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Actionar

Shareholder

Norcross Insurance, Marea Britanie

Norcross Insurance, UK 99,932 %

Persoane fizice

Individual persons

STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Misiunea, Viziunea

RESPECT, CALITATE, TRANSPARENTA SI ÎNCREDERE

SUNT VALORILE SPRE CARE

NOI - ASITO KAPITAL TINDEM

SI PE CARE LE SUSŢINEM,

PENTRU A RĂSPUNDE AŞTEPTĂRILOR

SI 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 eficientei companiei, serviciilor şi produselor acesteia;

- Dezvoltarea infrastructurii interne;

- Impunerea conceptului de "Private Insurance";

- Creşterea notorietăţii brandului, produselor şi serviciilor Asito Kapital

- Agreerea Asito Kapital ca şi asigura

- Dezvoltarea relaţiilor cu clienţi corporativi parteneri ai grupului Lukoil;

- Dezvoltarea relaţiilor cu alte

distribuţie, foraj,etc;

- Dezvoltarea mediului de distribuţie online.

Procent detinut la 31.12.2009

Shareholder Percent owned at 31.12.2009

Norcross Insurance, Marea Britanie

Norcross Insurance, UK 99,932 %

Individual persons 0,068 %

STRATEGIA DE DEZVOLTARE

RESPECT, CALITATE, TRANSPARENTA SI ÎNCREDERE

PENTRU A RĂSPUNDE AŞTEPTĂRILOR CLIENTILOR, ACŢIONARILOR, ANGAJAŢILOR

Urmărim crearea unei POZIŢII UNICE DE VALOARE pe piaţa asigurărilor prin focalizarea tuturor acţiunilor

întregii noastre echipe către atingerea următoarelor OBIECTIVE:

tei companiei, serviciilor şi produselor acesteia;

Dezvoltarea infrastructurii interne;

Impunerea conceptului de "Private Insurance";

Creşterea notorietăţii brandului, produselor şi serviciilor Asito Kapital

Agreerea Asito Kapital ca şi asigurator în principalele banci;

Dezvoltarea relaţiilor cu clienţi corporativi parteneri ai grupului Lukoil;

alte companii din domeniul Energetic, Petrol, Gaze şi activităţi conexe

de distribuţie online.
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Procent detinut la 31.12.2009

Percent owned at 31.12.2009

Urmărim crearea unei POZIŢII UNICE DE VALOARE pe piaţa asigurărilor prin focalizarea tuturor acţiunilor

companii din domeniul Energetic, Petrol, Gaze şi activităţi conexe



CLASE DE ASIGURARI PRACTICATE

I. Accidente si Boală

III. Mijloace de transport terestru

IV. Mijloace de transport feroviar

VI. Mijloace de transport naval

VII. Bunuri in tranzit

VIII. Incendiu si calamităţi

XIII. Răspundere civilă generală

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 zi

spitalizării şi a tratamentului ambulatoriu, indemnizaţii pentru intervenţiile chirurgicale.

Asigurarea Facultativă de Avarii şi Furt CASCO EUROPA

In anul 2009, Asito Kapital a continuat dezvoltarea produsului “Casco Europa” ( polita de asi

furt), reusind sa impuna acest produs in piata romaneasca de asigurari prin raportul just calitate

Conditiile de asigurare ale acestui produs au fost revizuite in urma unei analize comparative atente a pietei

Asito Kapital asigura o acoperire maxima pe segmentul casco, incluzand un numar mare de riscuri, clauze

speciale si extinderi teritoriale, ce urmeaza indeaproape politica companiei referitoarea la minimizarea

eforturilor clientului in relatia cu Asiguratorul. Varianta standa

Asistenţă Tehnică Rutieră ce acoperă serviciului de tractare în caz de imobilizare a autovehiculului, inclusiv din

defecţiuni tehnice, pierderea cheilor, înţeparea, tăierea anvelopelor precum şi multe, multe al

teritorială standard a Poliţei "CASCO EUROPA" elimină în primul rând obligativitatea încheierii asigurării

obligatorie de răspundere civilă auto la aceeaşi companie de asigurări precum şi efortul suplimentar necesar

extinderii acoperii CASCO prin semnarea de acte adiţionale, furnizând în calitate de primă poliţă CASCO

