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Prezentarea Companiei:

Societatea SIGNAL IDUNA Asigurãri de Viaþã S.A. este o societate comercialã pe acþiuni, persoanã juridicã românã, înfiinþatã conform
prevederilor Legii nr. 31/1990 ºi ale Legii nr. 32/2000 cu modificãrile ulterioare.

Societatea ºi-a început activitatea în martie 2008 fiind înregistratã la Registrul Comerþului sub Nr. J40/5098/19.03.2008 ºi a fost autorizatã de
cãtre Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor prin Decizia nr. 505/10.06.2008. Este înscrisã în Registrul Asigurãtorilor sub nr. RA 062/11.06.2008.
Sediul social este în Bucureºti, Sector 1, Calea Floreasca, Nr.60, Etajul 16, parþial, Etajul 7 si 8.

Compania este administratã în sistem dualist.

La data de 31.12.2012, acþionariatul societãþii era format din:

==> SIGNAL IDUNA Holding AG, care deþine 39.048 acþiuni in valoare de 42.872.752 RON

==> SIGNAL Krankenversicherung a.G, care deþine 10 acþiuni in valoare de 10.979 RON

Organul suprem de conducere al societãþii este Adunarea Generalã a Acþionarilor iar societatea este administratã de cãtre un Directorat ºi un
Consiliu de Supraveghere.

L a începutul anului 2012 societatea ºi-a majorat capitalul social cu 12.955.810 RON (11.800 noi acþiuni nominative), iar în iunie 2012 s-a
diminuat valoarea capitalului cu suma de 25.705.205 (cu 23.412 acþiuni fãrã a modifica valoarea pe acþiune) în vederea acoperirii pierderilor
pentru anii 2008-2010. La sfârºitul anului 2012 capitalul social avea valoarea de 42.883.732 în comparaþie cu 55.633.127 RON la 31.12.2011.

Atât majorarea cat ºi diminuarea capitalului social din 2012 s-a fãcut de cãtre acþionarul SIGNAL IDUNA HOLDING A.G.

În luna aprilie 2013, societatea ºi-a majorat capitalul social prin emiterea unui numãr de 9.955 de noi acþiuni nominative dematerializate, ce
au fost integral subscrise de acþionarul SIGNAL IDUNA HOLDING AG, capitalul social, devenind 53.813.823 RON la data acestui raport.

Conducerea Societãþii:

La data de 31.12.2012, conducerea societãþii era formatã din:

==> Leslie J. Breer, Preºedinte al Directoratului

==> Rainer Schönberg, Membru al Directoratului

==> Tiberiu Maier, Membru al Directoratului

Companii de reasigurare partenere: Munich RE

Perspective ºi strategii de dezvoltare:

Grupul Signal Iduna rãmâne concentrat asupra planurilor de investiþii în România ºi va continua sã promoveze conceptul asigurãrilor private
de sãnãtate în rândul tuturor românilor.

Dorim sã oferim românilor soluþii complete de asigurare în domeniul asigurãrilor de sãnãtate, asigurãrilor de viaþã ºi asigurãrilor de
accidente astfel încât sã contribuim la creºterea calitãþii vieþii în România.

Grupul Signal Iduna este prezent pe pieþele din Europa Centralã ºi de Est de aproape 18 ani iar acþionarii noºtri s-au angajat sã investeascã pe
termen lung în aceastã regiune. Ne vom folosi toate cunoºtinþele, experienþa de peste 100 de ani în asigurãri private de sãnãtate ºi vom continua
eforturile de a introduce sistemul de asigurãri private de sãnãtate în România, aspect esenþial în dezvoltarea viitoare a þãrii noastre.

Dezvoltarea în România rãmâne problematicã, starea actualã având impact asupra comportamentului consumatorilor si asupra
disponibilitãþii acestora de a cheltui pentru servicii financiare si de asigurare.

Obiectivele noastre de business pentru anul 2013 includ continuarea investiþiilor în dezvoltarea reþelei noastre medicale ºi accelerarea
dezvoltãrii pe linia de business a asigurãrilor de sãnãtate pentru piaþa corporate. In acelaºi timp vom continua sã ne concentram pe folosirea în
mod echilibrat a canalelor de distribuþie ºi pe oferirea de soluþii personalizate clienþilor noºtri.

Obiectul de activitate ºi gama de produse:

Domeniul principal de activitate al societãþii îl constituie activitatea de asigurãri de viaþã - cod CAEN 6511.

