o parte consistentă a rezervei matematice).  
Viziunea economică a pasivelor luate in considerare pentru acest calcul este cea mai bună estimare 
calculată pe baza principiului proiectarii fiecarei intrări și ieșiri pentru decontarea obligațiilor de asigurare 
pe toată durata de viață a contractelor existente.  
Fluxurile de reasigurare nu se iau in considerare. Toate fluxurile de numerar sunt actualizate la ratele 
fara risc. 

Testul de adecvare a datoriilor care decurg din contractele de asigurare, efectuat la data de 31 
decembrie 2019 a luat in calcul toate fluxurile de trezorerie contractuale, precum si estimari ale 
cheltuielilor de administrare ale contractelor. Testul a avut la baza presupuneri stabilite conform celei 
mai bune estimari si a fost efectuat separat pentru fiecare linei de produse. 
 
Rezultatele testului de adecvare a datoriilor, folosind ipoteze stabilite pe baza celei mai bune estimari 
precum si valoarea rezervelor incluse in test sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
 

In RON 31 decembrie 2019 

    

Rezerve calculate la cea mai buna estimare 212 673 316 

Rezerve statutare (cheltuielile de achizitie reportate nu sunt incluse) 379 593 996 

Surplus LAT  166 920 679 

Rezerve suplimentare - 
 
 
Testul de adecvare a datoriei a indicat ca rezervele sunt adecvate la datele de raportare si nu este 
necesara constituirea de rezerve suplimentare. 
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3.9 Creante privind impozitul pe profitul amanat 

 

In RON   31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

        

Creante privind impozitul pe profit amanat    321 572 494 757 

Total    321 572  494 757 

 
 

3.10 Datorii din asigurari directe si reasigurare 
 

 

          
In RON   31 decembrie 2019   31 decembrie 2018  

          

Datorii din reasigurare   2 452 029   2 589 476  

Datorii din asigurari directe   43 570 922   33 724 060  

Total   46 022 951   36 313 536  

 

 
3.10.1 Datorii din reasigurare 

 
Datoriile din reasigurare cuprind soldurile de platit catre societatile de reasigurare conform tratatelor de 
reasigurare in vigoare si cuprind valoarea primelor cedate in reasigurare de platit si a depozitelor  de 
reasigurare constituite. 
 

In RON   31 decembrie 2019   31 decembrie 2018  

          

GenRE   1 343 350   1 280 623 

Hannover   1 108 679   1 308 853 

Total   2 452 029   2 589 476 

 
 
Prezentarea datoriilor din reasigurare este realizata in RON la cursul de inchidere aferent valutelor in 

care sunt decontate tranzactiile cu reasiguratorii, valabil la 31 decembrie al fiecarui an. 

3.10.2 Datorii din asigurari directe 
 

Datoriile din asigurari directe cuprind comisioanele de platit catre intermediari si sumele incasate in 
avans de la clienti. 
 

In RON   31 decembrie 2019   31 decembrie 2018  

          

Comisioane   43 499 302   33 666 689 

Prime in avans    71 620    57 371 

Total   43 570 922   33 724 060 
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3.11 Datorii comerciale si alte datorii 
 

3.11.1 Datorii comerciale 
 

In RON   31 decembrie 2019 

 

31 decembrie 2018 

         

Furnizori diversi   7 236 878  1 074 043 

Furnizori facturi nesosite   4 940 214  5 687 080 

Total   12 177 092  6 761 123 

 
 
Sumele datorate Furnizorilor diversi se vor plati in mai putin de 12 luni de la data raportarii. 
 

3.11.2 Alte datorii 
 
Alte datorii includ sumele de platit catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, fonduri speciale- 
taxe si varsaminte asimilate, angajati si furnizori. 
 

In RON   
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 

        

Datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor 
sociale   1 228 469  574 413 

Datorii in legatura cu angajatii   2 995 703 2 673 977 

Datorii catre fondurile special    178 264  88 062 

Alte datorii   11 740 938  373 276 

Total   16 143 374 3 709 726 

 
 
Alte datorii includ la 31 decembrie 2019:  

 Datorii de leasing conform IFRS 16 in suma de 7 224 686 RON. Din aceasta, suma de 1 700 600 
RON este scadenta in urmatoarele 12 luni, respectiv suma de 5 524 086 RON este scadenta intre 
1 si 5 ani; 

Datorii in legatura cu angajatii includ la 31 decembrie 2019: 

 Beneficii post angajare in suma de 230 000 RON. 
 
Planul de beneficii postangajare determinate stabileste beneficiile postangajare pe care un salariat este 
indreptatit sa le primeasca la pensionare in functie de vechimea la locul de munca si salariu. Planul 
acopera toti angajatii, iar beneficiile sunt nefinantate. O evaluare actuariala completa este facuta anual 
de catre un actuar independent. 
 
Acest plan a fost constituit incepand cu anul 2016. 
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3.12 Datorii privind impozitul pe profit 
 

Nu exista datorii privind impozitul pe profit la data de raportare (similar la 31 decembrie 2018).  

 
3.12.1 Impozitul pe profit curent 

 

In RON   2019   2018 

          

La 1 ianuarie   -1 264 999    321 908 

Sume inregistrate in contul de profit si pierdere   2 170 439   2 829 046 

Plati efectuate   2 908 260   4 415 953 

La 31 decembrie   -2 002 820   -1 264 999 

 
Suma negativa inregistrata la sfarsitul anului 2019 reprezinta impozit pe profit de recuperat. Societatea 
realizeaza plati anticipate trimestriale de impozit pe profit, pe baza impozitului pe profit datorat, aferent 
anului anterior, actualizat cu indicele pretului de consum stabilit conform legislatiei in vigoare. 

 
 

3.12.2 Impozitul pe profit amanat 
 

In RON   2019   2018 

          

La 1 ianuarie   - 494 757   - 166 082 

Sume inregistrate in contul de profit si pierdere   - 77 226   - 138 958 

Sume inregistrate in alte elemente ale rezultatului global    250 410   - 189 716 

La 31 decembrie   - 321 572   - 494 757 

 
La 31 decembrie 2019 se inregistreaza o creanta cu impozitul amanat de 321 572 RON, conform Notei 
3.9. 
 
 

3.13 Capital social, cerinte minime de capital si cerinte de capital de solvabilitate 
 

Incepand cu 1 ianuarie 2016 Societatea calculeaza necesarul de capital in conformitate cu noile cerinte 
legislative de Solvabilitate II. 
 
În conformitate cu Solvency II, cerința de capital de solvabilitate reprezintă valoarea fondurilor proprii 
pe care întreprinderea trebuie să o dețină pentru a limita probabilitatea de faliment în anul următor la 
0,5%. SCR se bazează pe profilul de risc al companiei și se calculează utilizând formula standard 
calibrată omogen pentru piața europeană. 
Cerința minimă de capital reprezintă valoarea minimă absolută a fondurilor proprii pe care societatea 

ar trebui să o aibă.  MCR se calculează utilizând formule factoriale dedicate asigurarilor de viață și celor 

generale. MCR nu trebuie să fie mai mică de 25% din SCR și nu trebuie să fie mai mare de 45% din 

SCR sau mai mare decât pragul absolut prevăzut de regulament. 

Cerința de capital de solvabilitate, cerința minimă de capital și ratele de acoperire corespunzătoare 

fondurilor proprii eligibile sunt: 
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Rata de acoperire SCR       

 RON 2019 2018 

Fonduri proprii eligibile pentru acoperirea SCR 130 040 537 122 375 900 

Cerința de Capital de Solvabilitate 64 416 201 49 140 862 

Rata de acoperire a cerinței de capital de 
solvabilitate 

202% 249% 

      
Rata de acoperire MCR       

 RON 2019 2018 

Fonduri proprii eligibile pentru acoperirea MCR 130 040 537 122 375 900 

Cerința Minimă de Capital 29 494 640 28 932 300 

Rata de acoperire a cerinței de capital minim 441% 423% 

 
Fondurile proprii eligibile sunt aceleasi pentru acoperirea MCR si a SCR si se compun din: 
 

Fondurile proprii      

 RON 2019 2018 

Capital social (acțiuni ordinare) 36 116 500 36 116 500 

Rezerva de reconciliere  93 924 037 86 259 400 

Total fonduri proprii SII disponibile 130 040 537 122 375 900 

 
 
Cu o rată de acoperire SCR de 202% la sfârșitul anului 2019, BRD AV îndeplinește cerințele 

reglementate în ceea ce privește solvabilitatea. Reducerea cu 47 de puncte procentuale a acestui 

indicator față de 2018 rezultă din creșterea SCR cu 15 275 339 RON, datorată în principal majorării 

Riscului de Subscriere pentru asigurarea de viață (cu 11 086 425 RON) si majorării Riscului de Piață 

(cu 9 552 642 RON). 