Europeană acoperire teritorială standard în teritoriul Continentului European inclusiv Turcia, Macedonia,

Albania, Serbia (cu excepţia regiunii autonome KOSOVO), Muntenegru, F

Croaţia, Moldova, Ucraina, Belarus, Rusia precum şi Andorra, Monaco, San Marino şi Vatican. Clauze

suplimentare:

AK01-Asistenţă Tehnică Rutieră

AK02-Circulaţie în afara drumurilor publice

AK03 - Efectele pătrunderiiîn locuri

AK04- Accidente persoane din autovehicul

CLASE DE ASIGURARI PRACTICATE

Mijloace de transport terestru

Mijloace de transport feroviar

Mijloace de transport naval

generală

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 zi

spitalizării şi a tratamentului ambulatoriu, indemnizaţii pentru intervenţiile chirurgicale.

Asigurarea Facultativă de Avarii şi Furt CASCO EUROPA

, Asito Kapital a continuat dezvoltarea produsului “Casco Europa” ( polita de asi

furt), reusind sa impuna acest produs in piata romaneasca de asigurari prin raportul just calitate

Conditiile de asigurare ale acestui produs au fost revizuite in urma unei analize comparative atente a pietei

ra o acoperire maxima pe segmentul casco, incluzand un numar mare de riscuri, clauze

speciale si extinderi teritoriale, ce urmeaza indeaproape politica companiei referitoarea la minimizarea

eforturilor clientului in relatia cu Asiguratorul. Varianta standard a Poliţei "CASCO EUROPA" conţine Clauza de

Asistenţă Tehnică Rutieră ce acoperă serviciului de tractare în caz de imobilizare a autovehiculului, inclusiv din

defecţiuni tehnice, pierderea cheilor, înţeparea, tăierea anvelopelor precum şi multe, multe al

teritorială standard a Poliţei "CASCO EUROPA" elimină în primul rând obligativitatea încheierii asigurării

obligatorie de răspundere civilă auto la aceeaşi companie de asigurări precum şi efortul suplimentar necesar

CO prin semnarea de acte adiţionale, furnizând în calitate de primă poliţă CASCO

Europeană acoperire teritorială standard în teritoriul Continentului European inclusiv Turcia, Macedonia,

Albania, Serbia (cu excepţia regiunii autonome KOSOVO), Muntenegru, Federaţia Bosnia şi Herţegovina,

Croaţia, Moldova, Ucraina, Belarus, Rusia precum şi Andorra, Monaco, San Marino şi Vatican. Clauze

Circulaţie în afara drumurilor publice

inundate

Accidente persoane din autovehicul
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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

, Asito Kapital a continuat dezvoltarea produsului “Casco Europa” ( polita de asigurarea avarii si

furt), reusind sa impuna acest produs in piata romaneasca de asigurari prin raportul just calitate-pret.

Conditiile de asigurare ale acestui produs au fost revizuite in urma unei analize comparative atente a pietei .

ra o acoperire maxima pe segmentul casco, incluzand un numar mare de riscuri, clauze

speciale si extinderi teritoriale, ce urmeaza indeaproape politica companiei referitoarea la minimizarea

rd a Poliţei "CASCO EUROPA" conţine Clauza de

Asistenţă Tehnică Rutieră ce acoperă serviciului de tractare în caz de imobilizare a autovehiculului, inclusiv din

defecţiuni tehnice, pierderea cheilor, înţeparea, tăierea anvelopelor precum şi multe, multe altele. Acoperirea

teritorială standard a Poliţei "CASCO EUROPA" elimină în primul rând obligativitatea încheierii asigurării

obligatorie de răspundere civilă auto la aceeaşi companie de asigurări precum şi efortul suplimentar necesar

CO prin semnarea de acte adiţionale, furnizând în calitate de primă poliţă CASCO

Europeană acoperire teritorială standard în teritoriul Continentului European inclusiv Turcia, Macedonia,

ederaţia Bosnia şi Herţegovina,

Croaţia, Moldova, Ucraina, Belarus, Rusia precum şi Andorra, Monaco, San Marino şi Vatican. Clauze



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 sonoriza re. Trape, Panouri şi Inscripţionări publicitare, etc.

