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ACŢIONARIAT 

 

 

 

Acţionar                                                                                                Procent deţinut  

 

Shareholder                                                                                           Percent owned  

Societatea pe acţiuni  " MOLDASIG"                                                              99,9995 % 

Panainte Olga                                                                                                      0,0005 % 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE  

Misiunea şi viziunea Asito Kapital SA 

RESPECT, CALITATE, TRANSPARENŢĂ ŞI ÎNCREDERE SUNT VALORILE SPRE CARE  NOI,  ASITO 
KAPITAL, TINDEM ŞI PE CARE LE SUSŢINEM, PENTRU A RĂSPUNDE AŞTEPTĂRILOR CLIENŢILOR, 
ACŢIONARILOR, ANGAJAŢILOR ŞI PARTENERILOR DE AFACERI. 

Urmărim crearea unei POZIŢII UNICE DE VALOARE pe piaţa asigurărilor prin focalizarea tuturor acţiunilor  
întregii noastre echipe către atingerea următoarelor OBIECTIVE: 

 Creşterea eficacităţii companiei, serviciilor şi produselor acesteia; 

 Dezvoltarea infrastructurii interne; 

 Impunerea conceptului de "Private Insurance"; 

 Creşterea notorietăţii brandului, produselor şi serviciilor Asito Kapital; 

 Dezvoltarea relaţiilor cu clienţi corporativi; 

 Dezvoltarea relaţiilor cu companii din domeniul energetic, petrol, gaze şi activităţi conexe distribuţie,           
foraj, etc.; 

 Dezvoltarea mediului de distribuţie online. 
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CLASE DE ASIGURĂRI PRACTICATE 

I. Accidente şi Boală 

II.           Asigurări de sănătate 

III. Mijloace de transport terestru 

IV. Mijloace de transport feroviar 

V.          Mijloace de transport aerian 

VI. Mijloace de transport naval 

VII. Bunuri în tranzit 

VIII. Incendiu şi calamităţi 

IX.         Alte asigurări de bunuri 

XIII. Răspundere civilă generală 

XV.        Garanţii 

 

Asigurarea de Persoane contra Accidente 

ASITO KAPITAL oferă această poliţă de asigurare atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice. Riscuri 
acoperite: deces din accident, invaliditate permanentă sau temporară din accident, indemnizaţii zilnice în cazul 
spitalizării şi a tratamentului ambulatoriu, indemnizaţii pentru intervenţiile chirurgicale. 

Asigurări de sănătate  

Produsul este de tip asigurare voluntară de sănătate şi oferă plata către Asigurat a unei indemnizaţii, în situaţia 
apariţiei anumitor evenimente asigurate predefinite. 

Evenimentele asigurate sunt: Consultaţii medicină generală şi de specialitate, analize de sânge, investigaţii 
radiologice, investigaţii cu ultrasunete, investigaţii Hi-tech, servicii medicale de mică chirurgie,  cheltuieli medicale 
de spitalizare, servicii medicale de urgenţă, etc. 

Asigurarea Facultativă de Avarii şi Furt CASCO EUROPA 

În anul 2016,  Asito Kapital a continuat politica de eficientizare a produsului “Casco Europa” ( poliţa de asigurare 
avarii şi furt). 

Condiţiile de asigurare ale acestui produs au fost revizuite  în urma unei analize comparative atente a pieţei. 

Asito Kapital asigură o acoperire maximă pe segmentul CASCO, incluzând un număr mare de riscuri, clauze 
speciale şi extinderi teritoriale, ce urmează îndeaproape politica companiei referitoarea la minimizarea eforturilor 
clientului în relaţia cu Asiguratorul.  
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Clauze suplimentare: 

AK01-Asistenţă Tehnică Rutieră 

AK02-Circulaţie în afara drumurilor publice 

AK03 - Efectele pătrunderii în locuri inundate 

AK04- Accidente persoane din autovehicul 

AK05-Asigurarea bagajelor din autovehicul 

Asigurarea Materialului Rulant 

Oferă protecţie împotriva riscurilor de avarii şi furt pentru: locomotive, locotractoare, automotoare, vagoane de 
călătorie sau marfă, vagoane cisternă, garnituri de metrou şi echipamentele suplimentare ale acestora, cum ar fi: 
sisteme de sonorizare, trape, panouri şi inscripţionări publicitare, etc. 