 
La 31 decembrie 2019 situatia actionariatului Societatii se prezinta astfel: 

1. Sogecap S.A. cu o cota de participare de 51% din capitalul social al BRD AV (18 419 415 lei); 
2. BRD-Groupe Societe Generale cu o cota de participare de 49% din capitalul social al BRD AV 

(17 697 085 lei). 

Capitalul social subscris este de 36 116 500 RON, integral vărsat. Numărul total de acţiuni emise este 
de 7 223 300, iar valoarea unei acţiuni este de 5 RON. 

Nu au existat modificari in structura si valoarea capitalului social in anul 2019, fata de 2018. 

In urma „Dispozitiei privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala”, emisa de Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala in data de 16.12.2018, primele de capital in valoare de 2.111.550 
RON, reprezentand dobanda incasata aferenta capitalului social depus de actionari in contul BRD 
Asigurari de Viata pentru perioada cuprinsa intre data varsarii capitalului social si primirea aprobarii 
CSA, au fost reclasificate ca si venituri financiare ale perioadei in anul 2018.  
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3.14 Rezerve din reevaluarea activelor financiare disponibile pentru vanzare 
 

In urma aplicarii prevederilor standardului IAS 39 privind recunoasterea si reevaluarea activelor 
financiare disponibile pentru vanzare, au fost identificate si determinate diferentele dintre valoarea 
contabila si valoarea justa a acestora. Aceste diferente au fost inregistrate printr-o ajustare in contul de 
rezerve din reevaluare. 
Reconcilierea rezervelor de reevaluare aferente activelor financiare disponibile pentru vanzare la data 
de 31 decembrie 2019 este prezentata in urmatorul tabel: 
 

RON 

Rezerva reevaluare 
active financiare 

disponibile in 
vederea vanzarii 

Impozit amanat 
aferent altor 
elemente ale 

rezultatului global Total net 

La 1 ianuarie 2019 (481 598)  77 056 (404 542) 

Modificarea rezervei din reevaluarea 
activelor financiare disponibile pentru 
vanzare 1 565 064   1 565 064 

Efect impozit amanat asupra cresterii 
rezervei de reevaluare a activelor 
financiare disponibile pentru vanzare   (250 410) (250 410) 

La 31 decembrie 2019 1 083 466 (173 355)  910 111 

 
Reconcilierea rezervelor de reevaluare la valoare justa la data de 31 decembrie 2018 este prezentata 

in urmatorul tabel: 

RON 

Rezerva reevaluare active 
financiare disponibile in 

vederea vanzarii 

Impozit amanat 
aferent altor 
elemente ale 

rezultatului global Total net 

La 1 ianuarie 2018  704 128 (112 660)  591 467 

Modificarea rezervei din 
reevaluarea activelor 
financiare disponibile pentru 
vanzare (1 185 726)   - (1 185 726) 

Efect impozit amanat asupra 
cresterii rezervei de 
reevaluare a activelor 
financiare disponibile pentru 
vanzare   -  189 716  189 716 

La 31 decembrie 2018 (481 598)  77 056 (404 542) 
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3.15   Alte Rezerve  
 

In conformitate cu legislatia din Romania, societatile trebuie sa repartizeze o valoare egala cu cel mult 
5% din profitul inainte de impozitare in rezerve legale, pana cand acestea ating 20% din capitalul social. 
In momentul in care a fost atins acest nivel. Societatea poate efectua alocari suplimentare in functie de 
necesitatile proprii. 
Rezerva legala poate fi utilizată doar pentru acoperirea pierderilor contabile sau majorarea capitalului 
social. 
 

La 1 ianuarie 2018 3 454 201 

Crestere rezerva legala din repartizarea profitului anului 2018 1 052 310 

La 31 decembrie 2018 4 506 511 

Crestere rezerva legala din repartizarea profitului anului 2019  848 168 

La 31 decembrie 2019 5 354 680 

 
 

3.16   Venituri din prime subscrise, nete de reasigurare 
 

Veniturile din prime subscrise nete de variatia rezervei de prime si de reasigurare se prezinta astfel: 
 

In RON   2019   2018 

          

Prime brute subscrise   295 032 906   182 804 212 

Cedari in reasigurare   1 499 059   1 517 079 

Variatia rezervei de prima    2 895 369   2 927 964 

Variatia rezervei de prima cedata in reasigurare    6 796   - 162 873 

Prime cuvenite, nete de reasigurare   290 645 275   178 196 296 

 
 
Primele brute subscrise se compun din: 
 

In RON   2019   2018 

          

Asigurari atasate creditelor   114 906 988   108 210 706 

Asigurari de grup   1 939 007   1 824 938 

Asigurari de viata legate de fondurile de investitii   171 041 226   65 360 698 

Asigurari de sanatate   7 145 684   7 407 871 

Prime brute subscrise   295 032 906   182 804 212 

 

In urma aplicarii testului pentru prezenta riscului de asigurare semnificativa conform cadrului IFRS 4 
faza I, Societatea a clasificat produsele de asigurare din portofoliu in categoria contractelor de asigurari 
de viata. 
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3.17   Venituri din investitii 
 
Veniturile din investitii au fost obtinute din: 
 

In RON   2019   2018 

          

Venituri din dobanzi depozite   1 112 640    661 782 

Venituri dobanzi si amortizari titluri   2 462 756   3 039 055 

Castiguri/pierderi din evaluarea la piata a activelor Unit Linked   15 815 163   (1 049 094) 

Cheltuieli cu dobanzi (IFRS 16)  (208 782)  - 

Alte venituri financiare    3 039 949   2 422 091 

 Total venituri investitii   22 221 727   5 073 834 

 
Cheltuiala cu dobanda pentru contractele de chirie a fost calculata, conform IFRS 16, folosind o rata de 
actualizare stabilita astfel: la rata EURIBOR 12M s-a adaugat riscul de tara al Romaniei inmultit cu beta 
sector asigurari de viata. A rezultat astfel o rata de actualizare de 2,483%. 
 

3.18 Venituri din comisioane 
 

In RON   2019   2018 

          

Venituri din comisioane administrare unit linked   2 032 565    771 052 

Venituri din comisioane reasigurare    98 556    131 254 

Total venituri comisioane   2 131 121    902 306 

 
 

3.19 Cheltuieli cu variatia rezervelor tehnice, nete de reasigurare  
 

In RON   2019   2018 

          

Variatia rezervei matematice aferente contractelor de asigurari 
de viata pentru care riscul investitional este transferat 
contractantilor   

165 431 264   57 602 108 

Variatia rezervei matematice aferente contractelor de asigurari 
de viata pentru care riscul investitional  nu este transferat 
contractantilor   

2 180 406   2 699 307 

Variatia rezervei de beneficii si risturnuri   (45 849)   (12 242) 

Variatia rezervelor de dauna   (15 017)   2 031 612 

Variatia altor rezerve   1 668 513    505 177 

Total cheltuieli cu variatia rezervelor tehnice   169 219 316   62 825 962 
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3.20 Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare  

 

In RON   2019   2018 

          

Cheltuieli cu despagubirile   17 644 972   16 287 570 

Daune recuperate de la reasigurator   (741 307)   (686 655) 

Total despagubiri, nete de reasigurare   16 903 665   15 600 915 

Rascumparari totale si partiale   18 085 355   4 042 175 

Maturitati si anuitati   1 368 535    891 769 

Alte cheltuieli tehnice    131 235    116 784 

Total cheltuieli cu variatia rezervelor tehnice   36 488 790   20 651 644 

 
 

3.21    Cheltuieli de achizitie si alte cheltuieli de subscriere 
 

In categoria cheltuielilor de achizitie si a costurilor de subscriere sunt incluse in principal cheltuielile cu 
comisioanele platite agentilor subordonati, atat pentru subscrierea unor contracte noi cat si pentru 
intretinerea portofoliului de contracte existente, nete de comisioanele primite de la reasiguratori. 
 