Pentru noi este important ca soluþiile pe care le propunem sã se potriveascã cât mai bine clienþilor noºtri.

Legea aplicabilã asigurãrilor este Legea 136/1995 privind asigurãrile ºi reasigurãrile în România, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor cu completãrile ulterioare.

Societatea a fost autorizata sã practice:

categoria A. "Asigurãri de Viaþã", pentru urmãtoarele clase de asigurare:

I. Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare, prevãzute la lit. A a), b) ºi c), cu excepþia celor prevãzute la pct. II ºi III din anexa
numãrul 1 la Legea 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Din aceasta clasã fac parte produsele Signal Protektor, Piraeus Protect Fit , Piraeus Protect Junior, Signal Cert, Signal Easy Cert, Signal Confort
ºi clauzele adiþionale care se ataºeazã produselor de asigurare de viaþã.

Asigurãri suplimentare (clauze adiþionale):

Ø Deces ca urmare a unui accident

Ø Invaliditate Permanentã ca urmare a unui accident

Ø Invaliditate Permanentã ca urmare a unui accident progresie 400

Ø Spitalizare ca urmare a unui accident

Ø Intervenþii chirurgicale ca urmare a unui accident

Ø Incapacitate temporarã de muncã ca urmare a unui accident

Ø Arsuri ca urmare a unui accident

Ø Fracturi ca urmare a unui accident

Ø Deces sau invaliditate permanentã ca urmare a unei boli profesionale

Ø Repatriere în caz de deces ca urmare a unui accident

Ø Suspendare de la plata primelor

Ø Signal Dent Basic

Ø Control anual Preventiv

II. Asigurãri de cãsãtorie, asigurãri de naºtere

III. Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt legate de fonduri de investiþii, prevãzute la punctul A litera a) ºi b) din anexa numãrul 1 la Legea
32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Din aceastã clasã fac parte produsele

==> Signal Kapital.

Pentru produsele care se încadreazã în aceasta clasã, riscul investiþional este asumat de cãtre client. Fondurile de investiþii oferite de cãtre
Signal Iduna au grade de risc diferite:

Ø Signal Konservativ - fond cu grad scãzut de risc

Ø Signal Komfort - fond cu grad mediu de risc

Ø Signal Attraktiv - fond cu grad ridicat de risc

==> Signal Kapital Star, Signal Top Euro Diamant

Pentru produsele care se încadreazã în aceasta clasã, riscul investiþional este asumat de cãtre client. Fondurile de investiþii oferite de cãtre
Signal Iduna au grade de risc diferite:

Ø HANSAEuropa - fond cu grad mediu de risc

Ø HANSAgold, EUR - fond cu grad mediu de risc

Ø HANSAinternational - fond cu grad scãzut de risc

Ø HANSAzins - fond cu grad scãzut de risc

Ø HI Topselect D - fond cu grad ridicat de risc

Ø HI Topselect W - fond cu grad mediu de risc

Ø HANSAgeldmarkt - fond cu grad scãzut de risc

Ø HANSAsecur - fond cu grad mediu de risc

Ø SI BestSelect - fond cu grad ridicat de risc

Ø PF - Asia (Ex. Japan) Equity Class A EUR ND - fond cu grad ridicat de risc

Ø PF - China Equity Class A EUR ND - fond cu grad ridicat de risc

Ø PF - Emerging Europe and Mediteranean Equity Class A EUR ND - fond cu grad ridicat de risc

Ø PF - Emerging Markets Equity Class A EUR ND - fond cu grad ridicat de risc

Ø PF - Global Multi-Asset - fond cu grad ridicat de risc

Ø PF - Indian Equity Class A EUR ND - fond cu grad ridicat de risc

Ø PF - Strategic Income Class A EUR ND - fond cu grad mediu de risc

==> Fit Invest , Junior Invest, Select Invest, Plus Invest

Pentru produsele care se încadreazã în aceasta clasã, riscul investiþional este asumat de cãtre client. Fondurile de investiþii oferite de cãtre
Signal Iduna au grade de risc diferite:

Ø ZEPTER actiuni - fond cu grad ridicat de risc

Ø ZEPTER obligatiuni - fond cu grad scãzut de risc

Ø ZEPTER mixt - fond cu grad mediu de risc

categoria B. " Asigurãri Generale" , pentru urmãtoarele clase de asigurare:

B1. Asigurãri de accidente (inclusiv accidentele de munca ºi bolile profesionale). Produsele care fac parte din acesta clasa sunt, Signal Event
Individual, Signal Event Group, Signal Enterprise, Event Standard, Event Optim, Event Plus, Event Extra, Event Full, Piraeus Protect Senior, Signal
Sigur and Signal Sigur Plus.