Asigurarea Corp Nava şi Maşini

Oferă protecţie impotriva riscurilor specifice navelor

precum şi acoperire privind răspunderea civila ce apare din utilizarea acestora. Se pot asigura nave comerciale,

nave de pescuit şi nave colectoare, ambarcaţiuni de agrement, instalaţii plutitoare.

Bunurilor pe Timpul Transportului (CARGO)

Oferă protecţie pentru mărfurile transportate pe cale maritima, aeriana sau terestra. Asigurarea este valabila

oriunde în lume, pe întreaga durata a transportului de la sediul furnizorului pana la cel al destinatarul

perioade mai scurte de timp şi oferă acoperirea unei game largi de riscuri, de la pierdere sau deteriorare pana

la pierderea totala a transportului.

Asigurarea de bunuri (Incendiu şi alte pericole)

Acoperă toate tipurile de proprietate şi alte ac

cu dispozitivele sale de fixare şi fitinguri. Echipament electronic şi calculatoare, Alte echipamente. Stocuri,

inclusiv materii prime, semifabricate şi produse finite, Cazane şi vase su

tranzit. Riscuri Acoperite : Incendiu, Fulger, Explozie, Uragan, Furtună, Vijelie, Grindină, Inundaţie, Alunecare

de teren etc.

Asigurarea de Construcţii Montaj

Acoperă riscurile specifice cladirilorîn construcţie şi inst

privind riscurile de pierdere a profitului din intreruperea activităţii. Se pot asigura lucrările de construcţii

montaj executate pe teritoriul României de către antreprize de construcţii

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.

Asigurare de Răspundere Civila Generala

Răspunderea civila generala. Răspunderea civila a antreprenorilor şi a constructorilor. Răspunderea

angajatorilor. Răspunderea membrilor directoratului şi a Managerilor,

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

Asigurarea bagajelor din autovehicul

Oferă protecţie împotriva riscurilor de Avarii şi Furt pentru: Locomotive, Locotractoare, Automotoare, Vagoane

ă, Vagoane Cisternă, Garnituri de Metrou şi Echipamentele Suplimentare ale acestora,

cum ar fi: Sisteme de sonoriza re. Trape, Panouri şi Inscripţionări publicitare, etc.

Oferă protecţie impotriva riscurilor specifice navelor maritime inclusiv pentru echipamentele aflate la bord,

precum şi acoperire privind răspunderea civila ce apare din utilizarea acestora. Se pot asigura nave comerciale,

nave de pescuit şi nave colectoare, ambarcaţiuni de agrement, instalaţii plutitoare.

nurilor pe Timpul Transportului (CARGO)

Oferă protecţie pentru mărfurile transportate pe cale maritima, aeriana sau terestra. Asigurarea este valabila

oriunde în lume, pe întreaga durata a transportului de la sediul furnizorului pana la cel al destinatarul

perioade mai scurte de timp şi oferă acoperirea unei game largi de riscuri, de la pierdere sau deteriorare pana

Asigurarea de bunuri (Incendiu şi alte pericole)

Acoperă toate tipurile de proprietate şi alte active, care, de obicei, includ: Clădiri, Instalaţii, Mobilier impreuna

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, Numerarîn seifuri şiîn

tranzit. Riscuri Acoperite : Incendiu, Fulger, Explozie, Uragan, Furtună, Vijelie, Grindină, Inundaţie, Alunecare

Acoperă riscurile specifice cladirilorîn construcţie şi instalaţiilor în curs de montare, şi se pot anexa clauze

privind riscurile de pierdere a profitului din intreruperea activităţii. Se pot asigura lucrările de construcţii

montaj executate pe teritoriul României de către antreprize de construcţii-montaj, agenţi

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

îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale.