In RON   2019   2018 

          

Comisioane platite agentilor subordonati   54 301 830   51 762 153 

Variatia cheltuielilor de achizitie amanate   (696 511)   (1 231 450) 

Total cheltuieli de achizitie si subscriere   53 605 319   50 530 702 

 

 

3.22   Cheltuieli de exploatare 
 

In RON   2019   2018 

          

Cheltuieli cu salariile   17 437 440   15 680 129 

Cheltuieli privind chiriile    705 293    878 759 

Cheltuieli postale si de telecomunicatii    368 633    238 609 

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate   1 123 334    518 366 

Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor    2 846 247   1 172 220 

Cheltuieli legate de IT   7 575 748   4 130 854 

Cheltuieli taxa functionare si fond garantare    2 068 172   1 271 310 

Alte cheltuieli de exploatare   10 452 802   9 197 526 

Total cheltuieli operationale   42 577 668   33 087 773 

 
Cheltuielile privind chiriile in anul 2019 includ chiria pentru sediul anterior al Scietatii pentru care 
impactul din reclasificarea conform IFRS 16 a fost considerat imaterial, precum si TVA aferent 
contractelor de chirie reclasificate conform IFRS 16. 
Cheltuielile cu taxa de functionare si fondul de garantare se calculeaza si se inregistreaza in 
contabilitate lunar, pe baza primelor brute colectate in luna respectiva. 
In Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor este inclusa, ca rezultat al adoptarii IFRS 16, Cheltuiala 
cu deprecierea dreptului de utilizare a activelor, in suma de 1 300 216 RON. 
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Cheltuielile cu salariile se impart astfel: 
 
In RON   2019   2018 

          

Personalul cheie de conducere   8 175 443   7 764 632 

Angajati   7 844 684   7 289 083 

Cheltuieli contributii sociale   1 417 313   626 414 

Total cheltuieli cu salariile   17 437 440   15 680 129 

 
Incepand cu anul 2018, cheltuielile salariale includ impactul Ordonanței de Urgență a Guvernului 
79/2017, in urma careia mare parte din contributiile sociale au fost transferate de la angajator catre 
angajat. 
Personalul cheie de conducere nu are beneficii specifice. 
 

 
3.23    Cheltuieli cu impozitul pe profit 

 

In RON   2019   2018 

          

Ch cu impozitul pe profit   2 170 439   2 829 046 

Ch cu impozitul pe profit amanat   (77 226)   (138 958) 

Total cheltuieli cu impozitul pe profit   2 093 213   2 690 088 

 

 
Pentru anul 2019 veniturile neimpozabile in suma de 2 057 195 RON (1 598 432 RON pentru 2018) 
reprezinta reluarea pe venituri a provizioanelor aferente bonusurilor constituite pentru salarii si taxelor 
aferente. Cheltuielile nedeductibile in suma de 5 518 550 RON (3 054 304 RON pentru 2018) sunt 
reprezentate in principal de provizioane constituite pentru bonusurile salariale 2 337 357 RON, costuri 
legate de solutii IT la a caror implementare s-a renuntat 1 653 523 RON, cheltuieli cu chirii 535 568 
RON.  

RON 2019 2018

 Profit contabil brut 13 114 658 17 073 831

Impozitare la rata statutara de 16% 2 098 345 2 731 813

Efectul fiscal (16%) al cheltuielilor 

nedeductibile/veniturilor neimpozabile:  447 732  97 233

(+) Cheltuieli nedeductibile 5 518 550 3 054 304

(-) Deduceri din impozit pe profit (rezerve 

constituite  conform legii)  663 034  848 168

(-) Venituri neimpozabile 2 057 195 1 598 432

Efect Credit fiscal (sponsorizari) - 375 638

Venituri din impozit pe profit amanat - 77 226 - 138 958

Cheltuiala cu impozitul pe profit 2 093 213 2 690 088
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3.24 Dividende 

Dividendele declarate si platite in timpul anului de catre Societate actionarilor sai sunt prezentate in 
tabelul de mai jos: 

In RON   2019   2018 

          

Dividende distribuite catre actionari in cursul   13 200 000   18 000 000 

anului, din care:         

Dividende distribuite catre Sogecap   6 732 000   9 180 000 

Dividende distribuite catre BRD-GSG   6 468 000   8 820 000 

Total dividende distribuite   13 200 000   18 000 000 

 

 In anul 2019 dividendul platit pentru fiecare actiune a fost in suma de 1.83 RON (2.49 RON in anul 

2018). 
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3.25    Managementul riscurilor 
 

In cadrul BRD Asigurari de Viata S.A. exista procese si proceduri interne care guverneaza activitatea 
si practicile de gestionare, identificare, masurare, control si monitorizare a riscurilor financiare si 
nonfinanciare. 

Structura organizatorica a managementului riscurilor 

Departamentele care sunt responsabile cu functiile principale de control si management al riscurilor 

respecta toate regulile si cele mai bune practici din domeniu in ceea ce priveste separarea sarcinilor, 

transparenta in raportare si raspunderea managementului. In cadrul BRD ASIGURARI DE VIATA S.A. 
exista urmatoarele linii de control in ceea ce priveste gestionarea riscurilor: 

 controale desfasurate de managementul pe linie ierarhica, detaliate in politici si proceduri; 

 Controlul intern si conformitatea precum si managementul riscului (Conformitate. 
Managementul Riscului Operational, Juridic, Financiar si Risc in Asigurari - risc de credit, risc 
de piata, risc actuarial), care monitorizeaza politicile si procedurile referitoare la planul de 
continuitate al afacerii, securitatea fizica, prevenirea si combaterea fraudei, a spalarii banilor si 
a finantarii actelor de terorism; 

 Auditul Intern, responsabil cu revizuirea si evaluarea periodica a adecvarii  politicilor si 
procedurilor si cu aplicarea acestora la toate nivelurile Societatii, raportand ierarhic si 
monitorizand in intregime Societatea in conformitate cu standardele de reglementare si 
cerintele BRD  AV si ale legii in vigoare. 

Comitetele de guvernare 

Comitetul privind gestionarea riscurilor din cadrul companiei este Comitetul de Management al Riscului. 

Comitetul de Management al Riscului este un comitet permanent, care se va întruni cât de frecvent 
este necesar, dar nu mai puţin de patru ori pe an.  

Comitetul de Management al Riscului este constituit din membri desemnati prin decizia Directorului 
General, conform delegarii de competenta primite din partea Consiliului de Administratie. 

Atribuţiile Comitetul de Management al Riscului sunt următoarele: 

- Validarea politicilor de risc cu precadere a Riscului Operational, Carta de managementul 
riscului, politica ORSA cat si Strategia de risc a companiei; 

- Sa informeaze Conducerea Executiva cu privire la expunerea societatii la risc ori de cate ori 
apar schimbari semnificative in expunerea la riscuri, dar cel putin trimestrial; 

- Sa furnizeaze informatii suficient de detaliate si la timp pentru a permite conducerii sa studieze 
si sa evalueze performanta in monitorizarea si controlul riscurilor in conformitate cu politicile 
aprobate; 

- Sa informeze conducerea administrativa cu privire la problemele-cheie si evolutiile care ar 
putea afecta profilul de risc al companiei; 

- Sa elaboreze politici si proceduri adecvate pentru a identifica, evalua, monitoriza si controla 
riscurile si pentru a stabili limite adecvate de expunere la riscuri, inclusiv pentru conditiile de 
criza, precum si procedurile necesare pentru aprobarea necesarelor exceptii de la aceste limite; 

- Sa aprobe metodologiile si modelele adecvate pentru evaluarea riscurilor si limitarea expunerii 
la risc; 

- Sa aprobe angajamentul societatii privind noi activitati specifice domeniului sau de activitate pe 
baza analizei riscurilor aferente; 
Sa examineze masura in care planurile alternative ale companiei se potrivesc situatiilor 
neprevazute cu care se pot confrunta; 

- Sa stabileasca sisteme de raportare in cadrul companiei in legatura cu problemele legate de 
risc; 

- Sa stabileasca drepturile si responsabilitatile din cadrul departamentelor in ceea ce priveste 
gestionarea si controlul expunerilor la risc; 

- Monitorizarea KRI tehnici si financiari; 
- Monitorizarea KRI operationali; 
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- Sa valideze profilului de risc 
- Sa valideze scenariul/scenariile de stres 
- Sa valideze Strategia de risc (apetitul/ toleranta/ pragurile si limitele) 
- Sa valideze raportul ORSA 
- Propuneri de actiuni pentru conducere 
- Posibile solicitari pentru realizarea ORSA ad-hoc 

  

Riscul tehnic si riscul financiar 
 

3.25.1 Solvabilitate si management al riscului 
 

Principalele riscuri aplicabile BRD ASIGURARI DE VIATA S.A. constau în riscuri tehnice şi financiare: 
aceste riscuri sunt modelate în formula standard. 