B2. Asigurãri de sãnãtate. Produsele care fac parte din aceasta clasa sunt:

Asigurãrile de bazã: Clauzele adiþionale:

Ø Signal Klar Ø Signal Urgenþã

Ø Signal Klassik Ø Signal Antigripal

Ø Signal Komplett Ø Signal Dent Basic

Ø Standard Care Ø Signal Dent Accident

Ø Premium Care Ø Signal Dent Full

Ø Signal Med Ø Signal HospitAll

Ø Pireus Medical Fit Ø Signal HospitAll Accident

Ø Pireus Medical Junior Ø Signal Control

Ø Pireus Medical Senior

Deductibilitatea produselor de asigurãri de viaþã

În conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal Art. 21, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în
vigoare.

În baza prevederilor acestei Legi, urmãtoarele cheltuieli au deductibilitate limitatã:

==> cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sãnãtate, în limita unei sume reprezentând echivalentul
în lei a 250 euro într-un an fiscal din profit pentru fiecare participant.

Urmãtoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

==> cheltuielile cu primele de asigurare plãtite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt incluse în
veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III.

Legea aplicabilã asigurãrilor este Legea 136/1995 privind asigurãrile ºi reasigurãrile în România, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare ºi supraveghere a asigurãrilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Reþeaua ºi canalele de distribuþie Signal Iduna:

În ceea ce priveºte canalele de distribuþie, diversitatea este un deziderat al companiei pentru anul 2013. În prezent produsele de asigurare
sunt distribuite printr-o vastã gamã de canale pentru a crea independenþa veniturilor companiei.

La 31.12.2012 societatea avea deschise 4 puncte de lucru (agenþii) în Bucureºti, Timiºoara, Pitesti si Cluj.

De asemenea, Signal Iduna are încheiate parteneriate de distribuþie a produselor de asigurare cu cele mai renumite societãþi de brokeraj de
pe piaþa româneascã.

Reþeaua de furnizori de servicii medicale:

Signal Mediqa Net este reþeaua de furnizori de servicii medicale parteneri ai Signal Iduna formatã din peste 426 de clinici ºi spitale private din
Bucureºti ºi din þarã.

Auditorul extern

Auditorul extern numit de AGA pentru auditarea situaþiilor financiare anuale este PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

Raportãrile contabile la 31.12.2012 respectã prevederile Legii nr. 32/2000 ºi ale Legii contabilitãþii nr.82/1991, republicatã ºi modificatã ºi au
fost întocmite conform Ordinului CSA nr. 3129/2005, oferind o imagine fidelã ºi cronologicã a activitãþii.

Raportãrile contabile la 31.12.2012 sunt elaborate conform contabilitãþii de angajament, respectând principiile contabile generale aºa cum
sunt prezentate în Ordinul CSA 3129/2005.

Moneda de raportare folositã este leul romanesc (RON).

Societatea efectueazã la sfârºitul fiecãrei luni reevaluarea conturilor în valutã, asigurând astfel, o imagine fidela a activelor, datoriilor, poziþiei
financiare, profitului sau pierderii.

Societatea prezintã urmãtoarele date comparative la sfârºitul anului 2011:

Situaþii financiare  simplificate la 31.12.2012

Bilanþul  simplificat la data de 31 decembrie 2012:

31 decembrie 2011 RON 31 decembrie 2012 RON

ACTIV

Active necorporale 228.364 242.240
Titluri de participare deþinute la societãþi afiliate 0 2.285.400
Alte plasamente în imobilizãri financiare 378.902 293.105
Alte plasamente financiare 17.636.152 18.721.611
Plasamente aferente  asigurãrilor de viaþa pentru care expunerea la
riscul de investiþii este transferatã contractanþilor

297.848 433.498

Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în
reasigurare

11.820 13.020

Partea din rezerva matematicã aferentã asigurãrilor de viaþã pentru
care expunerea la riscul de investiþii este transferatã contractanþilor
cedatã în reasigurare

