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! STRUCTURA ACÞIONARIATULUI:
Acþionar
ING Continental Europe B.V.
ING Verzekeringen Intertrust IV BV
ING Verzekeringen Intertrust III BV
ING Verzekeringen Intertrust II BV
Nationale-Nederlanden Intertrust BV
TOTAL

Numãr acþiuni
77.391.622
1
1
1
1
77.391.626

Procentaj % Valoare RON
99.999.992
77.391.622
0.000002
1
0.000002
1
0.000002
1
0.000002
1
100.00000
77.391.626

! STRUCTURA MANAGEMENTULUI:
Nume
Aurelia Acvilina Coman
Sandor Csepeli

Funcþie
Director General
Director Executiv Vânzãri

! RAPORT DE GESTIUNE din 4 aprilie 2011
ING ASIGURÃRI DE VIAÞÃ S.A. ("Societatea") a fost înfiinþatã în baza Legii 31/1990 privind
societãtile comerciale ºi înmatriculatã la Registrul Comerþului cu nr. J40/475/1997, cu codul
unic de înregistrare numãrul 9100488.
Obiectul principal de activitate al Societãþii îl constituie serviciile de asigurare de viaþã. La data
de 03.04.2007, Societatea ºi-a diversificat activitatea dobândind calitatea de administrator al
fondurilor de pensii facultative prin Decizia nr.2 emisã de cãtre Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private (CSSPP) care înscrie S.C. ING Asigurãri de Viaþã S.A. în Registrul
CSSPP cu codul SAA-RO-911925 ca administrator al fondurilor de pensii facultative.
ADMINISTRAREA RISCURILOR
În 2010, Societatea a fost supusã riscului valutar, având capitalul social subscris ºi vãrsat în
valutã, încasãri de la clienþi cu preponderenþã în moneda naþionalã ºi plãti cãtre furnizori externi
ºi clienþi în Euro ºi USD. Raportul ratei de schimb dintre Euro ºi moneda naþionalã a avut o
evoluþie uºor crescãtoare înregistrând o creºtere de 1,3% în timp ce raportul ratei de schimb
dintre USD ºi moneda naþionalã a avut o creºtere de 9,2% faþã de anul precedent, ambele
valute înregistrând o apreciere în raport cu leul românesc, fapt care a generat un impact
financiar pozitiv în sumã de 186 mii lei reflectat în contul de Profit ºi Pierdere. Acest impact
imaterial este rezultatul managementului financiar adecvat al riscului.
Referitor la celelalte riscuri la care ar fi putut fi supusã societatea, respectiv: riscul de piaþã,
riscul de lichiditate, riscul financiar, riscul de garantare, riscul de credit ºi riscul de asigurare,
acestea au fost sub control ºi atenta monitorizare în cadrul departamentelor de specialitate.
Societatea a dispus în permanenþã de lichiditãþile necesare pentru acoperirea imediatã a
obligaþiilor faþã de asiguraþi ºi faþã de autoritãþile fiscale, raportând lunar un coeficient de
lichiditate situat în jurul valorii de 5.
Riscul de þarã
Economia româneascã este direcþionatã prin reforme specifice, cerute ºi monitorizate de
Uniunea Europeanã, dupã aderare. În ceea ce priveºte evoluþia mediului politic ºi de afaceri, nu
mai existã un grad de nesiguranþã politicã, în România au avut loc alegeri libere, democratice,
iar prin aderarea la Uniunea Europeanã, au fost impuse României standardele Europene.
Riscul de piaþã
Societatea este expusã variaþiilor apãrute pe pieþele financiare. Acestea influenþeazã în mod
direct veniturile companiei prin nivelul dobânzilor practicate. Efectele crizei financiare modiale
au continuat sã fie vizibile pe parcursul anului 2010. Împrumuturile acordate statului român de
cãtre Fondul Monetar Internaþional ºi Uniunea Europeanã contribuie la susþinerea reformelor
guvernamentale, a reformelor din sectorul financiar ºi a politicii monetare.