Profilul de risc are două abordări: una calitativă, care include concluziile de la cartografierea riscurilor 
și concluzii din Comitetul de Produse Noi, și una cantitativă, care se aplică pentru toate categoriile de 
risc, care se pot baza pe date istorice suficiente pentru analize statistice, cum ar fi riscurile de piață, 
riscurile de credit, riscurile de subscriere. 

În 2019, în cadrul BRD ASIGURARI DE VIATA S.A. a fost realizată o cartografiere a riscurilor, inclusiv 
riscurile operaționale, riscurile strategice și de guvernanţă, emergente și riscuri externe și riscuri de 
reputație. Exercițiul de cartografiere a riscului constă într-o auto-evaluare a riscurilor de către 
responsabilii de risc (interviuri), într-o abordare "top-down". Riscurile sunt evaluate în ceea ce privește: 
impactul, probabilitatea de apariție și măsurile de acoperire.  

Evaluările, care trebuie să fie proporționale și luate în considerare la nivel de companie sunt coroborate 
cu alte informaţii disponibile (pierderi operaționale, supravegherea managerială, rapoarte de audit, KRI, 
indicatori de calitate).  

O actualizare a cartografierii riscului operațional se efectuează anual. Această revizuire anuală face 
posibilă verificarea caracterului adecvat al sistemului de control la principalele zone de risc și adaptarea 
necesară în cazul în care este necesară.  

Concluziile acestei cartografieri, prezentate către conducerea executivă şi administrativă a BRD AV. 

arată un nivel satisfăcător de control al riscurilor şi focusarea viitoare pentru imbunatatirea lui. Unde a 

fost cazul, au fost stabilite planuri de acțiune, care sunt monitorizate de catre Departamentul de Control 
Intern şi Conformitate. 

 
3.25.2 Riscul financiar 

 
Societatea este expusa unor serii de riscuri financiare la nivelul tuturor activelor sale precum si al 
datoriilor asociate contractelor de asigurare.Cele mai importante componente ale acestui risc financiar 
sunt riscurile de piata, riscul de credit si riscul de lichiditate. 
 

A. Riscul de piata 
 

Riscul de piata reprezinta riscul ca o pierdere in fondurile proprii sa aiba loc, rezultata din schimbarile 
parametrilor din piata, volatilitatii acestora si corelatiei dintre ei. Facand parte din piata de asigurari, 
Societatea este expusa la aproape toate categoriile de risc de piata (rata de dobanda, de valuta, 
concentrare si de marja de credit). 
Obiectivul managementului riscului de piata este acela de a gestiona si controla expunerile la riscul de 
piata in cadrul unor parametri acceptabili si in acelasi timp de a optimiza rentabilitatea investitiilor. 
 
Societatea este expusa la urmatoarele categorii de risc de piata: 

- Riscul ratei dobanzii: riscul  ca valoarea justa a fluxurilor de numerar viitoare sau fluxurile de 
numerar viitoare aferente instrumentelor financiare va fluctua odata cu variatia ratelor de 
dobanda; 

- Riscul valutar: riscul ca valoarea justa a fluxurilor de numerar viitoare sau fluxurile de numerar 
viitoare aferente instrumentelor financiare va fluctua odata cu variatia cursurilor de schimb; 
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In cadrul Societatii gestionarea riscului de piata se bazeaza pe: 
 
Stabilirea anuala a strategiei de risc privind investitiile. 
- Aceasta strategie are la baza prevederile legale in vigoare ; 
- Politica de investitii este conservatoare iar procedurile de selectie a instrumentelor investitionale si 

emitentii sunt clar definite; 
- Stategia Societatii se bazeaza in cea mai mare parte pe investitii in titluri de stat cu maturitati diferite 

si depozite la banci din Romania cu o buna reputatie; 
Monitorizarea continua  prin Comitetul de investitii a activelor care sunt expuse la riscul de fluctuatie a 
retei dobanzii, respectiv riscul valutar; 
 
Structura portofoliului de instrumente financiare pentru care riscurile nu sunt transferate asiguratilor 

este urmatoarea:  

 

Investitiile in depozite si conturi curente sunt plasate la banci cu reputatie si rating bune. 

Mai putin de 2% din active sunt investite in unitati in fonduri de investitii administrate de BRD Asset 
Management, respectiv de Societe Generale Private Wealth Management SA. 

Obiectivul principal al administrarii fondurilor este a de a obtine o performanta stabila in conditii de 
lichiditate crescuta si risc scazut. 

Riscul de rata a dobanzii reprezinta riscul deteriorarii valorii activelor si/ sau inregistrarii de pierderi 
datorita fluctuatiilor nefavorabile ale ratei dobanzii pe piata. Activele financiare expuse la riscul de 
dobanda sunt reprezentate de activele cu venit fix incadrate in categoria activelor disponibile in vederea 
vanzarii, respectiv titluri de stat deoarece orice modificare a ratei de piata a dobanzii duce la modificarea 
pretului de piata. 

Pentru a profita de oportunitatile pietei, investitiile s-au realizat in titluri de stat cu maturitati diferite si 
depozite la banci din Romania cu o buna reputatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 RON

Intrumente financiare Valoare % Valoare %

Titluri de stat 50 423 193 33,23% 50 720 663 36,57%

Depozite bancare (BRD, BCR) 53 721 210 35,40% 26 484 619 19,09%

Numerar si echivalent numerar 45 432 999 29,94% 60 774 369 43,82%

Unitati la Fonduri de investitii 2 161 240 1,42% 722 630 0,52%

TOTAL 151 738 642  100% 138 702 280  100%

20182019
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La sfarsitul anului 2019 durata portofoliului este de 4,65 ani, asa cum poate fi observat in tabelul de mai 
jos: 

 

Teste de stres au fost realizate pentru portofoliul de titluri de stat, cu scopul de a masura pierderea 
potentiala pe care Societatea ar putea sa o realizeze daca YTM (randamentul la scadenta) ar creste. 
S-au luat in considerare 3 scenarii: 

 Scenariu 1 – o crestere cu 100bps ar putea conduce la o descrestere in portofoliul de titluri de 

stat in valoare de 2 273 mii RON. Valoarea absoluta a portofoliului va fi de 48 151 mii RON. 

 Scenariu 2 - o crestere cu 200bps ar putea conduce la o descrestere in portofoliul de titluri de 

stat in valoare de  4 545 mii RON. Valoarea absoluta a portofoliului va fi de 45 878  mii RON. 

 Scenariu 3 - o crestere cu 300bps ar putea conduce la o descrestere in portofoliul de titluri de 

stat in valoare de 6 818 mii RON. Valoarea absoluta a portofoliului va fi de 43 605 mii RON. 

La sfarsitul anului 2018, durata portofoliului este de 4,78 ani, asa cum poate fi observat in tabelul de 
mai jos: 

 

Teste de stres au fost realizate pentru portofoliul de titluri de stat, cu scopul de a masura pierderea 
potentiala pe care compania ar putea sa o realizeze daca YTM (randamentul la scadenta) ar creste. S-
au luat in considerare 3 scenarii: 

 Scenariu 1 – o crestere cu 100bps ar putea conduce la o descrestere in portofoliul de titluri de 

stat in valoare de 2 422 mii RON. Valoarea absoluta a portofoliului va fi de 48 298 mii RON. 