Asigurare de Răspundere Civila Generala

Răspunderea civila generala. Răspunderea civila a antreprenorilor şi a constructorilor. Răspunderea

angajatorilor. Răspunderea membrilor directoratului şi a Managerilor, Răspunderea civila a producătorilor.

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

eforare, 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.
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Oferă protecţie împotriva riscurilor de Avarii şi Furt pentru: Locomotive, Locotractoare, Automotoare, Vagoane

ă, Vagoane Cisternă, Garnituri de Metrou şi Echipamentele Suplimentare ale acestora,

maritime inclusiv pentru echipamentele aflate la bord,

precum şi acoperire privind răspunderea civila ce apare din utilizarea acestora. Se pot asigura nave comerciale,

Oferă protecţie pentru mărfurile transportate pe cale maritima, aeriana sau terestra. Asigurarea este valabila

oriunde în lume, pe întreaga durata a transportului de la sediul furnizorului pana la cel al destinatarului sau pe

perioade mai scurte de timp şi oferă acoperirea unei game largi de riscuri, de la pierdere sau deteriorare pana

tive, care, de obicei, includ: Clădiri, Instalaţii, Mobilier impreuna

cu dispozitivele sale de fixare şi fitinguri. Echipament electronic şi calculatoare, Alte echipamente. Stocuri,

b presiune, Numerarîn seifuri şiîn

tranzit. Riscuri Acoperite : Incendiu, Fulger, Explozie, Uragan, Furtună, Vijelie, Grindină, Inundaţie, Alunecare

alaţiilor în curs de montare, şi se pot anexa clauze

privind riscurile de pierdere a profitului din intreruperea activităţii. Se pot asigura lucrările 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

Răspunderea civila generala. Răspunderea civila a antreprenorilor şi a constructorilor. Răspunderea

Răspunderea civila a producătorilor.

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

eforare, 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

civila, inclusiv riscurile de contaminare, scurgere şi poluare.



PROGRAMUL DE REASIGURARE al ASITO KAPITAL

putea depăşi capacitatea financiară a acesteia, echipa noastră acţionând în permanen

riscurilor prin încheierea de contracte de reasigurare

mărit permanent capacitatea de asigurare, a omogenizat riscurile şi îşi susţine stabilitatea financiară prin

încadrarea permanentă în normele de solvabilitate prevăzute de legislaţie.

CASC0 / MOTOR HULL

2009

Everest Munich Re/Kapital Re

200.000 EUR

QS 30%/70%

-

RASPUNDERI / LIABILITY ASIGURARE TIP CATASTROFA / NAT CAT

2009

Kapital Re

600.000 EUR 7.500.000 EUR xs 250.000 EUR

QS 25%/75%

PROGRAMUL DE REASIGURARE al ASITO KAPITAL are în vedere limitarea expunerii societăţii la obligaţii ce ar

putea depăşi capacitatea financiară a acesteia, echipa noastră acţionând în permanenţă în vederea controlării

riscurilor prin încheierea de contracte de reasigurare adecvate. Prin intermediul acestora ASITO KAPITAL şi

mărit permanent capacitatea de asigurare, a omogenizat riscurile şi îşi susţine stabilitatea financiară prin

permanentă în normele de solvabilitate prevăzute de legislaţie.

BUNURI / PROPERTY BUNURI IN TRANZIT / CARGO

2009 2009

Munich Re/Kapital Re Kapital Re

6.000.000 EUR 600.000 EUR

QS 20%/80% QS 50%/50%

SURPLUS 100%

ASIGURARE TIP CATASTROFA / NAT CAT CONTRACTORS` PLANT AND

2009 2009

Kapital Re Kapital Re

7.500.000 EUR xs 250.000 EUR 300.000 EUR

7

expunerii societăţii la obligaţii ce ar

ţă în vederea controlării

. Prin intermediul acestora ASITO KAPITAL şi-a

mărit permanent capacitatea de asigurare, a omogenizat riscurile şi îşi susţine stabilitatea financiară prin

BUNURI IN TRANZIT / CARGO

CONTRACTORS` PLANT AND MACHINERY



Bilant

Plasamente in imobilizari

Plasamente in Disponibilitati
Creante din operatiuni de asigurare

si reasigurare
Partea din rezervele tehnice
aferente contractelor cedate în
reasigurare

