
Si gnal Idu na Asi gu rare Reasigurare S.A.
Ra port anual de ac ti vi ta te 2015

Pre zen ta rea Com pa niei:

Societatea SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. este o societate comercialã pe acþiuni, persoanã juridicã românã, înfiinþatã
conform prevederilor Legii nr. 31/1990 ºi ale Legii 32/2000.

Societatea ºi-a început activitatea în martie 2008, sub denumirea Signal Iduna Asigurãri de Viata S.A. 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 6 parþial, Etajul 7 ºi 8. Codul lei este 529900617IZ922N1YT16. În prezent societatea este supravegheatã de
cãtre Autoritatea de Supraveghere Financiarã.

În anul 2014 societatea a devenit ºi reasigurãtor, schimbandu-ºi numele în Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.

Compania este administratã în sistem dualist. 

La data de 31.12.2015, acþionariatul societãþii era format din:

==>SIGNAL IDUNA Holding AG, care deþine 44.074 acþiuni în valoare de 48.391.048 RON;

==>SIGNAL Krankenversicherung AG, care deþine 10 acþiuni în valoare de 10.980 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.

Societatea dispunea la 31.12.2015 de un capital social de 48.402.028 RON. 

Con du ce rea So cie tã þii:

La data de 31.12.2015, conducerea societãþii era formatã din:

==> Le slie J. Bre er, Preºedin te al Di rec to ra tu lui

==> Ra i ner Schön berg, Mem bru al Di rec to ra tu lui

==> Ti be riu Ma ier, Mem bru al Di rec to ra tu lui

Companii de reasigurare partenere: General Reinsurance AG (Gen Re), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re).

Per spec ti ve ºi stra te gii de dez vol ta re:

Grupul Signal Iduna continuã sã evolueze în piaþa româneascã ºi urmeazã direcþia pe care o dezvoltã încã din 2011: asigurãri
private de sãnãtate pentru segmentul corporate.

Strategia companiei este concentratã pe realizarea unor proiecte prin care angajaþii companiilor sã beneficieze de servicii
medicale optime ºi experienþe satisfãcãtoare în sistemul medical. Mesajele companiei sunt îndreptate spre managerii de HR pentru
care este importantã sãnãtatea angajaþilor ºi care sunt implicaþi în dezvoltarea planurilor de beneficii extra-salariale oferite
angajaþilor. 

Vânzãrile directe ale companiei sunt completate de partenerii de distribuþie pentru care oferim susþinere ºi ne menþinem
deschiderea pentru parteneriate atât cu brokeri, cât ºi cu alþi asigurãtori ºi clinici din sistemul privat de sãnãtate. Continuãm sã
alocãm resurse în dezvoltarea produselor ºi serviciilor ºi sã investim în capitalul uman ºi capacitãþi tehnice.

Obiec tul de ac ti vi ta te ºi gama de pro du se:

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

Începând cu anul 2014 societatea ºi-a extins obiectul de activitate ºi cu activitatea de reasigurare.

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 nr. 32/2000 privind autorizarea ºi supravegherea activitãþii de asigurare ºi reasigurare.

So cie ta tea a fost au to ri za ta sã prac ti ce:

ca te go ria 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. 

Produsele din aceastã categorie sunt destinate atât clienþilor individuali cât ºi companiilor ºi cuprind planuri de asigurare de bazã la 
care se pot adãuga clauze suplimentare.

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. 

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 (risc scãzut, risc mediu, risc ridicat).

La toate produsele din aceastã categorie se pot ataºa, de asemenea, ºi clauze suplimentare.

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

B1. Asigurãri de accidente (inclusiv accidentele de muncã ºi bolile profesionale) 

B2. Asigurãri de sãnãtate 

Produsele din aceste douã categorii (B1 ºi B2) se adreseazã atât clienþilor individuali cât ºi companiilor.