 Scenariu 2 - o crestere cu 200bps ar putea conduce la o descrestere in portofoliul de titluri de 

stat in valoare de  4 845 mii RON. Valoarea absoluta a portofoliului va fi de 45 876  mii RON. 

 Scenariu 3 - o crestere cu 300bps ar putea conduce la o descrestere in portofoliul de titluri de 

stat in valoare de 7 267 mii RON. Valoarea absoluta a portofoliului va fi de 43 454 mii RON. 

Riscul valutar  (cunoscut si ca riscul ratei de schimb sau riscul de schimb valutar) este riscul financiar 
generat de expunerea la fluctuatiile ratei de schimb a doua monede. 
 

ISIN principal Nr. bucati 
Rata 

cuponului 

Pret de 

piata 
Maturitate YTM Durata

Valoarea de 

piata 
 YTM +100bps  YTM +200bps YTM +300bps

RO1121DBN032 10 000 920 5,95% 104,2200 11-06-2021 4,09% 2,28 9 892 872 -225 844 -451 687 -677 531

RO1227DBN011 10 000 1148 5,80% 108,6300 26-07-2027 4,56% 6,91 12 761 246 -881 787 -1 763 574 -2 645 361

RO1323DBN018 10 000 505 5,85% 106,3400 26-04-2023 4,21% 3,82 5 573 118 -212 625 -425 249 -637 874

RO1419DBN014 5 000 1260 4,75% 100,7200 24-06-2019 3,13% 0,48 6 501 386 -31 171 -62 342 -93 513

RO1425DBN029 5 000 1325 4,75% 104,3300 24-02-2025 3,94% 5,29 7 179 794 -379 899 -759 798 -1 139 698

RO1624DBN027 5 000 800 3,25% 94,7300 29-04-2024 4,38% 4,86 3 876 708 -188 288 -376 575 -564 863

RO1631DBN055 5 000 1063 3,65% 91,8800 24-09-2031 4,50% 10,18 4 935 539 -502 671 -1 005 343 -1 508 014

4,78 50 720 663 -2 422 285 -4 844 569 -7 266 854

Riscul de rata a dobanzii

Teste de Stres

ISIN principal Nr. bucati 
Rata 

cuponului 

Pret de 

piata 
Maturitate YTM Durata

Valoarea de 

piata 
 YTM +100bps  YTM +200bps YTM +300bps

RO1121DBN032 10 000 920 5,95% 107,6300 11-06-2021 0,62% 1,39 10 205 929 -142 053 -284 106 -426 159

RO1227DBN011 10 000 1148 5,80% 112,5900 26-07-2027 3,85% 6,28 13 216 626 -830 657 -1 661 314 -2 491 971

RO1323DBN018 10 000 505 5,85% 106,7300 26-04-2023 3,65% 3,01 5 592 949 -168 546 -337 092 -505 638

RO1425DBN029 5 000 1325 4,75% 106,8200 24-02-2025 3,29% 4,54 7 344 996 -333 286 -666 571 -999 857

RO1624DBN027 5 000 800 3,25% 100,5500 29-04-2024 3,11% 4,02 4 109 549 -165 368 -330 735 -496 103

RO1631DBN055 5 000 1063 3,65% 91,3100 24-09-2031 4,62% 9,54 4 905 446 -468 198 -936 396 -1 404 594

RO1823DBN025 5 000 945 4,25% 104,6200 28-06-2023 2,84% 3,26 5 047 698 -164 583 -329 166 -493 750

4,65 50 423 193 -2 272 690 -4 545 381 -6 818 071

Riscul de rata a dobanzii

Teste de Stres
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BRD Asigurari de Viata este expusa la riscul de schimb valutar rezultat atat din portofoliul de investitii, 
cat si din creante si datorii. Schimbul valutar EUR/RON poate avea fluctuatii care depind de contextul 
economiei globale si mediului politic. 
 
Portofoliu de investitii  
 
Datorita faptului ca ponderea majora a portofoliului a fost investita in RON, expunerea la riscul valutar 
este doar pentru investitiile in EUR si USD, care reprezinta 29,74% la 31 decembrie 2019 si 21,02%  la 
31 decembrie 2018 din total. 
Structura pe valute in echivalent RON a instrumentelor financiare la 31 decembrie 2019  si 31 

decembrie 2018 este urmatoarea: 

 

 

Datorita faptului ca ponderea detinuta de portofoliul in USD este mica: 0,37% respectiv 0,36%, 

consideram ca impactul din aplicarea unor teste de stres pentru expunerea la USD ar fi nesemnificativ. 

Teste de stres pentru expunerea valutara pentru EUR 

 

31 decembrie 2019 

 

Pe baza calculelor pentru fluctuatia ratelor de schimb valutar s-au luat in considerare 3 scenarii: 

 

 Scenariul 1 – o crestere cu 10% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere in portofoliul 

EUR de 4 455 mii RON.  

 Scenariul 2 – o crestere cu 20% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere in portofoliul 

EUR de 8 911 mii RON. 

 Scenariul 3 – o crestere cu 30% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere in portofoliul 

EUR de 13 366 mii RON 

 

31 decembrie 2018 

 

 

Pe baza calculelor pentru fluctuatia ratelor de schimb valutar s-au luat in considerare 3 scenarii: 

 

 Scenariul 1 – o crestere cu 10% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere in portofoliul 

EUR de 2 866 mii RON.  

Moneda

Crestere cu 10% 

in rata de 

schimb valutar 

Crestere cu 20% 

in rata de 

schimb valutar 

Crestere cu 30% 

in rata de 

schimb valutar 

Riscul de schimb 

valutar +10%

Riscul de schimb 

valutar +20%

Riscul de schimb 

valutar +30%

EUR 5,1303 5,5967 6,0631 -2 866 -5 732 -8 598

Moneda

Mii RON % Mii RON %

RON 106 617                 70,26% 109 543       78,98%

EUR 44 554                  29,36% 28 661         20,66%

USD 568                       0,37% 498              0,36%

Total 151 739                 100% 138 702       100%

2019 2018

Moneda

Crestere cu 10% 

in rata de 

schimb valutar 

Crestere cu 20% 

in rata de 

schimb valutar 

Crestere cu 30% 

in rata de 

schimb valutar 

Riscul de schimb 

valutar +10%

Riscul de schimb 

valutar +20%

Riscul de schimb 

valutar +30%
EUR 5,2572 5,7352 6,2131 -4 455 -8 911 -13 366

Teste de Stres
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 Scenariul 2 – o crestere cu 20% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere in portofoliul 

EUR de 5 732 mii RON. 

 Scenariul 3 – o crestere cu 30% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere in portofoliul 

EUR de 8 598 mii RON 

 

Creante si datorii 

Datorita faptului ca ponderea creantelor si datoriilor este mare in EUR reprezentand 68,54% la 31 
decembrie 2019 si 49.55% la 31 decembrie 2018 din total, expunerea la riscul valutar este considerata 
semnificativa. 
 

 

Datorita procentului mic detinut de creantele si datoriile in USD si anume 0,01%, se estimeaza ca 

impactul din aplicarea unor teste de stres pentru expunerea de USD ar fi nesemnificativ. 

Teste de stres pentru expunerea valutara pentru EUR 

 

31 decembrie 2019 
 

 

Pe baza calculelor pentru fluctuatia ratelor de schimb valutar s-au luat in considerare 3 scenarii: 

 

 Scenariul 1 – o crestere cu 10% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere a expunerii 

nete in EUR de 26 418 mii RON.  

 Scenariul 2 – o crestere cu 20% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere a expunerii 

nete in EUR de 52 836 mii RON. 

 Scenariul 3 – o crestere cu 30% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere a expunerii 

nete in EUR de 79 255 mii RON 

 

31 decembrie 2018 

 
Pe baza calculelor pentru fluctuatia ratelor de schimb valutar s-au luat in considerare 3 scenarii: 
 

 Scenariul 1 – o crestere cu 10% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere a expunerii 

nete in EUR de 9 940 mii RON.  

