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Raportul Auditorului Independent cu privire la situaţiile
financiare sintetizate
Către Acţionarii Uniqa Asigurari S.A.

Opinia noastră
În opinia noastră, situațiile financiare sintetizate anexate ale Uniqa Asigurari S.A. („Societatea”) sunt
consecvente, sub toate aspectele semnificative cu situaţiile financiare auditate, în conformitate cu
Bazele întocmirii prezentate în Nota 1.
Situaţiile financiare sintetizate auditate
Situațiile financiare sintetizate ale Societății, extrase din situaţiile financiare auditate pentru exerciţiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2019, conțin:
•

Bilanțul sintetizat la 31 decembrie 2019;

•

Contul de profit și pierdere sintetizat pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;

•

Note la situațiile financiare sintetizate.

Situaţiile financiare sintetizate nu conţin toate prezentările cerute de Norma Autorității de
Supraveghere Financiară (ASF) nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care
desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare cu modificările și completările ulterioare („Norma
ASF 41/2015") utilizată în întocmirea situațiilor financiare auditate. Prin urmare, citirea situaţiilor
financiare sintetizate şi a raportului auditorului aferent acestora, nu înlocuieşte citirea situațiilor
financiare auditate ale Societății şi raportul auditorului aferent lor. Situațiile financiare auditate, precum
și situațiile financiare sintetizate, nu includ efectele evenimentelor ulterioare datei raportului nostru de
audit asupra situațiilor financiare auditate.

Situaţiile financiare auditate şi raportul nostru de audit asupra acestora
Am exprimat o opinie de audit fără rezerve cu privire la situaţiile financiare auditate în raportul nostru
de audit datat 30 aprilie 2020. De asemenea, acel raport de audit include:
•

Comunicarea aspectelor cheie ale auditului. Aspectele cheie ale auditului sunt acele aspecte, care
în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru desfășurarea
auditului situaţiilor financiare ale perioadei curente.

•

O secţiune asupra Altor aspecte care atrage atenţia asupra faptului că situaţiile financiare auditate
nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul operaţiunilor şi un set complet de note la
situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate în ţări şi
jurisdicţii altele decât România. De aceea, situaţiile financiare auditate nu sunt
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întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din
România inclusiv Norma ASF 41/2015.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare sintetizate
Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea situaţiilor financiare sintetizate în
conformitate cu Bazele întocmirii prezentate în Nota 1.

Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie dacă situațiile financiare sintetizate sunt
consecvente, sub toate aspecte semnificative cu situaţiile financiare auditate, în baza procedurilor
noastre, care au fost efectuate în conformitate cu Standardul Internaţional de Audit 810 (Revizuit)
“Misiuni de raportare cu privire la situaţiile financiare sintetizate”.
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Bilantul sintetizat
UNIQA ASIGURARI S.A.
Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019
Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se specifica altfel

31.decembrie 2018

31.decembrie 2019

ACTIV
Active necorporale
Plasamente
Partea cedata in reasigurare a rezervelor tehnice
Creante din operatiuni de asigurare si reasigurare
Alte creante
Imobilizari corporale
Stocuri
Casa si conturi la banci
Cheltuieli in avans
Total active

10.907.254
561.868.001
317.645.511
114.151.939
20.961.871
1.163.772
782.846
19.518.831
32.391.155
1.079.391.180

11.600.202
539.229.384
308.181.728
119.777.361
23.806.528
3.748.453
231.381
22.115.291
39.383.103
1.068.073.431

PASIV
Capitaluri proprii
Datorii subordinate
Rezerve tehnice
Depozite primite de la reasigurători
Datorii
Provizioane
Venituri in avans
Total pasive

190.400.873
83.950.200
586.146.410
137.923.382
37.813.938
12.628.194
30.528.183
1.079.391.180

192.593.894
86.027.400
561.218.903
125.565.555
57.713.953
12.628.194
32.325.532
1.068.073.431

ADMINISTRATORI,
Numele, prenumele si semnatura
Stampila unitatii
Paul Cazacu– Vicepresedinte - Director
General Adjunct