Alte active

Total Active

Capital social

Rezerve tehnice brute

Datorii

Alte pasive

Total pasiv

Contul de profit si pierdere

Total venituri

Venituri operationale

Venituri financiare

Alte venituri

Total cheltuieli

Cheltuieli cu daunele

Cheltuieli cu rezerve nete

Cheltuieli de administrare

Cheltuieli financiare

Alte cheltuieli

Profit brut

Balance Sheet
2,007

Placements in tangible assets 2,498,053

Placements in availabilities 11,632,378
Receivables from insurance

and reinsurance operations 4,089,009
Part of the technical reserves related

to ceded reinsurance contracts 9,954,762

Other assets 895,850

TOTAL Assets 29,070,052

Share capital 9,711,900

Gross Technical Reserves 12,332,895

Debts 1,807,414

Other liabilities 5,217,843

TOTAL liabilities 29,070,052

Profit & Loss Account
TOTAL Income

12,720,827

Operaţional Income 11,150,281

Financial Income 1,282,572

Other Income 287,974

TOTAL Expenses 12,149,903

Claims Expenses 7,749,088

Net reserves Expenses (1,429,665

Administrative Expenses 4,972,173

Financial Expenses 829,976

Other Expenses 28,331
GROSS Profit

570,924
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2,007
RON

2,008
RON

2,009
RON

2,498,053 2,457,905 5,260,000

11,632,378 10,561,245 12,594,480

4,089,009 6,590,489 6,236,005

9,954,762 13,176,241 15,904,342

895,850 3,762,582 3,288,143

29,070,052 36,548,462 43,282,970

9,711,900 9,711,900 9,711,900

12,332,895 16,657,232 19,972,810

1,807,414 4,274,559 6,890,834

5,217,843 5,904,771 6,707,426

29,070,052 36,548,462 43,282,970

12,720,827 17,900,927 18,146,842

11,150,281 14,369,916 15,223,682

1,282,572 3,273,696 2,767,915

287,974 257,315 155,245

12,149,903 17,259,585 19,717,445

7,749,088 8,141,763 10,845,423

1,429,665) 1,102,859 587,475

4,972,173 5,394,796 6,714,143

829,976 2,092,757 1,494,871

28,331 527,410 75,533

570,924 641,342 (1,570,603)



Raport de Gestiune privind activitatea desfăşurată

de S.C. «

SC Asito Kapital SA având sediul în Bucureşti, str. Elena Văcărescu nr.100A sector 1, cu un capital

social subscris şi vărsat de 9.711.900 lei, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/6818/1998 şi

având codul fiscal 10801286 a organizat şi condus evidenţa cont

Bilanţul contabil, precum şi anexele acestuia au fost întocmite potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991

republicată în 14/01/2005 şi în conformitate cu cerinţele conţinute de OMF nr. 2328/2390/2001 şi a

Standardelor Internaţionale de Raportare. La baza întocmirii bilanţului precum şi a anexelor la acesta a stat

balanţa de verificare a conturilor sintetice.

SC Asito Kapital SA a organizat şi condus contabilitatea în cadrul compartimentului financiar

care a înregistrat sintetic şi analitic toate documentele justificative ce au stat la baza operaţiunilor contabile.

Întreaga activitate a Consiliului de Administraţie s

membrii administraţiei îndeplinind atribuţii

Generale a Acţionarilor.

Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de Administraţie a cuprins problemele importante cu care s

confruntat societatea pe parcursul anului 2009, din care menţi

 analiza indicatorilor economici realizaţi;

 analiza diverselor probleme apărute referitoare la resursele umane, drepturile băneşti ale angajaţilor,

deplasările în străinătate, etc;

 aprobarea BVC-ului pentru anul 2010;

Raport de Gestiune privind activitatea desfăşurată

de S.C. « Asito Kapital» S.A. în anul 2009

având sediul în Bucureşti, str. Elena Văcărescu nr.100A sector 1, cu un capital

social subscris şi vărsat de 9.711.900 lei, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/6818/1998 şi

având codul fiscal 10801286 a organizat şi condus evidenţa contabilă conform prevederilor legale.