Moneda

Crestere cu 10% 

in rata de schimb 

valutar 

Crestere cu 20% 

in rata de schimb 

valutar 

Crestere cu 30% 

in rata de schimb 

valutar 

Riscul de 

schimb 

valutar +10%

Riscul de schimb 

valutar +20%

Riscul de schimb 

valutar +30%

EUR 5,2572 5,7352 6,2131 -26 418 -52 836 -79 255

Teste de Stres

Moneda

Crestere cu 10% in 

rata de schimb 

valutar 

Crestere cu 20% 

in rata de schimb 

valutar 

Crestere cu 30% 

in rata de 

schimb valutar 

Riscul de 

schimb 

valutar +10%

Riscul de schimb 

valutar +20%

Riscul de schimb 

valutar +30%

EUR 5,1303 5,5967 6,0631 -9 940 -19 880 -29 821

Teste de Stres

Expunere neta

Moneda Mii RON % Mii RON %

RON -121 256 31,46% -101 178 50,44%

EUR -264 182 68,54% -99 402 49,55%

USD -20 0,01% -20 0,01%

Total -385 458 100% -200 600 100%

2019 2018
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 Scenariul 2 – o crestere cu 20% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere a expunerii 

nete in EUR de 19 880 mii RON. 

 Scenariul 3 – o crestere cu 30% a ratei de schimb valutar va conduce la o crestere a expunerii 

nete in EUR de 29 821 mii RON 

 

3.25.2.1 Riscul de lichiditate  

Riscul de lichiditate reflecta incapacitatea emitentului de a-si indeplini obligatiile contractuale si de a-si 
plati daunele. 

Tot din perspectiva riscului de lichiditate dar legat de conditiile de piata, Societatea poate fi afectata 
negativ prin imposibilitatea de a instraina active financiare, in conditiile in care acest lucru se impune. 
fara a inregistra pierderi semnificative. 

Riscul de lichiditate este gestionat de Societate prin stabilirea de limite investitionale care sa asigure 
capacitatea de a face fata unor eventuale obligatii de plata anticipata a rezervelor sau unor eventuale 
vanzari fortate a activelor pentru mentinerea ratelor de capital sau aderarea la constrangeri legate de 
managementul activelor si obligatiilor. 

Activele financiare din portofoliul Societatii pentru care riscul investitional apartine detinatorilor de polite 
de asigurari au in componenta unitati in fonduri de investitii administrate de BRD Asset Management, 
respectiv de Societe Generale Private Wealth Management SA. 
Investitiile in fonduri deschise de investii sunt caracterizate de o lichiditate ridicata acestea putand fi 
rascumparate in orice moment. 
 
Activele financiare incadrate ca si disponibile in vederea vanzarii sunt reprezentate de titluri de stat 
emise de Statul Roman care pe plan local sunt considerate mult mai lichide decat obligatiunile emise 
de alte entitati. 
 
Riscul de lichiditate este considerat. Indicele de lichiditate este monitorizat in permanenta si este mai 
mare de 1. Coeficientul de lichiditate al BRD Asigurari de Viata la 31 decembrie 2019 este de 1,38 (1,56 
la 31 decembrie 2018). 
 
Structura pe maturitati contractuale a activelor si datoriilor financiare la data de 31 decembrie 2019 este 
prezentata in tabelul urmator: 
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Comparativ, structura pe maturitati a activelor si datoriilor financiare la data de 31 decembrie 2018 este 
prezentata in tabelul urmator: 

 
 

3.26.2.2 Riscul  de credit 

Riscul de credit reprezinta riscul ca o pierdere sa impacteze fondurile proprii, rezultata din incapacitatea 
de a indeplini angajamente financiare ale emitentului sau altor contrapartide ale Societatii. Riscul de 

Sub 1 an Peste 1 an
Fara maturitate 

prestabilita
Total

Active

Numerar si echivalente de numerar    60,774,369                -                         -      60,774,369 

Active f inanciare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere:                 -                   -   

Active f inaciare aferente contractelor pentru care riscul investitional este transferat 

contractantilor
 -                -            95,234,853    95,234,853 

Alte active f inanciare  -              722,630        722,630 

Depozite    26,484,619    26,484,619 

Active f inanciare disponibile pentru vanzare  -   50,720,663                       -      50,720,663 

Creante din asigurari directe si reasigurare    67,424,471                       -      67,424,471 

Active din reasigurare      1,473,334                       -        1,473,334 

Alte active        239,562                       -          239,562 

Total active 156,396,355 50,720,663  95,957,483         303,074,501 

Datorii                 -   

Rezerve tehnice pentru contracte de asigurare    83,464,115   45,746,847           2,013,119  131,224,081 

Rezerve tehnice pentru contracte cu risc investitional transferat contractantilor                 -     36,909,172          58,289,692    95,198,864 

Alte provizioane                 -                  -                         -                   -   

Datorii din asigurari directe si reasigurare    36,313,536                -                         -      36,313,536 

Datorii comerciale      6,761,123                -                         -        6,761,123 

Alte datorii      3,051,202                       -        3,051,202 

Total datorii 129,589,976 82,656,019  60,302,811         272,548,805 

Diferenta dintre active si datorii 26,806,379   (31,935,356) 35,654,672         30,525,695   

Sub 1 an Peste 1 an
Fara maturitate 

prestabilita
Total

Active

Numerar si echivalente de numerar    45 432 999                 -                         -      45 432 999 

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere:                 -                   -   
Active finaciare aferente contractelor pentru care riscul investitional este transferat 

contractantilor
 -   45 800 643        215 942 138  261 742 781 

Alte active financiare  -            2 161 240      2 161 240 

Depozite    53 721 210    53 721 210 

Active financiare disponibile pentru vanzare  -   50 423 193                       -      50 423 193 

Creante din asigurari directe si reasigurare    70 901 982                       -      70 901 982 

Active din reasigurare      1 502 743                       -        1 502 743 

Alte active      1 738 042                       -        1 738 042 

Total active 173 296 977 96 223 836  218 103 377       487 624 190 

Datorii                 -   

Rezerve tehnice pentru contracte de asigurare    87 996 210   47 895 488            2 028 295  137 919 993 

Rezerve tehnice pentru contracte cu risc investitional transferat contractantilor                 -     45 800 589        215 942 040  261 742 629 

Alte provizioane                 -                   -                         -                   -   

Datorii din asigurari directe si reasigurare    46 022 951                 -                         -      46 022 951 

Datorii comerciale    12 177 092                 -                         -      12 177 092 

Alte datorii    14 736 639                       -      14 736 639 

Total datorii 160 932 891 93 696 077  217 970 335       472 599 303 

Diferenta dintre active si datorii 12 364 085   2 527 759    133 042             15 024 887   
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credit include riscul de marja de credit si riscul de contrapartida. In plus, riscul de credit poate fi dezvoltat 
de riscul de concentrare, care apare datorita unei expuneri mari la risc, catre una sau mai multe 
contrapartide. 

Societatea este expusa riscului de credit ca urmare a investitiilor realizate in instrumente cu venit fix si 
in depozite bancare, ca urmare a detinerilor de disponibilitati in conturile curente deschise la banci, a 
creantelor de la asigurati si a creantelor din reasigurare. 

Riscul de credit este gestionat de societate prin stabilirea de limite de investitii in ceea ce priveste 
concentrarea pe un singur emitent, si prin aderarea la politicile si cadrul organizational stabilite la nivelul 
Grupului Societe Generale in ceea ce priveste investitiile si riscurile asociate. 
 