Asigurarea Corp Nava şi Maşini 

Oferă protecţie împotriva riscurilor specifice navelor maritime inclusiv pentru echipamentele aflate la bord, precum 
şi acoperire privind răspunderea civilă ce apare din utilizarea acestora. Se pot asigura nave comerciale, nave de 
pescuit şi nave colectoare, ambarcaţiuni de agrement, instalaţii plutitoare. 

Asigurarea Bunurilor pe Timpul Transportului (CARGO) 

Oferă protecţie pentru mărfurile transportate pe cale maritimă, aeriană sau terestră. Asigurarea este valabilă oriunde 
în lume, pe întreaga durată a transportului de la sediul furnizorului până la cel al destinatarului sau pe perioade mai 
scurte de timp şi oferă acoperirea unei game largi de riscuri, de la pierdere sau deteriorare până la pierderea totala a 
transportului. 

Asigurarea de bunuri (Incendiu şi alte pericole) 

Acoperă toate tipurile de proprietate şi alte active, care, de obicei, includ: clădiri, instalaţii, mobilier împreună cu 
dispozitivele sale de fixare şi fitinguri. Echipament electronic şi calculatoare, Alte echipamente. Stocuri, inclusiv 
materii prime, semifabricate şi produse finite, Cazane şi vase sub presiune, Numerar în seifuri şi în tranzit. Riscuri 
acoperite : incendiu, fulger, explozie, uragan, furtună, vijelie, grindină, inundaţie, alunecare de teren etc. 

Asigurarea de Construcţii Montaj 

Acoperă riscurile specifice clădirilor în construcţie şi instalaţiilor în curs de montare şi se pot anexa clauze privind 
riscurile de pierdere a profitului din întreruperea activităţii. Se pot asigura lucrările de construcţii-montaj executate 
pe teritoriul României de către antreprize de construcţii-montaj, agenţi economici, persoane fizice sau juridice. Sunt 
asigurate distrugeri şi avarieri ce se produc la obiectivele asigurate, produse din orice cauză. Sunt de asemenea 
despăgubite, prejudiciile suferite de terţe persoane ca urmare a activităţii asiguratului pentru îndeplinirea obligaţiilor 
sale contractuale. 

Asigurarea de Răspundere Civilă Generală 

Răspunderea civilă generală. Răspunderea civilă a antreprenorilor şi a constructorilor. Răspunderea angajatorilor. 
Răspunderea membrilor directoratului şi a managerilor, Răspunderea civilă a producătorilor. 
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Asigurări specifice Industriei Energetice 

Riscurile şi potenţialele răspunderi asimilate industriei de petrol şi gaze sunt substanţiale. Riscurile legate de 
activităţile petroliere care pot fi asigurate includ, printre altele: explorarea şi forajul, inclusiv costul controlului şi 
cheltuielile de reforare, Echipament de construcţie, montaj, producţie şi rafinare, echipament de explorare, producţie 
şi rafinare. Riscuri de exploatare. Riscuri de stocare. Riscuri de transport şi transfer, întreruperea activităţii şi 
pierderi ale profitului, răspunderea civila, inclusiv riscurile de contaminare, scurgere şi poluare. 

Alte asigurări de bunuri : Asigurări agricole, Asigurarea culturilor agricole 

Asigurări de garanţii 

Contractele de asigurare de garanţii reprezintã soluţii pentru dezvoltarea afacerilor, fiind o formă de finanţare a 
companiilor, fără mărirea gradului de îndatorare a acestora. 

-        Garanţii de participare la licitaţie 
-        Garanţii de bună execuţie a contractului 
-        Garanţii de mentenanţã 
-        Garanţii de returnare a avansului 
-        Garanţii vamale 
-        Garanţii de reţineri succesive 
-        Garanţii de plată 
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PROGRAMUL DE REASIGURARE al ASITO KAPITAL  SA  

ASITO KAPITAL are stabilit un program de reasigurare care cuprinde in principal tratate de reasigurare de tip 
proportional, iar pentru pentru riscul de catrastrofa si pentru retinerea proprie rezultata din subscrierea asigurarilor 
de garantii se incheie tratate de tip non proportional.   