"Piaþa asigurãrilor a coborât în 2010 sub nivelul de 2 mld. EUR total prime brute subscrise.
Companiile de asigurare din România au subscris anul trecut prime brute a cãror valoare este
estimatã la 1,96 mld. EUR, cu aproape 133 mil. EUR mai puþin decat suma consemnatã la
finele anului 2009. Scãderea nominalã în moneda europeanã, calculatã þinãnd cont de cursul
mediu anual EUR/RON comunicat de BNR pentru anii 2010 ºi 2009, a fost de 6,4%. Scãderea
nominalã în moneda naþionalã s-a apropiat de 7%. Luând în calcul o ratã medie a inflaþiei de
6,09% pentru anul 2010, scãderea a fost de 12,3%" - potrivit estimãrilor realizate de revista
INSURANCE Profile .
Societatea monitorizeazã în mod continuu riscurile de piaþã utilizând tehnici de administrare
(observare) a riscurilor pentru a cuantifica raportul risc/profit într-un mod consistent cu
obiectivele companiei ºi pentru a adapta tehnicile ºi metodele de vânzare cât mai adecvat
tendinþelor pieþei.
Riscul actuarial ºi de acceptare a riscului
Riscul actuarial apare în legãturã cu compatibilitatea dintre nivelul primelor aferente
contractelor de asigurare, rezervele create pentru a acoperi datoriile din asigurare, marja de
solvabilitate, luându-se în considerare activele aferente, schimbãrile în rata dobânzii ºi
diferenþele de curs valutar, precum ºi datoritã evoluþiei morbiditãþii, neplãþii contractelor, a
cheltuielilor operaþionale ºi a condiþiilor generale de piaþã.
Riscurile de acceptare a unor evenimente asigurate sunt inerente în procesele în care se
acoperã riscul pe perioada analizãrii cererilor emise. Expunerea maximã la acest risc este
limitatã prin excluderi, limite de acoperire a riscului ºi reasigurare.
Aceste riscuri sunt controlate ºi atent monitorizate de cãtre companie prin intermediul
departamentelor de specialitate.
CONTROLUL ACTIVITÃÞII SOCIETÃÞII
Controlul activitãþii societãþii se desfãºoarã în mai multe etape:
! Controlul intern desfãºurat de cãtre Directorul Financiar al societãþii ºi departamentul Audit
Intern;
! Controlul extern anual desfãºurat de o societate autorizatã de audit ºi consultanþã;
! Controlul extern desfãºurat de principalul actionar al societãþii o datã pe an.
Organizarea contabilitãþii s-a desfãºurat în conformitate cu Legea contabilitãþii nr. 82 / 1991,
republicatã, cu Reglementarile contabile specifice domeniului asigurãrilor armonizate cu
Directivele Europene ºi Standardele Internaþionale de Contabilitate aprobate prin Ordinul
Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.129 / 2005 ºi cu Hotãrârea
Comisiei de Supraveghere a sistemului de Pensii Private nr. 27 / 2007 pentru aprobarea
Normei 14/2007 privind reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE, respectând
principiile prudenþei, permanenþei metodelor, continuitãþii activitãþii ºi independenþei
exerciþiului.
Societatea are un numãr de 3 administratori cu pregãtire de specialitate în domeniul
asigurãrilor sau în domeniul economic:
- Aurelia Coman
- Gilbert Emiel De Graef
- Rigt Hein Kliphuis
Activitãþile de control intern, în raport cu orice proces de business, inclusiv procesul de
raportare financiarã au în vedere:
! Efectuarea de analize la nivelul conducerii administrative ºi al conducerii executive al
rapoartelor financiare;
! Efectuarea de analize operative la nivelul departamentului financiar;
! Existenþa controalelor faptice implementatae în procesele departamentului financiar, care
au în vedere restricþionarea accesului la active, cum ar fi disponibilitãþi bãneºti ;