Structura pe emitenti a depozitelor, numerarului si echivalentelor in numerar  in echivalent RON  la 31 

decembrie 2019  si 31 decembrie 2018 este urmatoarea: 

 

 

Expunerea depozitelor, numerarului si echivalentelor in numerar in echivalent RON  la riscul de credit 
pe categorii de rating este: 
 

 
Structura creantelor din asigurari in functie de termenul de plata este urmatoarea: 
 
 

31 decembrie 2019         

In RON   Total   In termen   
Termen 
depasit 

              

Asigurari atasate creditelor   65 531 205  65 528 187  3 018 

Asigurari de grup   1 062 320  1 062 320   

Asigurari de viata legate de fondurile de 
investitii 

  
  532 

 
  532 

 
 

Asigurari de sanatate   3 560 595  3 560 595   

Total   70 154 653  70 151 635  3 018 

 
 
       

Emitent

Numerar si 

echivalente 

numerar Depozite

Titluri de 

stat

Numerar si 

echivalente 

numerar Depozite

Titluri de 

stat

BRD 45 221 110 40 021 210 85 242 320   55 258 846 18 409 619 73 668 465   

BCR 184 715      13 700 000 13 884 715   5 488 302   8 075 000   13 563 302   

Trezorerie 15 377       15 377         10 943       10 943         

Cash 11 797       11 797         16 278       16 278         

Titluri de stat 50 423 193 50 423 193   50 720 663 50 720 663   

45 432 999 53 721 210 50 423 193 149 577 403 60 774 369 26 484 619 50 720 663 137 979 650 

2019

Total

2018

Total

Rating  

(Moody's)

Expunere 

2019 Pondere

Expunere 

2018 Pondere

Baa2 0% 87 231 767 63%

Baa3 149 550 228 100% 50 720 663 37%

Fara rating  27 175 0%  27 221 0%

Total 149 577 403 100% 137 979 650 100%
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Creante din reasigurare 

              

31 decembrie 2019         

In RON   Total   In termen   
Termen 
depasit 

              

GenRE   340 556  340 556  - 

Hannover   406 773  406 773  - 

Total   747 329  747 329  - 

 
In urma analizei vechimii creantelor din asigurari directe s-a recunoscut o depreciere a acestora pentru 
suma de 367 654 RON pentru care s-a constituit un provizion de aceeasi valoare. Pentru restul 
creantelor Societatea a considerat ca sumele vor fi incasate integral. 
 
 

3.25.3 Riscul tehnic 
 
Riscul de subscriere 

Riscul de subscriere este definit ca riscul de pierdere in fondurile proprii rezultate din diferenta intre 

costul daunelor sau al beneficiilor si costul actual al daunelor sau al beneficiilor care se datoraeaza 

schimbarilor negative in unul sau mai multi factori de risc (reziliere, mortalitate, pandemie, cheltuieli). 

Riscurile de baza ale asigurarilor de viata sunt riscurile biometrice, riscurile de rezilere si riscurile de 

cheltuieli. 

Evaluarea medicala 

Pentru limitarea riscului de subscriere, evaluarea este realizata la nivelul fiecarui client, pe baza 

declaratiei cu privire la starea de sanatate. In functie de profilul clientului si de istoricul medical, se 

calculeaza o anumita prima de asigurare mai mare decat cea standard sau, in unele cazuri, solicitantul 

nu este acceptat in asigurare intrucat riscul este considerat prea mare. 

Reasigurare 

Obiectivul activitatii de reasigurare a BRD AV 
Programul de reasigurare pentru anul 2019 are aceleasi caracteristici cu cel din anul 2018, intrucat 

acesta s-a dovedit eficient si adecvat profilului de risc al companiei. 

Reasigurarea este un instrument folosit in activitatea asiguratorului pentru atenuarea expunerii 

companiei la frecventa, severitatea si acumularea de daune care o pot afecta din punct de vedere 

financiar. 

Programul de reasigurare pe anul 2019 a fost conform cu Politica de reasigurare a companiei 

actualizata in anul 2018. 

 
Strategia de reasigurare a BRD AV 
Programul de reasigurare al BRD Asigurari de Viata are ca strategie protejarea fondurilor proprii 

impotriva daunelor neprevazute intamplate fie ca urmare a unor daune individuale severe, de exemplu 

accidente, fie ca o consecinta a intamplarii unor catastrofe naturale sau accidente semnificative care 

pot avea consecinte  in acumularea  de daune la nivelul companiei.  

 

Strategia de reasigurare a BRD Asigurari de Viata este parte din strategia grupului din care facem parte 

si anume Sogecap Group – France – Compania de asigurare de viata a grupului Societe Generale 

Group caruia ii apartine si BRD Asigurari de Viata. Strategia se caracterizeaza printr-o abordare 
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prudenta a alegerii tipurilor de contracte de reasigurare si a reasiguratorilor selectati,  Profilul de risc al 

BRD Asigurari de Viata este unul prudent. 

 
Criterii de selectie a reasiguratorilor  
BRD Asigurari de Viata are ca strategie reasigurarea programelor cu unul din reasiguratorii care apartin 
uneia din urmatoarele categorii:  
 

 Reasiguratori traditionali utilizati in protectia rezultatelor financiare si care acopera parte din 
riscurile subscrise de companie prin contracte de reasigurare proportionale si neproportionale.  

 Reasiguratori cunoscuti ca “parteneri” cu care sunt incheiate programe de reasigurare legate 
de un parteneriat, pe un produs anume.    

Cand se defineste programul de reasigurare, reasiguratorii selectati trebuie sa prezinte un al doilea 

rating de cel putin A- acordat de  Standard&Poor’s sau echivalent al uneia din  agentiile de rating de 

credit:  Moody’s, A.M. Best sau  Fitch. Orice exceptie de la aceasta regula va trebui validata de catre 

SogeCap Paris.  

La orice reinnoire sau incheiere de contract de reasigurare, ratingul reasiguratorului este verificat.  

Politica de reasigurare a BRD Asigurari de Viata ia in calcul dispersia riscului pe cateva piete de 

reasigurare.  

Alegerea tipului de contract de reasigurare, retinerile si limitele contractului de reasigurare se fac in 

concordanta cu profilul de risc si estimarile pe fiecare tip de produs in parte, pentru liniile de asigurare 

existente si tendintele portofoliului. Stabilirea retinerii si a cedarii din contractul de reasigurare sunt 

calculate pe baza expertizei grupului in activitatea de bancassurance, cerintele de solvabilitate si 

rentabilitatea capitalului propriu. Pentru BRD Asigurari de Viata, retinerea maxima agreata pe  o 

persoana asigurata este de 100.000 Eur. 

Reasiguratorii programelor de reasigurare sunt:  

 
 Hannover Re – Paris Branch, apartine Hannover Re. Ag Germania, parte a grupului HDI Group 

V.a.G  
 Gen Re - Austria, membra a companiei Berkshire Hathaway 
 Sogecap SA - Franta 

 
Tarifare 

Tarifarea produselor noi de asigurare este bazata pe: 

 Datele furnizate de catre distribuitori pentru ajustarea parametrilor in conformitate cu clientela tinta; 
 Statisticile din Romania. legate de risc si metodologii actuariale corecte; 
 In functie de regulile prudentiale ale Grupului Societe Generale. 

Rezervele tehnice 

Rezervele tehnice sunt calculate in conformitate cu formulele actuariale. 

 
Senzitivitati aplicate asupra rezervei obtinute prin cea mai buna estimare: 
 
Societatea a efectuat teste de stres pentru cele mai semnificative produse, BRD Consumer si BRD 
Mortgage, asupra rezervei obtinute prin cea mai buna estimare dupa cum urmeaza: 
 

1. Stres aplicat ratelor de reziliere prin cresterea acestor cu 10% 
2. Stres aplicat ratelor de mortalitate prin cresterea acestor cu 10% 
3. Stres aplicat ratelor de dobanda prin scaderea acestor cu 1% 
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Valorile Rezervelor cea mai buna estimare obtinute dupa aplicarea testelor de stres sunt: 
 

mii RON   

Rezerve cea 
mai buna 
estimare 

valoare bruta   

Rezerve cea 
mai buna 

estimare  net 
de reasigurare 

          

Valoare cea mai buna estimare           212 673                211 451    

Stres aplicat ratelor de reziliere prin cresterea acestora cu 10%           213 715                212 489    

Stres aplicat ratelor de mortalitate prin cresterea acestora cu 10%  
         224 657                223 383    

Stres aplicat ratelor de dobanda prin scaderea acestora cu 1%       212 645                211 427    

 
Variatiile  Rezervelor cea mai buna estimare obtinute dupa aplicarea testelor de stres sunt: 
 

mii RON   

Rezerve cea mai 
buna estimare 
valoare bruta   

Rezerve cea 
mai buna 

estimare  net 
de reasigurare 

          

Stres aplicat ratelor de reziliere prin cresterea acestora cu 
10%  

-                1 042     -              1 039    

Stres aplicat ratelor de mortalitate prin cresterea acestora cu 
10%  

-              11 983     -            11 933    

Stres aplicat ratelor de dobanda prin scaderea acestora cu 1%  
                     29                        24    

 
Concluzia care reiese in urma aplicarii acestor teste de stres evidentiaza ca Societatea nu este afectata 
de aceste socuri, rezervele consituite fiind suficiente sa acopere obligatiile viitoare.  
 