Programul de reasigurare al companiei ASITO KAPITAL, in fiecare an, este aprobat si asumat de catre Consiliului 
de Administratie. Structura programului de reasigurare este elaborata luandu-se in considerare fiecare categorie de 
riscuri subscrise, clasele de asigurari pentru care societatea este autorizata, ponderea fiecarei clase de asigurari in 
totalul portofoliului, gradul de expunere la riscurile preluate in asigurare, istoricul daunelor, profilul riscului pe 
fiecare clasa de asigurari subscrise, bugetul estimat.  

Riscurile majore care depasesc capacitatea de retinere a companiei, conform procedurilor interne, precum si a 
tratatelor de reasigurare, se plaseaza in facultativ sau in sistem fronting.  

Strategia ASITO KAPITAL este acea de a realiza o protectie optima prin transferul riscului catre reasiguratori. In 
acest scop, partenerii de reasigurare ai companiei sunt aprobati in prealabil in Comitetul de Management al 
Riscurilor urmarindu-se respectarea politicilor si procedurilor interne privind securitatea financiara a acestora. 

Astfel, conform procedurilor interne selectarea reasiguratorilor, indiferent de tipul plasamentului (facultativ sau 
obligatoriu), se realizeaza in functie de criteriile de rating si in functie de criteriile interne stabilite de catre Serviciul 
Reasigurare. 

In ceea ce priveste criteriile de rating, Serviciul Reasigurare, ia in considerare normele in vigoare, cu privire la 
recunoasterea sumelor cedate in reasigurare catre reasiguratori cotati cu rating, pentru riscurile de catastrofa, precum 
si expunerea companiei la riscul de contrapartida. Astfel, sunt luati in considerare reasiguratorii al caror rating este 
intre A si BB. Exceptiile de la regula sunt transmise spre informare si aprobare catre Consiliul de Administratie, prin 
intermediul Comitetului de risc. 

Partenerii traditionali ai ASITO KAPITAL sunt: Swiss Re, Hannover Re, Everest Re, Partner Re. 

Adecvarea programului de reasigurare are la baza apetitul la risc al companiei, toleranta la risc, nivelul de retinere 
acceptat de profilul de risc, structura portofoliului, ponderea fiecarei clase de asigurare subscrise in total portofoliu. 
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BILANŢ SIMPLIFICAT  
 
 31/12/2017 

           
 
 
 
 
 

31/12/2016 
Active  Assets   
Active necorporale Intangible assets 

 
37.106 51.734 

Teren şi clădire Land and Building 
 

4.925.303 4.718.203 

Depozite la bănci Bank deposits 
 

17.982.890 16.157.201 

Titluri de stat Government bonds 
 

16.078.034 15.055.020 

Alte plasamente Other investments 
 

906.296 1.250.560 

Partea din rezervele tehnice cedate în reasigurare Technical reserves ceded to 
reinsurers  

27.483.066 10.010.751 

Creanţe din asigurare si regrese Receivables  
 

26.844.545 9.324.582 

Cheltuieli în avans Advance payments 
 

1.275.152 981.915 

Casa şi banca Cash and bank 
 

704.550 8.885.934 

Alte elemente de activ Other assets 
 

410.754 138.103 

Total Active Total assets 
 

96.647.696 66.574.303 

 
Pasive Equity and liabilities    
Capital social Share capital 

 
20.642.300 20.642.300 

Rezerve de reevaluare Revaluation Reserves 
 

3.132.526 2.864.851 

Alte rezerve Other reserves 
 

1.177.612 1.177.612 

Rezultat reportat Retained earnings 
 

-3.848.445 780.853 

Rezerve tehnice Technical reserves 
 

55.363.186 18.471.815 

Datorii din asigurare directă Payables from insurance 
 

- 351.859 

Datorii din reasigurare Payables from reinsurance 
 

1.454.915 7.770.993 

Alte datorii şi provizioane Other debts and provisions 
 

17.551.516 13.368.168 

Venituri în avans Deferred revenues 
 

1.174.086 1.145.852 

Total Capitaluri Proprii şi Datorii Total Equity and Liabilities 
 

96.647.696 66.574.303 
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Contul de profit şi pierdere simplificat Simplified Profit & Loss Account  2017 2016 
Contul tehnic Technical account 