1.524 842

Creanþe provenite din operaþiuni de asigurare directã 2.556.346 5.128.026
Alte creanþe 283.078 552.280
Imobilizãri corporale 859.311 646.628
Stocuri 588 4.178
Casa ºi conturi la bãnci 330.513 251.607
Cheltuieli în avans 2.430.861 2.290.368

TOTAL ACTIV 25.015.307 30.862.803

PASIV
Capital Social 55.633.127 42.883.731
Rezultatul reportat -25.705.222 -11.067.870
Rezultatul exerciþiului -11.067.854 -10.233.045
Rezerve tehnice 3.621.210 5.966.518
Rezerva matematicã aferentã asigurãrilor de viaþã pentru 341.813 407.149
care expunerea la riscul de investiþii este transferatã asiguraþilor
Alte provizioane 127.121 177.507
Datorii 1.621.732 2.097.974
II. Venituri înregistrate în avans 443.380 630.839
TOTAL PASIV 25.015.307 30.862.803

Contul de profit ºi pierdere simplificat pentru anul încheiat la 31 decembrie 2012:

Contul tehnic simplificat:

31 decembrie 2011 RON 31 decembrie 2012 RON

Venituri din prime brute subscrise 8.035.695 10.858.958
Prime cedate în reasigurare -8.762 -9.267
Variaþia rezervei de prime,    netã de reasigurare -1.637.266 -1.935.134

Venituri provenind din alte plasamente 705.994 837.466
Plusvalori nerealizate din plasamente 48.971 103.987
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 36.198 777.975
Cheltuieli cu daunele plãtite,  nete de reasigurare -1.533.246 -3.471.753
Variaþia rezervei de daune (+/-) -357.085 -376.791
Variaþia  rezervei matematice -55.024 -48.844
Variaþia  rezervei pentru beneficii 0 -118
Variaþia  altor rezerve tehnice 0 16.820
Variaþia rezervei matematice aferente asigurãrilor de viaþã pentru
care expunerea la riscul de investiþii este transferatã
contractantului cedatã în reasigurare

-220.698 -64.553

Cheltuieli din exploatare tehnice:
Cheltuieli de achiziþii -5.297.350 -3.520.242
Variaþia  sumei cheltuielilor de achiziþii reportate 1.327.536 -204.681
Cheltuieli de administrare -11.954.659 -13.286.955
Comisioane primite de la reasiguratori si participãri la beneficii 1.359 555
Pierderi provenind din realizarea plasamentelor -8.602 -4.165
Minusvalori nerealizate din plasamente -68.062 -89.724
Rezultat Tehnic (Pierdere) -10.985.001 -10.416.466

Contul netehnic simplificat:

31 decembrie 2011 RON 31 decembrie 2012 RON

Rezultatul tehnic al asigurãrii de viaþã   - Pierdere -10,985,001 -10,416,466
Alte venituri netehnice 1,667,731 1,997,393
Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele ºi ajustãrile de
valoare

-1,750,584 -1,813,972

Rezultatul curent - Pierdere -11,067,854 -10,233,045

Venituri totale 10,487,186 14,567,067
Cheltuieli totale -21,555,040 -24,800,112

Rezultatul Brut - Pierdere -11,067,854 -10,233,045
Rezultatul net al exerciþiului - Pierdere -11,067,854 -10,233,045

Bazele întocmirii situaþiilor financiare simplificate pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2012

Aceste situaþii financiare simplificate, care conþin bilanþul simplificat la 31 Decembrie 2012 ºi contul de profit ºi pierdere simplificat pentru
anul încheiat la aceeaºi datã au fost întocmite prin extragerea, fãrã modificãri, a informaþiilor relevante, incluse în situaþiile financiare complete
ale SIGNAL IDUNA Asigurãri de Viaþã S.A., care au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr.
3129/2005 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi sunt disponibile la Ministerul Finanþelor - Direcþia Mari Contribuabili.

Astfel, aceste situaþii financiare simplificate sunt în concordanþã cu situaþiile financiare complete.

Conducerea a întocmit aceste situaþii financiare simplificate pentru publicarea lor în raportul anual.

Situaþiile financiare simplificate au fost autorizate spre a fi publicate în data de 24 iunie 2013 de cãtre Conducerea societãþii.