În anul 2015 orientarea vânzãrilor a rãmas înspre produsele de grup oferite companiilor care beneficiazã de planuri de asigurare
personalizate.

Re þe a ua ºi ca na le le de di stri bu þie Si gnal Idu na:

Signal Iduna foloseºte o serie de canale de distribuþie pentru vanzarea si promovarea produselor din portofoliu. Reþeaua de vânzãri 
directe este completatã de canalele de vanzare indirecte, care faciliteaza accesul produselor pe piata, si anume, o reþea de brokeri de
asigurãri cu care avem o relatie de parteneriat. 

De asemenea, compania rãmâne deschisã colaborãrii cu asigurãtori interesaþi de adãugarea asigurãrilor de sãnãtate în portofoliul
de produse. Partenerii sunt susþinuþi prin oferirea de know-how în asigurãri de sãnãtate private, atât din punct de vedere comercial,
cât ºi din punct de vedere operaþional.

La 31.12.2015, Signal Iduna avea deschise 7 puncte de lucru (agenþii), în Arad, Sibiu, Bucuresti, Timisoara, Pitesti, Craiova, Cluj -
Napoca, ºi un total de 25 consultanþi financiari, din care 21 persoane fizice ºi 4 persoane juridice. Totodatã, Signal Iduna pastreazã
parteneriatele cu cele mai renumite societãþi de brokeraj din piaþa româneascã.

Au di to rul ex tern 

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

Raportãrile contabile la 31.12.2015 respectã prevederile Legii nr. 32/2000 ºi ale Legii contabilitãþii nr.82/1991, republicatã ºi
modificatã ºi au fost întocmite conform Ordinului Comisiei de supraveghere a asigurarilor -CSA  nr. 3129/2005 (în prezent Autoritatea
de Supraveghere Financiarã - ASF), oferind o imagine fidelã ºi cronologicã a activitãþii.

Raportãrile contabile la 31.12.2015 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 fidelã a activelor,
datoriilor, poziþiei financiare, profitului sau pierderii.

Societatea prezintã urmãtoarele date comparative la sfârºitul anului 2015:

Bilanþul contabil la data de 31 decembrie 2015 prezintã urmãtoarea structurã:

 31 de cem brie 2014 RON  31 de cem brie 2015 RON

ACTIV

Active necorporale 353.998 325.134

Titluri de participare deþinute la societãþi afiliate 3.439.800 3.439.800

Alte plasamente în imobilizãri financiare 197.669 10.000

Alte plasamente financiare 17.273.259 25.552.505

Plasamente aferente  asigurãrilor de viaþa pentru  care expunerea la
riscul de investiþii este transferatã Contractanþilor

372.146 356.003

Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în
reasigurare

2.952.717 150.915

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

537 526

Creanþe provenite din operaþiuni de asigurare directã 12.596.726 15.351.703

Creanþe provenite din operaþiuni de reasigurare - 928.057

Alte creanþe 225.949 1.044.602

Imobilizãri corporale 764.739 955.745

Stocuri 7.526 20.914

Casa ºi conturi la bãnci  202.171 649.500

Cheltuieli în avans   2.499.439 2.698.489

TOTAL ACTIV 40.886.676 51.483.893

PASIV

Capital Social 62.809.328 48.402.028

Rezultatul reportat (33.141.951) (10.880.039)

Rezultatul exerciþiului (10.879.709) (9.275.784)

Rezerve tehnice 15.695.071 18.511.911

Rezerva matematicã aferentã asigurãrilor de viaþã pentru care
expunerea la riscul de investiþii este transferatã asiguraþilor

372.495 357.398

Alte provizioane 705.794 1.238.597

Datorii 5.245.847 2.871.434

Venituri înregistrate în avans        79.801 258.348

TOTAL PASIV 40.886.676 51.483.893

Contul de profit ºi pierdere se prezintã astfel:

Con tul teh nic

 31 de cem brie 2014 RON  31 de cem brie 2015 RON

Venituri din prime brute subscrise 27.367.431 33.032.150

Prime cedate în reasigurare (5.400.891) (18.457)

Variaþia rezervei de prime, netã de reasigurare (3.934.651) (4.835.225)

Venituri provenind din alte plasamente 458.152 349.590

Plusvalori nerealizate din plasamente 84.247 78.219

 31 de cem brie 2014 RON  31 de cem brie 2015 RON

Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 66.743 716.293

Cheltuieli cu daunele plãtite,  nete de reasigurare (9.120.472) (17.547.443)

Variaþia rezervei de daune (+/-) (1.355.935) (606.178)

Variaþia  rezervei matematice (130.046) (176.782)

Variaþia  rezervei pentru beneficii (2.719) (552)

Variaþia  altor rezerve tehnice 167 98

Variaþia rezervei matematice aferente asigurãrilor de viaþã pentru 
care expunerea la riscul de investiþii este transferatã
contractantului cedatã în reasigurare

5.323 16.220

Cheltuieli din exploatare tehnice:

Cheltuieli de achiziþii (4.531.971) (5.056.699)

Variaþia  sumei cheltuielilor de achiziþii reportate 465.507 284.991

Cheltuieli de administrare (14.855.806) (16.206.789)

Comisioane primite de la reasiguratori ºi participãri la beneficii 907.056 757.985

Pierderi provenind din realizarea plasamentelor (14.904) (7.737)

Minusvalori nerealizate din plasamente (77.323) (100.798)

Rezultat Tehnic (Pierdere) (10.070.092) (9.321.114)

Con tul ne teh nic

 31 de cem brie 2014 RON  31 de cem brie 2015 RON

Rezultatul tehnic al asigurãrii de viaþã - Pierdere (10.070.092) (9.321.114)

Alte venituri netehnice 1.927.414 3.197.257

Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele ºi ajustãrile de
valoare

(2.737.031) (3.151.927)

Rezultatul curent - Pierdere (10.879.709) (9.275.784)

Venituri totale 26.516.060 40.618.172

Cheltuieli totale (37.395.769) (49.893.956)

Rezultatul brut - Pierdere (10.879.709) (9.275.784)

Rezultatul net al exerciþiului - Pierdere (10.879.709) (9.275.784)

Nota 1: Bazele întocmirii situaþiilor financiare simplificate pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2015 

Aceste situaþii financiare simplificate, care conþin bilanþul simplificat la 31 Decembrie 2014 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 Asigurare Reasigurare S.A., care au fost întocmite în conformitate cu  Ordinul Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3129/2005, în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiarã, 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 30 iunie 2016 de cãtre Conducerea societãþii.

La 31.12.2015 numãrul de contracte de asigurare in vigoare era urmãtorul:

Asigurãri de viaþã 464

Asigurãri de viaþã de tip Unit Linked 51

Asigurãri de accident 43

Asigurãri de Sãnãtate 423

Total contracte de asigurare 981

Din care, numãrul contractelor in vigoare emise in 2015 era:

Asigurãri de viaþã 4

Asigurãri de viaþã de tip Unit Linked 1

Asigurãri deaccident 34

Asigurãri de Sãnãtate 415

Total contracte de asigurare 454

Primele brute subscrise la 31.12.2014 si 31.12.2015 se prezentau astfel:

31 decembrie 2014 lei 31 decembrie 2015 lei

Prime brute subscrise total, din care: 39.658.558 46.560.015

Aferente asigurãrilor de viaþã 728.033 716.548

Aferente asigurãrilor de accident  91.545 101.427

Aferente asigurãrilor de viaþã de tip Unit Linked 17.021 134.543

Aferente asigurãrilor de sãnãtate   38.721.959 45.607.497

Prime brute subscrise anulate  12.291.127 13.527.865

Aferente asigurãrilor de viaþã 143.236 50.024

Aferente asigurãrilor de accident 10.467 9.728

Aferente asigurãrilor de viaþã de tip Unit Linked 11.193 18.978

Aferente asigurãrilor de sãnãtate 12.126.231 13.449.135

TOTAL PBS net de anulari 27.367.431 33.032.150

Rezervele tehnice la 31.12.2014 si 31.12.2015 se prezentau astfel:

Rezerve de prime 12.142.003            14.603.242

Rezerva matematicã                701.849                869.338

Rezerve de daune avizate                3.028.901             3.049.549

Rezerve de daune neavizate                189.824                341.732

Rezerve pentru riscuri neexpirate                   925                   832

Rezerve pentru beneficii si risturnuri                      4.064                   4.616

Reasigurare 31 decembrie 2014 lei 31 decembrie 2015 lei

Prime brute cedate in reasigurare (5.400.891) (18.457)

Comisioane din reasigurare asigurãri de sanatate 907.056 757.985

Daune recuperate de la reasigurator asigurari sanatate 1.105.908 2.505.135

Variatia rezervelor tehnice cedate 2.944.956 (2.801.815)

Rezultatul reasigurãrii (442.971) 442.848

Reþeaua de furnizori de servicii medicale:

Signal Mediqa Net este reþeaua de furnizori de servicii medicale parteneri ai Signal Iduna formatã din 729 de furnizori si punctele
de lucru ale acestora din Bucureºti ºi din þarã. 

Furnizorii de servicii medicale sunt selectaþi riguros pe baza unei grile de evaluare a performanþei ºi apoi permanent monitorizaþi ºi
reevaluaþi pentru a se asigura respectarea standardelor de calitate europene. Totodatã, asigurãm partenerilor medicali suportul ºi
disponibilitatea de a construi împreunã relaþii de colaborare în coordonatele respectului ºi loialitãþii reciproce dorind sã avem o
retenþie calitativã a acestora în cadrul Reþelei de Furnizori Medicali.

Tipuri de contracte de reasigurare:

Signal Iduna Asigurare Reasigurare are un tratat de Reasigurare a asigurarilor de viata individuale cu General Reinsurance AG, care
este in vigoare de la 1.07.2013.

Tratatul acopera asigurari individuale de viata si urmatoarele asigurari suplimentare:

k.     Deces din accident

l.      Invaliditate din accident

m.   Indemnizatii de spitalizare ca urmare a unui accident

n.    Indemnizatie pentru interventii chirurgicale ca urmare a unui accident.

Tratatul este de tip surplus, limita de retentie a Societatii cedente fiind de 60,000 Lei din suma initiala la risc pentru asigurarea de
baza. Retentia pentru asigurarile suplimentare se calculeaza aplicand sumelor asigurate proportia reprezentand retentia pe
asigurarea de baza din suma asigurata pe asigurarea de baza.

Tratatul nu presupune cedarea rezervelor pentru contractelor cedate in reasigurare.

Tratatul de reasigurare a asigurarilor de sanatate practicate de Signal Iduna Asigurare Reasigurare SA cu Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft a fost terminat, cele doua parti agreand ca tratatul sa acopere doar contractele subscrise in 2014.

(continuare în pagina )



(urmare din pagina )

Managementul riscului

Signal Iduna Asigurare Reasigurare 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 Asigurare Reasigurare 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.

Guvernanþa Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. este asiguratã printr-un set de procese decizionale, proceduri, reguli ºi
delegãri de responsabilitãþi dupã care compania este condusã, reglementatã ºi controlatã.

Compania Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. a implementat ºi va menþine un sistem adecvat de delegare a responsabilitãþilor 
capabil sã aloce adecvat responsabilitãþile în cadrul managementului. De asemenea prin integrarea responsabilitãþilor precum cele
legate de managementul riscului ºi a controlului intern în fiºele de post ale personalului implicat în aceste activitãþi ºi prin alocarea
resurselor adecvate asigurã urmãtoarele :

Identificarea, evaluarea ºi controlul riscurilor potenþiale care pot apãrea la nivelul companiei;

Crearea ºi monitorizarea unui sistem adecvat de evaluare a riscului ºi a controlului intern.