 
  

Venituri din prime brute castigate Gross written premiums 
 

7.648.067 16.061.110 

Prime brute câştigate cedate în reasigurare Ceded gross written premiums 
 

-2.588.186 -4501.128 

Alte venituri tehnice, nete de reasigurare Other technical income, net of 
reinsurance  

32.179.749 4.482.021 

Cheltuieli cu daunele, brut Gross claims 
 

-10.522.421 -6.376.289 

Daune recuperate in reasigurare Gross claims ceded to reinsurance 
 

6.973.177 2.783.168 

Variaţia rezervei de daune, netă de reasigurare Change in the claims reserve, net of 
reinsurance  

-17.182.136 -837.005 

Cheltuieli de achiziţie Acquisition expenses 
 

-1.143.340 -1.402.479 

Cheltuieli de administrare Administration expenses 
 

-4.384.657 -4.351.242 

Venituri din comisioane primite de la reasiguratori Incomes from reinsurance 
commissions   

865.759 771.824 

Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare Other technical expenses, net of 
reinsurance  

-11.923.901 -3.488.439 

Variaţia altor rezerve tehnice, nete de reasigurare Change in other technical reserves, 
net of reinsurance  

-2.516.151 801.933 

Rezultatul tehnic al asigurarii generale 
(profit/pierdere) 

Technical result from general 
insurance (profit/loss) 

 

-2.594.040 3.943.474 

Contul netehnic Non-technical account 
 

  

Rezultatul tehnic al asigurării generale Technical account result 
 

-2.594.040 3.943.474 

Venituri/Cheltuieli nete din plasamente Net income/ expenses from 
investments  

836.382 -3.977.201 

Alte venituri netehnice Other non-technical revenues 
 

164.296 1.315.799 

Alte cheltuieli netehnice Other non-technical expenses 
 

-1.661.739 -1.624.474 

Pierdere inainte de impozitare Loss before tax 
 

-3.255.101 -342.402 

Cheltuiala cu impozit pe profit Tax on profit 
 

- -1.008.839 

Pierdere dupa impozitare Loss after tax(net result) 
 

-3.255.101 -1.351.241 
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Situatia modificarilor in capitalurile proprii 

 Capital 
social 

Rezerve 
din 

reevaluare 
clădiri 

Alte 
rezerve 

Rezultat 
reportat 

Total 

La 31 decembrie 2015 16.133.700 2.764.125 1.151.228 1.495.213 21.544.266 

Majorare capital social 4.508.600 - - - 4.508.600 

Modificare rezerve sau rezultat reportat - 100.726 26.384 636.881 763.991 

Rezultatul anului - - - -1.351.241 -1.351.241 

La 31 decembrie 2016 20.642.300 2.864.851 1.177.612 780.853 25.465.616 

Modificare rezerve sau rezultat reportat - 267.675 - -1.374.197 -1.106.522 

Rezultatul anului - - - -3.255.101 -3.255.101 

La 31 decembrie 2017 20.642.300 3.132.526 1.177.612 -3.848.445 21.103.993 
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Nota la situatiile financiare simplificate 

Bazele intocmirii 

In aplicarea Normelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) 28/2015 si 6/2017 care completeaza Norma 
ASF 41/2015 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatii 
financiare anuale consolidate ale entitatilor care desfasoara activitatea de asigurare si / sau reasigurare aceste situatii 
financiare simplificate care contin bilantul simplificat la 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere simplificat 
si situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la aceeasi data si nota la situatiile 
financiare simplificate au fost intocmite prin extragerea, fara alte modificari decat sintetizarea / sumarizarea, 
informatiilor relevante din situatiile financiare anuale de la 31 decembrie 2017 ale Asito Kapital SA (Societatea). 
Acele situatii financiare ale Societatii sunt disponibile la sediul acesteia si au fost intocmite in conformitate cu: 
- Norma ASF 41/2015 
- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata, cu modificarile ulterioare 
- Norma ASF 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul 

al acestora in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale 
- Norma ASF 5/2018 privind incheierea exercitiului financiar 2017 pentru societatile de asiguare. 
 