La 31.12.2012 Societatea avea in vigoare un numãr de 2.273 contracte de asigurare având urmãtoarea structurã:

Aferente asigurãrilor de viaþã 1.050
Aferente asigurãrilor de accident 727
Aferente asigurãrilor de viaþã de tip Unit Linked 114
Aferente asigurãrilor de Sãnãtate 382
Total contracte de asigurare 2.273

Primele brute subscrise la 31.12.2012 se prezentau astfel (RON):

Prime brute subscrise total, din care 13.915.879
Aferente asigurãrilor de viaþã 1.284.300
Aferente asigurãrilor de accident 352.627
Aferente asigurãrilor de viaþã de tip Unit Linked 691.144
Aferente asigurãrilor de Sãnãtate 11.587.808

Prime brute subscrise anulate total, din care 3.056.921
Aferente asigurãrilor de viaþã 929.629
Aferente asigurãrilor de accident 96.248
Aferente asigurãrilor de viaþã de tip Unit Linked 356.850
Aferente asigurãrilor de Sãnãtate 1.674.194

Rezervele tehnice constituite de societate la 31.12.2012(RON):

Rezervele tehnice constituite total, din care: 6.373.668
Rezerva de prime 5.079.047
Rezerva matematicã 520.610
Rezerve de daune avizate pentru asigurãrile de sãnãtate 669.599
Rezerve de daune neavizate 101.051
Alte rezerve tehnice 3.360

La 31.12.2012 existau cedãri în reasigurare doar pentru activitatea de asigurãri de viaþã, dupã cum urmeazã (RON):

Prime cedate în reasigurare 9.267
Comisioane din reasigurare 555
Rezerve cedate în reasigurare 520

În 2012, Societatea a avut un numãr de personal de 89, respectiv 86 angajaþi cu contract individual de muncã ºi 3 administratori cu contract
de administrator. Dintre cei 3 administratori, doar 2 sunt remuneraþi de cãtre Societate, cel de-al treilea fiind remunerat direct de cãtre
acþionarul majoritar. Numãrul mediu de personal a fost de 75 persoane.

La 31 decembrie 2012 societatea nu avea obligaþii faþã de administratori sau directori. Nu s-au acordat împrumuturi cãtre administratori sau
directori. Conform prevederilor legale administratorii companiei au încheiate poliþe de rãspundere civilã profesionalã pentru acoperirea
eventualelor prejudicii aduse societãþii urmare deciziilor luate în timpul administraþiei lor. SIGNAL IDUNA Asigurãri de Viaþã nu are alte obligaþii
faþã de administratori sau directori.

Ponderea participãrii acþionarilor în societate la 31.12.2012 era dupã cum urmeazã:

Acþionari Numãr de acþiuni
Valoarea nominala totala

lei
Procent deþinut (%)

SIGNAL IDUNA Holding AG 39,048 42,872,752 99.97%
SIGNAL Krankenversicherung s.G 10 10,979 0.03%

39,058 42,883,731 100.00%

Societatea a plãtit în termenele legale toate obligaþiile faþã de bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale ºi de sãnãtate sau alte fonduri
speciale.

Managementul riscului financiar

Signal Iduna Asigurãri de Viaþã S.A. urmãreºte ca prin implementarea unei politici de management al riscurilor sã stabileascã un set minim de
norme ºi reguli cu privire la identificarea, evaluarea, monitorizarea ºi controlul influenþei evenimentelor trecute ºi potenþial viitoare care ar
putea avea un impact negativ asupra activitãþii sale.

Principalele elemente ale politicii Signal Iduna Asigurãri de Viaþã S.A. în ceea ce priveºte managementul riscurilor constau în:

Asigurarea unei guvernanþe corespunzãtoare a companiei;

Asigurarea unui proces de evaluare ºi monitorizare al riscurilor;

Asigurarea unei bune informãri a managementului cu privire la riscurile identificate.

Prin natura activitãþilor efectuate, Societatea este expusã la factori de risc, pe care îi defineºte astfel:

Riscul de credit = riscul înregistrãrii de pierderi sau al nerealizãrii profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de cãtre debitor a
obligaþiilor contractuale; riscul unei pierderi datoritã neplãþii sumelor datorate de cãtre un debitor, în baza unui credit sau a unei linii de credit,
fie în ceea ce priveºte suma creditatã sau a dobânzii generate de aceasta, sau a amândurora.

Riscul de piaþã = riscul ca valoarea unei investiþii sã scadã datoritã unor modificãri adverse ale unor factori ai pieþei.