 

3.25.4 Riscul operaţional 
 
Riscul operational este definit ca riscul de pierdere sau sanctiune, datorate lipsei unui sistem si al unor 
proceduri, erori umane sau factori externi. In acest scop, Societatea are o politica activa de prevenire, 
care consta in securizarea proceselor operationale si promoveaza o cultura a riscului in cadrul 
organizatiei. 

Global, riscul operaţional rezidual este cotat ca un risc moderat.  

Principala masura de acoperire a riscurilor operationale identificate in activitate este constituita de 
sistemul de supraveghere permanenta, complet functional si continand controale formalizate in toate 
departamentele. In plus, un sistem de indicatori de risc („key risk indicators” – KRI) a fost implementat 
la nivelul celor mai semnificative activitati si procese din companie. indicatorii fiind centralizati si 
monitorizati de responsabilul de managementul riscului. 

 
3.25.5 Riscul de conformitate 

 
Riscul de dispute cu autoritatile (cu subcategoriile aferente) este tratat ca si risc de conformitate, 
separat de riscul operational.   
Riscurile de conformitate in cadrul BRD AV provin in principal de la cerintele legale ASF, din legislatia 

AML (impotriva spalarii banilor), din legislatia privind distributia in asigurari (IDD) cat si din legislatia 

privind protectia datelor cu caracter personal. 
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3.25.6 Riscul reputaţional 
 

Riscul reputational este monitorizat prin analiza urmatoarelor aspecte ale activitatii: 

 

 Reclamaţii primite 

La nivelul BRD Asigurări de Viaţă SA a fost stabilit un Comitet pentru gestionarea reclamaţiilor. 

Comitetul este format din personal specializat şi cu experienţă în asigurări şi este condus de un 

coordonator. 

Comitetul examinează, în conformitate cu legile aplicabile fiecărui caz, toate aspectele sesizate de către 

reclamanţi si valideaza toate raspunsurile la reclamatii. 

Compania detine un registru al reclamatiilor in conformitate cu reglementarile in vigoare. Numarul 

reclamatiilor este un indicator relevant pentru evaluarea riscului reputational.  

Motivul principal al reclamatiilor este legat de decizia companiei de a nu plati indemnizatia. 

 

 Alt aspect ce trebuie luat in considerare din punctul de vedere al riscului reputational este 
imaginea de firma („brand image”). Un eveniment care afectează BRD - Groupe Société 
Générale va avea un impact direct asupra reputaţiei societăţii. 
 

In cursul anului 2019, imaginea BRD Asigurări de Viaţă SA nu a fost afectata de vreun eveniment 
semnificativ.  
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3.26    Relatii cu entitati afiliate 
 

Societatea isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, desfasurand relatii comerciale cu societatea 

mama si alte societati membre ale Grupului SG, conform unor conditii comerciale uzuale. 

Principalele tipuri de tranzactii desfasurate sunt urmatoarele: 

 Comisioane plătite către BRD GSG și BRD Finance pentru vânzarea de produse ale BRD 
Asigurări de Viata; 

 Servicii de inchiriere pentru autovehicule furnizate de către ALD Automotive, în beneficiul BRD 
Asigurări de Viata; 

 Servicii administrative (incluzând servicii de actuariat, IT) și de management furnizate de către 
SOGECAP în beneficiul BRD Asigurări de Viata; 

 Refacturare de costuri (incluzând costuri administrative și IT) de către BRD GSG către BRD 
Asigurări de Viata; 

 Servicii administrative (incluzând management de personal) de către SG EBS către BRD 
Asigurări de Viata; 

 Prime de asigurare încasate de BRD Asigurări de Viata de la BRD GSG, BRD Finance și alte 
societăți române din grup; 

 Conturi curente și depozite la termen constituite la BRD GSG. 

 

Cheltuielile inregistrate de Societate in urma tranzactiilor cu societatile din grup sunt: 
 
Cheltuieli servicii si refacturare   2019   2018 

BRD GSG   2 724 983   2 011 263 

ALD AUTOMOTIVE   561 920    518 369 

SOGECAP (fara TVA)   5 567 758   4 758 265 

SG EBS   61 762    31 978 

Total   8 916 423   7 319 875 

 

Cheltuieli cu comisioanele   2019   2018 

BRD GSG - Comisioane   43 540 947   38 780 642 

BRD FINANCE   10 760 883   12 981 511 

Total   54 301 830   51 762 153 
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Primele subscrise pentru asigurari de viata de grup ale angajatilor partilor afiliate sunt: 
 

Prime   2019   2018 

BRD GSG    2 628 564   1 614 465 

ALD AUTOMOTIVE   15 332    14 569 

BRD FINANCE   95 056    94 609 

BRD SAFP   10 006    4 453 

BRD Asset Management   25 094    27 625 

BRD Sogelease Asset Rental   19 434    15 902 

EBS   459 031    370 848 

SOGESSUR SA PARIS_BRD ASIGURARI GENERALE  508  - 

Total   3 253 125   2 142 471 

 
Datoriile catre entitatile afiliate sunt: 
 
Creditori    31 decembrie 2019   31 decembrie 2018 

BRD GSG   376 926    163 182 

ALD AUTOMOTIVE   12 481    15 137 

Societe Generale  9 987  - 

SG EBS   199     284 

SOGECAP ( inclusiv TVA)   8 392 962   5 245 268 

Total   8 792 555   5 423 870 

 
 
Datoriile cu comisioanele aferente primelor de asigurare intermediate sunt: 
 

Datorii cu comisioane   31 decembrie 2019   31 decembrie 2018 

BRD GSG - Comisioane   35 872 663   25 288 177 

BRD FINANCE   7 547 623   8 340 417 

Total   43 420 286   33 628 593 

 
Creantele din prime de asigurare aferente contractelor incheiate cu partile afiliate sunt: 
 

Creante din prime de asigurare    
31 decembrie 

2019   
31 decembrie 

2018 

BRD Group Societe Generale   1 335 517   1 776 672 

BRD FINANCE IFN   48 497    9 993 

BRD Asset Management   23 094    24 269 

Societe Generale European Business Services   348 816    58 002 

BRD SAFP  4 000  - 

ALD AUTOMOTIVE ROMANIA  7 040  - 
SOGESSUR SA PARIS_BRD ASIGURARI 
GENERALE  18  - 

Total   1 766 982   1 868 935 

 
 
 
 



BRD ASIGURARI DE VIATA S.A. 
Situatii Financiare Individuale  
 

Toate sumele sunt exprimate in Ron daca nu se specifica altfel 

 

64 | P a g e  
 

Depozitele aflate in sold, veniturile din dobanzi si comisioanele bancare platite sunt: 
 
 

BRD GSG   2019   2018 

Depozite   59 711 174   42 399 060 

Dobanda de incasat   164 512    46 903 

Venituri din dobanzi   604 736    356 942 

Comisioane bancare   58 573    45 584 

Total  60 538 995  42 399 060 

     
 
 

3.27 Alte evenimente ulterioare incheierii exercitiului financiar 
 
Informatia inclusa in prezentul raport furnizeaza informatii asupra situatiei financiare a BRD AV la data 
de 31 decembrie 2019. Prin urmare, nu iau in considerare consecintele evenimentelor neajustabile 
intamplate dupa aceasta data. COVID-19 reprezinta un eveniment neajustabil. 

In semestrul 1 2020, raspandirea la nivel international a virusului COVID-19 a incetinit in mod 
semnificativ economia mondiala, ducand la caderi bruste ale pietelor financiare si ale pietelor de capital 
la nivel mondial.  

Aceasta criza, a carei durata si rezultat raman nesigure la data publicarii acestui raport, ar putea avea 
consecinte asupra situatiei financiare a BRD AV, luand in considerare legatura stransa a activitatii 
societatii cu activitatea BRD.  

In special, datorita schimbarii in programul de lucru al agentiilor BRD, activitatea BRD AV ar putea fi 
redusa. 

De la publicarea ordonantelor militare emise de Guvernul Romaniei, activarea planului de continuitate 
a activitatii permite atat continuarea serviciilor furnizate clientilor cat si a operatiunilor prin conectare de 
la distanta. 

BRD AV monitorizeaza indeaproape evolutia acestei situatii. 