Moneda de raportare folosita este leul romanesc (RON). 
 

Aceste situatii financiare simplificate sunt in concordanta cu situatiile financiare individuale anuale ale Societatii. 
Conducerea a intocmit aceste situatii financiare simplificate in scop informativ pentru a fi publicate pe site-ul 
societatii conform cerintelor Normei ASF 6/2017. 

Situatiile financiare simplificate nu cuprind toate prezentarile cerute de Norma ASF 41/2015. Astfel, citirea 
situatiilor financiare simplificate nu reprezinta un substitut pentru citirea situatiilor financiare complete auditate ale 
Societatii. 
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Extras din Raportul  Administratorilor privind activitatea desfăşurată 

de S.C. « Asito Kapital» S.A. în anul 2017 

SC Asito Kapital SA cu sediul în Bucureşti, str. Elena Văcărescu  nr.100A sector 1, cu un capital social subscris şi 
vărsat de 16.133.700 lei, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/6818/1998, având codul fiscal 
10801286, Cod LEI 315700WUHZE4PJ84VG74 şi înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub nr. 025/10.05.2003 a 
organizat şi condus evidenţa contabilă conform prevederilor legale. 

Referitor la activitatea societăţii în anul 2017, situaţiile financiare au fost întocmite potrivit Legea Contabilităţii nr. 
82/1991, republicată, privind aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor armonizate cu 
Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
precum şi Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Auditarea financiară a societăţii  a fost efectuată de Audit Consulting Legal International SRL - cu Opinie fără 
rezerve. 

La baza întocmirii bilanţului, precum şi a anexelor a stat balanţa de verificare a conturilor sintetice.  

SC Asito Kapital SA a organizat şi condus contabilitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil, care a 
înregistrat sintetic şi analitic toate documentele justificative ce au stat la baza operaţiunilor contabile. 

Întreaga activitate a Consiliului de Administraţie s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare, membrii 
administraţiei  îndeplinind atribuţii prevăzute în statutul Societăţii şi în acord cu hotărârile Adunării Generale a 
Acţionarilor. 

Ordinea de zi a şedinţelor  Consiliului de Administraţie a cuprins probleme importante pe parcursul anului 2017, din 
care menţionăm:  

 aprobarea BVC-ului pe anul 2017 si prezentarea Planului de implementare a Strategiei pe anul 2017; 

 aprobarea   Structurii programului de reasigurare aferent anului 2017; 

 aprobarea rapoartelor de audit intern, cat si a Planului de audit intern 2017; 

 aprobarea Planului de control intern si conformitate 2017; 

 aprobarea Raportului privind solvabilitatea si situatia financiara a societatii (SFCR) si a raportului periodic 
de supraveghere (RSR); 

 aprobarea raportului de audit care vizeaza machetele incluse in raportul de solvabilitate si situatia 
financiara a societatii; 

 aprobarea Politicilor care fac parte din sistemul de Guvernanta al societatii, care au fost revizuite; 

 aprobarea vanzarii actiunilor detinute de Asito Kapital SA in capitalul social al companiei Star Polis; 

 aprobarea Politicii privind sistemul de guvernanta si Organigrama societatii. 
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Disponibilităţile băneşti la 31 decembrie 2017 în cuantum de 34.354.597 lei s-au plasat în titluri de stat, depozite  

bancare şi conturi curente, după cum urmează (in lei): 

Plasament ING 
BANK 

NV 

Moldindcon 

bank 

Citi Bank Libra 
Bank 

Raiffeisen 
Bank SA 

CEC 
Bank 
SA 

Ukrbudinvest 

bank 

Smart 

bank 

DTCPMB Casa TOTAL 

Titluri de 
stat 

3.305.924 - 6.897.583 - 5.527.766 - - - - - 15.731.273 

Depozite la 
termen 

236.905 1.568.275 13.684.285 1.971.222 - 500.000 

 