Riscul de subscriere = riscul ca primele subscrise sã nu fie suficiente pentru a acoperi daunele apãrute în viitor ºi cã daunele sau cheltuielile
de regularizare a daunelor prevãzute în rezervele tehnice nu sunt suficiente.

Riscul operaþional = riscul de realizare a unor pierderi sau de nerealizare a profiturilor estimate rezultate din cauza unor procese interne
inadecvate sau cu erori, din cauza unor erori sau omisiuni ale angajaþilor sau ale unor sisteme interne, sau din cauza unor factori externi care
genereazã disfuncþiuni ale activitãþilor cotidiene ale societãþii.

(continuare în pagina 11)
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Riscul reputaþional = riscul ca o activitate, acþiune sau instanþã executatã sau luatã de cãtre societate sau de cãtre oficialii acesteia va avea un
efect negativ asupra imaginii societãþii în comunitate ºi/sau asupra încrederii de termen lung investite de cãtre acþionari în societate, cu rezultat
direct în pierderea de afaceri sau în acþiuni legale îndreptate împotriva companiei.

Riscul de lichiditate = posibilitatea înregistrãrii de pierderi sau a nerealizãrii profiturilor estimate, ce rezultã din imposibilitatea asigurãtorilor
de a valorifica active pentru a onora în orice moment ºi cu costuri rezonabile obligaþiile de platã pe termen scurt sau din încasarea cu dificultate a
creanþelor din contractele de asigurare/reasigurare.

Riscul de concentrare = expunerea la un risc cu un potenþial de generare de pierderi suficient de mari încât sã ameninþe solvabilitatea sau
situaþia financiarã a companiei.

Riscul de contagiune = posibilitatea înregistrãrii de pierderi generate de apartenenþa la grup, apãrutã ca urmare a raporturilor pe care
societatea le are cu alte entitãþi din grup, situaþiile de dificultate ce apar într-o entitate putând sã se propage cu efecte negative asupra
solvabilitãþii companiei.

Pentru fiecare risc identificat a fost stabilitã probabilitatea de producere ºi pierderea probabilã. Aceste caracteristici au fost stabilite în urma procesului
de evaluare a riscurilor având în vedere gradul de dezvoltare si complexitatea activitãþilor în cadrul companiei Signal Iduna Asigurãri de Viaþã.

Evaluarea calitativã a riscurilor:

Riscurile (nivelul de risc) sunt apreciate ºi calificate cu ajutorul unor calificative ca: important (ridicat), mai putin important (mediu) ºi scãzut;

Analiza impactuluiproducerii risculuiasupraactivitãþiisocietãþii,darºiprobabilitateadeapariþiearisculuisuntexprimatecaridicate,mediiºiscãzute;

Calificativele rezultate pentru fiecare risc, stabilesc prioritatea riscurilor identificate, determinã gradul de tolerabilitate ºi concentrarea
asupra tratãrii celor mai importante riscuri.

Evaluarea cantitativã a riscurilor/ cuantificarea riscurilor

Tehnici considerate de identificare a riscurilor

- Studii ale activitãþii cu privire la fiecare din procesele operaþionale, cu descriere atât a proceselor interne cât ºi a factorilor externi care pot
influenþa aceste procese

- Standarde ale pieþei

- Analizã de scenarii

- Investigaþii asupra riscurilor produse

- Audit ºi control

Metode ºi tehnici considerate de analizã a riscurilor

- Analize de piaþã

- Prospectãri ale pieþei

- Cercetare / Dezvoltare

- Analize de impact asupra activitãþii

- Planificare a continuitãþii business-ului

Profilul de risc

Rezultatul procesului de analizã a riscului este utilizat pentru a produce un profil al riscului care dã un rating al fiecãrui risc ºi furnizeazã un
instrument de prioritizare a eforturilor de tratare a riscurilor. Prin acest profil de risc, fiecare din riscurile identificate se clasificã într-o manierã în
urma cãreia sã rezulte o viziune a importanþei relative a riscurilor.

Acest proces permite corelarea riscurilor cu zonele de activitãþi ale societãþii care pot fi afectate descrie procedurile primare de control ºi
indicã zonele în care investiþiile în activitatea de control a riscurilor trebuie majorate, micºorate sau redimensionate.

PLASAMENTE

In 2012 majoritatea plasamentelor sunt in depozite si in titluri de stat care sunt þinute la cost de achiziþie.