Prin natura activitãþilor efectuate, Societatea este expusã la urmãtorii factori de risc:

Riscul de credit 

Riscul de piaþã 

Riscul de subscriere 

Riscul operaþional 

Riscul reputaþional 

Riscul de lichiditate 

Riscul de concentrare 

Riscul de contagiune 

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 ºi complexitatea activitãþilor în cadrul
companiei Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. 

Raportãri externe: 

Compania raporteazã cãtre Autoritatea de Supraveghere Financiara în ceea ce priveºte politica sa de management a riscului ºi cu
privire la eficienþa atingerii obiectivelor acestei activitãþi. În baza principiului bunei coordonãri a companiei, aceasta adoptã o
abordare metodologicã a managementului riscului.

Orice deficienþe semnificative rãmase neacoperite în baza sistemului sau de cãtre sistemul în sine, trebuie raportate împreunã cu
mãsurile luate de societate în scopul soluþionãrii acestora.

În scopul funcþionãrii în concordanþã cu prevederile legislaþiei în vigoare, raportul anual cu privire la managementul riscului va fi
întocmit ºi furnizat de cãtre departamentul de managementul riscului cãtre Autoritatea de Supraveghere Financiara în termen de 6
luni de la începutul anului curent pentru anul financiar anterior.

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.

Declaraþiile apetitului de risc ale SIRO includ atitudinea faþã de risc ºi indica nu numai dorinþa de a accepta fie un nivel scãzut de risc
sau ridicat,  dar si de asemenea, capacitatea de a-ºi asuma riscuri. Apetitul nostru de risc este stabilit cu prudenþa necesarã.

Declaraþiile apetitului  risc ale SIRO pot fi rezumate dupã cum urmeazã:

Poziþia de capital

Pentru SIRO "obiectivul strategic" este o ratã de solvabilitate de 125% (prag "galben"). Obiectivul din punct de vedere al
manifestarii riscului este de a evita o scãderea sub 105% a ratei de solvabilitate (prag "roºu").

SIRO îndeplineºte cerinþele de capital reglementate (capitalul disponibil este cel puþin egal cu capitalul minim garantat de 3,7
milioane EUR).

Managementul riscurilor 

Cadrul de desfasurare a managementului riscului garanteaza executarea, implementarea si monitorizarea prudenta a politicii de
risc. 

SIRO urmãreºte o politicã adecvatã de contrapartidã (inclusiv gestionarea garanþiilor) ºi monitorizeazã în mod activ riscul de
contrapartidã. 

SIRO are politici adecvate pentru subscriere, reasigurare ºi rezerve ºi asigurã alegeri responsabile care au ca baza ipoteze
fundamentale, cum ar fi de exemplu, tabele de mortalitate ºi curbe de randament. 

SIRO are o politicã adecvatã ºi prudentã a investiþiilor, avand ca baza profilul pasivelor. 

SIRO monitorizeaza riscurile proceselor, oamenilor, sistemelor si a evenimentelor externe inadecvate. SIRO asigura un control
intern adecvat.

Calitatea  / conformitatea produsului 

SIRO optimizeazã profilul sãu de risc, astfel încât sã contribuie la o strategie de stabilire a preþurilor, care este cel puþin în jurul
medianei de piaþã. 

SIRO ofera clientilor produse si servicii care oferã siguranþã ºi sunt previzibile, coerente, uºor de înþeles, transparente ºi au
integritate. 

Legislaþia ºi reglementãrile relevante sunt combinate în teme legate de procesele de afaceri pentru a se asigura cã toatã legislaþia ºi 
reglementãrile sunt puse în aplicare pe deplin.