INTOCMIT,
Numele, prenumele si semnatura

Mihaela Stroia – Director Economic
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Contul de profit si pierdere sintetizat
UNIQA ASIGURARI S.A.
Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019
Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se specifica altfel
2018

2019

Venituri din prime, nete de reasigurare
Prime brute subscrise
Variatia rezervei de prima bruta (+/-)
Prime cedate in reasigurare (-)
Variatia rezervei de prima, cedate in reasigurare (+/-)

352.048.564
4.058.331
176.998.985
4.378.651

375.532.678
10.089.023
194.807.628

Prime nete castigate

175.369.899

178.479.454

27.840.921

35.020.747

233.566.880
117.940.155
(20.173.756)
95.452.969

263.407.945
138.757.032
(17.882.618)

Variatia altor rezerve tehnice nete de reasigurare
Cheltuieli de achizitie, nete de variatia cheltuielilor
amanate
Cheltuieli de administrare
Comisioane primite de la reasiguratori
Cheltuieli de exploatare, nete

(6.685.909)

173.298

77.066.135

81.176.721

74.325.481
60.714.759
90.676.857

75.878.632
69.513.104

Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare
Rezultat tehnic – pierdere

31.269.779
7.502.876

29.091.834
10.075.475

Venituri din plasamente
Plusvalori nerealizate din plasamente
Cheltuieli cu plasamentele
Minusvalori nerealizate din plasamente
Alte venituri netehnice
Alte cheltuieli nethnice

24.581.271
15.839.400
2.872.388
16.499.054

24.193.461
13.170.283
5.042.962
3.787.089

(12.387.671)

2.203.576

Alte venituri tehnice, nete de reasigurare
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare
Daune platite brute
Daune platite, partea reasiguratorului (-)
Variatia rezervei de daune, neta de reasigurare (+/-)
Cheltuieli cu daunele nete

Rezultatul exerciţiului – profit / pierdere

7.843.427

106.768.295

87.542.249

ADMINISTRATORI,
Numele, prenumele si semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele, prenumele si semnatura

Paul Cazacu – Vicepresedinte – Director
General Adjunct

Mihaela Stroia – Director Economic
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Note la situatiile financiare sintetizate
UNIQA ASIGURARI S.A.
Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019
Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se specifica altfel

1. Bazele intocmirii
În aplicarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară (“ASF”) 28/2015 „privind funcţionarea
asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional” şi a Normei ASF 6/2017 pentru modificarea
şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitatea de asigurare şi/sau reasigurare,
aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015” (“Norma 6/2017”), care
completeazã Norma ASF 41/2015 „pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţii financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară
activitatea de asigurare şi/sau reasigurare” (“Norma 41/2015”) aceste situatii financiare sintetizate,
care contin bilantul sintetizat la 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere sintetizat pentru anul
încheiat la aceeasi data şi note la situaţiile financiare sintetizate, au fost întocmite prin extragerea,
fara modificãri, altele decât sintetizarea/sumarizarea informatiilor relevante, incluse în situatiile
financiare anuale de la 31 decembrie 2019 ale Uniqa Asigurari S.A. (“Societatea”). Situaţii financiare
anuale ale Societăţii, varianta integrala, sunt disponibile la sediul Societăţii şi au fost întocmite în
conformitate cu:
1)
2)
3)

4)

Norma 41/2015;
Legea Contabilităţii nr 82/1991 republicată, cu modificările ulterioare;
Norma ASF nr. 38 din 23 decembrie 2015 privind rezervele tehnice constituite
pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii
situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le
acoperă (“Norma 38/2015”); şi
Norma ASF nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar 2019 pentru
entitatile din domeniul asigurărilor.

Astfel, aceste situatii financiare sintetizate sunt în concordanta cu situatiile financiare anuale ale
Societatii.
Conducerea a întocmit aceste situatii financiare sintetizate in scop informativ, urmand sa fie publicate
pe site-ul Societatii, conform cerintelor din Norma 6/2017.

ADMINISTRATORI,
Numele, prenumele si semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele, prenumele si semnatura

Paul Cazacu – Vicepresedinte –
Director General Adjunct

Mihaela Stroia – Director Economic
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