Plasamente la 31 decembrie 2012 cuprind depozite ºi conturi curente, certificate de trezorerie ºi unitãþi de fond

31 decembrie 2011 (lei) 31 decembrie 2012 (lei)

Depozite în lei 681.209 1.031.811
Depozite în valutã 14.483.978 15.244.829

Dobânda acumulatã 29.675 39.399

Total depozite 15.194.862 16.316.039

Titluri de stat 2.325.863 2.140.853

Dobânda acumulatã 79.720 78.567

Total titluri de stat 2.405.583 2.219.420

31 decembrie 2011 (lei) 31 decembrie 2012 (lei)

Titluri de participare la societãþi afiliate - 2.285.400

În 2012, SIGNAL IDUNA Asigurãri de Viaþa a deschis clinica medicala Mediqa Sante Development S.R.L. La data înfiinþãrii in februarie 2012
existau doi acþionari SIGNAL IDUNA Asigurãri de viaþã cu o participaþie de 51% si Medcenter S.R.L. (furnizor de servicii medicale) cu o
participaþie de 49%. In iunie 2012, Medcenter s-a retras din afacere cesionând pãrþile sociale deþinute cãtre SIGNAL IDUNA Asigurãri de viaþã
S.A. care devin in acest fel acþionar unic.

La 31 decembrie 2012 participaþia acþionarului unic in capitalul clinicii este de 2.285.400 evaluata la cost istoric.

31 decembrie 2011 (lei) 31 decembrie 2012 (lei)

Garanþii plãtite: 378.902 293.105

Unitãþi la fondurile comune de plasament din
portofoliul Signal Iduna *

35.707 186.152

Unitãþi de fond, plasamente aferente asigurãrilor
de viaþa pentru care expunerea la riscul de
investiþii este transferatã contractanþilor*

297.848 433.498

333.555 619.650

Total plasamente financiare 18.312.902 21.733.614

*Nota: Pentru unitãþile de fond valoarea contabilã este egalã cu valoarea de piaþã.

Distribuþia Plasamentelor la 31.12.2012:

1. Total titluri de stat ºi bonuri de tezaur (lei ºi valutã):

Lei

Denumirea instituþiei
de credit

Valoarea contabila
a titlurilor de stat

Valoarea de piaþã
la data raportãrii

Dobânzi de încasat
Asigurãri tradiþionale

/ Unit link

1 2 3 4 5

RB-PJS-40-065 - Citibank
Europe plc, Dublin -
Sucursala Romania

2.140.853 2.198.785 78.567 Asigurãri tradiþionale

Total titluri de stat: 2.140.853 2.198.785 78.567 X

2. Depozite, conturi curente la instituþii de credit ºi disponibilitãþi în casierie

Lei

Instituþia de credit
Valoarea depozi-

telor la data
raportãrii

Disponibilitãþi
în conturi

curente si casa

Total  depozite,
conturi curente

ºi casierie

Dobânzi
de încasat

Asigurãri tradi-
þionale / Unit

link

1 2 3 4 5 6

361820 - RAIFFEISEN
BANK SA

664.084 437 664.521 2.843
Asigurãri

tradiþionale
7025592 - PIRAEUS BANK
ROMANIA S.A.

24.426 24.426 0
Asigurãri

tradiþionale

Casierie 2.589 2.589 0
Asigurãri

tradiþionale
14622194 - ProCredit
Bank S.A.

9.521.705 153.869 9.675.574 29.566
Asigurãri

tradiþionale
RB-PJS-40-065 - Citibank
Europe plc, Dublin -
Sucursala Romania

1.031.811 7.392 1.039.203 0
Asigurãri

tradiþionale

361579 - BRD - Groupe
Societe Generale S.A.

989.065 11.975 1.001.040 0
Asigurãri

tradiþionale
21087140 - BANCA
MILLENNIUM S.A.

845.882 5.066 850.948 2.961
Asigurãri

tradiþionale
12564356 - VOLKSBANK
ROMANIA S.A.