- - - - 17.960.687 

Cont.curente 70.373 7.699 445.113 2.449 3.340 891 111.138 5.362 6.533 - 652.898 

Casierie - - - - - -  - - 9.739 9.739 

TOTAL 3.613.202 1.575.974 21.026.981 1.973.671 5.531.106 500.891 111.138 5.362 6.533 9.739 34.354.597 

La 31 decembrie 2017 şi la 31 decembrie 2016, Societatea deţinea următoarele plasamente în fonduri deschise de 
investitii: 

Fond deschis de investiţii                                                    31 decembrie 2017                   31 decembrie 2016 
Certinvest Dinamic                                                                               100.000                                           100.000 
Erste Equity                                                                                          300.000                                           300.000 
Atrium                                                                                                  506.296                                           506.296 
Total unitati de fond la cost                                                               906.296                                           906.296 

 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DUPĂ 
VOLUMUL PRIMELOR SUBSCRISE           

Clasa de asigurări Insurance Line 2017 
Nr. 
Ctr. 2016 

Nr, 
Ctr. 

1 Accidente şi boală Personal accidents 118.499 6 2.641.388 11 

2 
 
Asigurări de sănătate Health insurance - - 974.807 6 

3 
 
Mijloace de transport terestru Motor Hull CASCO 1.915.464 2.863 1.412.700 1.099 

4 Mijloace de transport feroviar Railroad Hull     

5 Mijloace de transport aerian Aircraft insurance - - -202.389 - 

6 Mijloace de transport naval Marine Hull -1.887 2 13.296 2 

7 Marfă în tranzit CARGO 51.959 13 1.333.593 13 

8 Incendiu şi calamităţi Commercial property 769.322 225 2.468.554 311 

9 Alte asigurări de bunuri Other property  - - - - 

13 Răspundere civilă generală Third Party Liability 1.475.895 132 3.524.873 169 

14 Garanţii Guarantees insurance 3.325.234 628 2.247.749 449 

    TOTAL 7.654.486 3.869 14.414.571 2.060 
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Reţeaua de distribuţie a produselor de asigurare este formată din agenţi  şi brokeri de asigurare externi şi interni, din 
care menţionăm: Marsh EOOD, Marsh Sp. Z.o.o, Balto Link, Belgibo, Marsh-Broker de Asigurare Reasigurare 
SRL, Fast Brokers, Safety Broker de asigurare SRL, Campion Broker de asigurare si reasigurare SRL, Verasig-
Broker de Asigurare SRL, Millenium Insurance Broker SRL. 

 

 

 

DAUNE PLĂTITE       

       Clasa de asigurări Insurance Line 2015 
              

2016 
 

2017 

1 Accidente şi boală Personal accidents 66.355 34.586 
 

7.915 

2 Asigurări de sănătate 
 
Health insurance 

 
513.698            

 
560.125 

 
231.190 

3 Mijloace de transport terestru Motor Hull CASCO 1.734.427 1.562.545 
 

1.037.924 

4  Mijloace de transport feroviar Railroad Hull - - 
 

- 

5 Mijloace de transport aerian Aircraft insurance - - 
 

- 

6 Mijloace de transport naval Marine Hull - - 
 

- 

7 Marfă în transit CARGO 2.657 172.153 - 

8 Incendiu şi calamităţi Commercial property 712.353 1.135.129 
 

1.023.886 

9 Alte asigurări de bunuri Other property - - 
- 

13 
 
Răspundere civilă general General Public Liability 20.830 49.426 

 
15.406 

15 
 
Garanţii Guaranties insurance 373.535 2.862.325 

 
8.206.099 

    TOTAL    3.423.855 6.376.289 
 

10.522.420 

Rezerve tehnice la 31.12.2017 (lei)   
    
Rezerva de prime 3.959.058 
Rezerva de daune avizate 43.651.574 
Rezerva de daune neavizate 1.435.905 
Rezerva de catastrofă 1.238.222 
Rezerva pentru riscuri neexpirate 5.078.427 
Total 55.363.186 
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