 PLASAMENTE

În 2015, majoritatea plasamentelor sunt în depozite ºi în titluri de stat care sunt þinute la cost de achiziþie.

31 de cem brie 2014 (lei) 31 de cem brie 2015 (lei)

Depozite în lei 1.413.106 2.283.190

Depozite în valutã 10.854.542 19.241.771

Dobânda acumulatã         38.845 33.024

Total depozite 12.306.493 21.557.985

Titluri de stat - cost achiziþie 4.396.280 3.530.963

Dobânda acumulatã     124.023 115.633

Total titluri de stat - val contabilã 4.520.303 3.646.596

31 de cem brie 2014 (lei) 31 de cem brie 2015 (lei)

Titluri de participare la societãþi afiliate 3.439.800 3.439.800

În 2012, Societatea a deschis clinica medicalã Mediqa Sante Development S.R.L, al cãrei unic asociat este. La 31 decembrie 2015
participaþia acþionarului unic în capitalul clinicii este de 3.789.800RON evaluatã la cost istoric. La sfarsitul anului 2015 Societatea a
constituit un provizion pentru deprecierea investitiei in valoare de 350.000 lei, astfel valoarea neta a investitiei a devenit 3.439.800
lei.

31 de cem brie 2014 (lei) 31 de cem brie 2015 (lei)

Garanþii plãtite: 197.669 10.000

Unitãþi la fondurile comune de plasament din   
portofoliul Signal Iduna *

446.463 347.924

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

372.146 356.003

Total Unitãþi de fond 818.609 703.927

Total plasamente financiare 21.282.874 29.358.308

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

Di stri bu þia Pla sa men te lor la 31.12.2015:

1. To tal tit lu ri de stat ºi bo nu ri de te za ur (lei ºi va lu tã):

Lei

De nu mi rea in sti tu þiei 
de cre dit

Va lo a rea con ta bi la 
a tit lu ri lor de stat

Va lo a rea de pia þã 
la data ra por tã rii

Dobânzi de înca sat
Asi gu rã ri tra di þio na le

/ Unit link

1 2 3 4 5

Titluri de stat 3.530.963 3.868.594 115.633 Asigurãri
tradiþionale

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

Lei

Denumirea
Valoarea

depozitelor la
data raportãrii

Disponibilitãþi
în conturi

curente ºi casa

Total  depozite,
conturi curente

ºi caserie

Dobânzi de
încasat

Asigurãri
tradiþionale /
Unit linked

1 2 3 4 5 6

Casierie - 4.106 4.106 - Asigurãri
tradiþionale

Depozite ºi conturi
curente

21.524.961 645.394 22.170.355 33.024 Asigurãri
tradiþionale

Total 21.524.961 649.500 22.174.461 33.024 X

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

l FDI Raiffeisen RON PLUS

l FDI Raiffeisen BENEFIT

l FDI Raiffeisen ROMANIA ACTIUNI

l (fosta PROSPER)

l FDI Zepter Defensive

l (fosta Zepter Obligatiuni)

l PF - Indian Equity

l PF - Emerging Markets Equity

l PF - Emerging Europe and Mediterranean Equity

l PF - Greater China Equity

lHANSAzins

l HI Topselect D

l HANSAgold EUR-Klasse

l HANSAsecur

l HANSAinternational

l SI BestSelect

l HANSAeuropa

l HI Topselect W

Unitati de fond pentru Asigurari Traditionale:  356.003

Unitati de fond pentru Unit Linked:                    347.924

Informaþii despre lichiditate ºi solvabilitate la 31.12.2015:

Coeficientul de lichiditate pentru asigurãri de viaþã: 6,70

Gradul de solvabilitate pentru asigurãri de viaþã:      5,31

Preºedin te, Vi ce preºedin te,

LESLIE JONES BREER TIBERIU CRISTIAN MAIER

ªtampila unitãþii