850.310 6.399 856.709 3.459
Asigurãri

tradiþionale
RB-PJS-40-024 - ING
Bank N.V., Amsterdam -
sucursala Bucuresti

823.738 1.882 825.620 489
Asigurãri

tradiþionale

DONNER & REUSCHEL
Bank

1.550.045 37.062 1.587.107 82
Asigurãri

tradiþionale
TOTAL 16.276.640 251.097 16.527.737 39.400 X

3.Unitãþi în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) ºi alte fonduri de investiþii

Denumirea fondu-
lui

Denumirea bursei
de valori mobiliare

unde
se tranzacþioneazã

Numãr de unitã-
þi de fond

achiziþionate

Valoarea conform
evidenþelor

contabile

Valoarea de
piaþã la data

raportãrii

Asigurãri tradiþio-
nale / Unit link

1 2 3 4 5 6

HANSAzins
Bursa din Hamburg,

Frankfurt, Dusseldorf,
Munchen, Stuttgart

421 46.970 46.970 Unit link

HANSAzins
Bursa din Hamburg,

Frankfurt, Dusseldorf,
Munchen, Stuttgart

31 3.505 3.505
Asigurãri

tradiþionale

HI Topselect D
Bursa din Hamburg,
Frankfurt, Munchen

37 6.840 6.840 Unit link

HI Topselect D
Bursa din Hamburg,
Frankfurt, Munchen

4 685 685
Asigurãri

tradiþionale
FDI Zepter Acþiuni nu se tranz pe bursã 3.538 33.042 33.042 Unit link

FDI Zepter Acþiuni nu se tranz pe bursã 7.481 69.860 69.860
Asigurãri

tradiþionale
FDI Zepter
Obligaþiuni

nu se tranz pe bursã 315 3.566 3.566 Unit link

FDI Zepter
Obligaþiuni

nu se tranz pe bursã 1.708 19.323 19.323
Asigurãri

tradiþionale
FDI Zepter Mixt nu se tranz pe bursã 1.283 13.241 13.241 Unit link

FDI Zepter Mixt nu se tranz pe bursã 3.896 40.219 40.219
Asigurãri

tradiþionale

HANSAgold
Bursa din Hamburg,
Frankfurt, Munchen

443 148.209 148.209 Unit link

HANSAsecur
Bursa din Hamburg,

Frankfurt, Dusseldorf,
Munchen, Stuttgart

94 12.616 12.616 Unit link

HANSAinternaþional
Bursa din Hamburg,

Frankfurt, Dusseldorf,
Munchen

50 4.449 4.449 Unit link

SI BestSelect
Bursa din Hamburg,

Dusseldorf
104 37.215 37.215 Unit link

HANSAeuropa
Bursa din Hamburg,
Frankfurt, Munchen

1 96 96 Unit link

HI Topselect W
Bursa din Hamburg,
Frankfurt, Munchen

1 207 207 Unit link

HANSAgold
Bursa din Hamburg,
Frankfurt, Munchen

71 23.602 23.602
Asigurãri

tradiþionale

HANSAsecur
Bursa din Hamburg,

Frankfurt, Dusseldorf,
Munchen, Stuttgart

23 3.093 3.093
Asigurãri

tradiþionale

HANSAinternational
Bursa din Hamburg,

Frankfurt, Dusseldorf,
Munchen

37 3.351 3.351
Asigurãri

tradiþionale

SI BestSelect
Bursa din Hamburg,

Dusseldorf
37 13.206 13.206

Asigurãri
tradiþionale

HANSAeuropa
Bursa din Hamburg,
Frankfurt, Munchen

0.11 17 17
Asigurãri

tradiþionale

HI Topselect W
Bursa din Hamburg,
Frankfurt, Munchen

0.12 29 29
Asigurãri

tradiþionale
BCR

OBLIGATIUNI/Signal
Konservativ

nu se tranz pe bursã 4.781 78.740 78.740 Unit link

BCR
DINAMIC/Signal

Komfort
nu se tranz pe bursã 953 22.184 22.184 Unit link

BCR EXPERT/Signal
Attraktiv

nu se tranz pe bursã 372 26.122 26.122 Unit link

BCR OBLIGATIUNI nu se tranz pe bursã 75 1.233 1.233
Asigurãri

tradiþionale

BCR DINAMIC nu se tranz pe bursã 89 2.073 2.073
Asigurãri

tradiþionale

BCR EXPERT nu se tranz pe bursã 85 5.957 5.957
Asigurãri

tradiþionale
Total X 25.931 619.650 619.650 X

Preºedinte, Vicepreºedinte

LESLIE JONES BREER TIBERIU CRISTIAN MAIER

ªtampila unitãþii