Bilanţul contabil, precum şi anexele acestuia au fost întocmite potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991

republicată în 14/01/2005 şi în conformitate cu cerinţele conţinute de OMF nr. 2328/2390/2001 şi a

rnaţionale de Raportare. La baza întocmirii bilanţului precum şi a anexelor la acesta a stat

balanţa de verificare a conturilor sintetice.

a organizat şi condus contabilitatea în cadrul compartimentului financiar

strat 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

Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de Administraţie a cuprins problemele importante cu care s

confruntat societatea pe parcursul anului 2009, din care menţionăm:

analiza indicatorilor economici realizaţi;

analiza diverselor probleme apărute referitoare la resursele umane, drepturile băneşti ale angajaţilor,

ului pentru anul 2010;
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având sediul în Bucureşti, str. Elena Văcărescu nr.100A sector 1, cu un capital

social subscris şi vărsat de 9.711.900 lei, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/6818/1998 şi

abilă conform prevederilor legale.

Bilanţul contabil, precum şi anexele acestuia au fost întocmite potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991

republicată în 14/01/2005 şi în conformitate cu cerinţele conţinute de OMF nr. 2328/2390/2001 şi a

rnaţionale de Raportare. La baza întocmirii bilanţului precum şi a anexelor la acesta a stat

a organizat şi condus contabilitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil

strat sintetic şi analitic toate documentele justificative ce au stat la baza operaţiunilor contabile.

a desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare,

prevăzute în statutul Societăţii şi în acord cu hotărârile Adunării

Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de Administraţie a cuprins problemele importante cu care s-a

analiza diverselor probleme apărute referitoare la resursele umane, drepturile băneşti ale angajaţilor,



STRUCTURA PORTOFOLIULUI

Clasa de asigurari

1 Accidente si boala

2 Mijloace de transport terestru

3 Mijloace de transport feroviar

4 Mijloace de transport naval

5 Marfa in tranzit

7 Incendiu si calamitati

8 Raspundere civila generala

9
Asistenta persoanelor aflate in
dificultate

DAUNE PLATITE

Clasa de asigurari

1 Accidente si boala

2 Mijloace de transport terestru

3 Mijloace de transport feroviar

4 Mijloace de transport naval

5 Marfa in tranzit

7 Incendiu si calamitati

8 Raspundere civila generala

9
Asistenta persoanelor aflate in
dificultate

Insurance Line 2008
Ctr.

2008

Personal accidents 1,832,497 23

Motor Hull CASCO 8,407,060 3,227

Railroad Hull 463 1

Marine Hull 150,922 13

CARGO 1,919,222 17
Commercial
property 15,491,745 1,027
General Public
Liability 1,013,731 44

Travel Insurance 915 6

TOTAL 28,816,555 4,358

Insurance Line 2,007 2008

Personal accidents 5,288,241 1,153,187

Motor Hull CASCO 1,699,100 4,340,803

Railroad Hull - -

Marine Hull - -

CARGO - -

Commercial property 747,438 2,647,583
General Public
Liability - -

Travel Insurance 14,309 190

TOTAL 7,749,088 8,141,763
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2009
Ctr.

2009

1,734,72
3 21

9,835,71
9 2,640

487 1

215,267 9
1,210,28

2 20
18,156,3

33 1,054
1,848,37

6 46

0 -

33,001,1
87 3,791

2008 2009

1,153,187 1,233,937

4,340,803 9,101,000

-

-

3,080

2,647,583 507,407

-

-

8,141,763 10,845,424



Nota: Toate sumele prezentate sunt exprimate in RON

Rezerve tehnice la 31.12.2009

Rezerva de prima

Rezerva de dauna avizate

Rezerva de dauna neavizate

Rezerva de catastrofa

Rezerva de egalizare

Total

Nota: Toate sumele prezentate sunt exprimate in RON

Rezerve tehnice la 31.12.2009

5,850,703

1,965,841

518,235

11,638,031

0

19,972,810
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