! Efectuarea de analize de cãtre departamentele de risc a încadrãrii în limitele impuse
expunerilor la risc ºi urmãrirea modului în care sunt soluþionate situaþiile de neconformitate,
în primul rând de cãtre management ºi în secundar de cãtre departamentele de risc;
! existenþa aprobãrilor ºi autorizãrilor, în cazul operaþiunilor ce depãºesc anumite limite de
sume, pentru a se asigura controlul asupra realizãrii operaþiunilor respective de cãtre
nivelul de conducere competent;
! aplicarea verificãrilor tranzacþiilor efectuate la nivelul asigurãtorului ºi efectuarea de
reconcilieri, în special acolo unde se folosesc sisteme diferite de colectare, prelucrare ºi
analizã a datelor;
! confirmarea cã rezultatele verificãrilor sunt comunicate nivelului de conducere superior
competent.
În vederea asigurãrii transpunerii corecte ºi complete a prevederilor legale în procesele
operaþionale, a fost definit un instrument intern de lucru - Harta de Conformitate. Aceastã hartã
defineºte ºi determinã legile, reglementãrile ºi standardele aplicabile activitãþii de asigurãri ºi
pensii ºi oferã o privire de ansamblu asupra conformitãþii businessului cu prevederile legale,
asigurând astfel conducerii companiei un instrument prin care poate urmãri implementarea
cerinþelor acestora ºi impactul lor în procesele obiºnuite. Este un inventar ºi o analizã a regulilor
din domeniul serviciilor financiare emise de cãtre organele de reglementare în domeniile de
activitate ale companiei, transformând aceste reguli externe în reguli, standarde, proceduri
interne care trebuie sã fie clare, aplicabile ºi orientate cãtre procesele operaþionale. Acest instrument se actualizeazã la fiecare apariþie de noi cerinþe legislative, instrucþiuni ale
regulatorilor sau în urma exerciþiilor interne de identificare a riscurilor, dar cel puþin anual.
Documentul este aprobat intern de cãtre Comitetul de Risc Operaþional.
REZULTATELE FINANCIARE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2010
În exerciþiul financiar 2010, ING Asigurãri de Viaþã a obþinut un profit brut de 46 milioane RON,
comparativ cu 79 milioane RON în aceeaºi perioadã din 2009. Rezultatul înregistrat este unul
asumat, în linie cu cel bugetat ºi a fost influenþat de proiectele complexe desfãºurate în
vederea creºterii beneficiilor pentru clienþi. Acestea au însemnat reducerea anumitor categorii
de taxe la produsele unit-linked, dar ºi investiþii în lansarea de noi produse.
Situaþiile financiare cuprind bilanþul contabil, contul de profit ºi pierdere, situaþia fluxurilor de
numerar, situaþia modificãrilor capitalului propriu, date informative ºi notele explicative la
acestea.
1. Veniturile totale înregistrate de Societate la 31.12.2010 sunt în valoare de 1.157.253.847
lei, în scãdere cu 4,7 % faþã de anul precedent din care:
! 543.411.301 lei venituri din prime brute subscrise, în creºtere cu 3% faþã de anul precedent
! 528.611.252 lei venituri din plasamente, în scãdere cu 13% faþã de anul precedent
! 22.770.271 lei alte venituri netehnice, în creºtere cu 9% faþã de anul precedent
2. Cheltuielile totale, inclusiv cele cu impozitul pe profit au însumat 1.063.351.338 lei, în
scãdere cu 1,6% faþã de anul precedent din care:
! 343.045.367 lei cheltuieli cu plasamentele, în scãdere cu 6% faþã de anul precedent
! 235.851.098 lei cheltuieli cu variaþia rezervelor, inclusiv variaþia rezervei de prime, în
creºtere cu 10% faþã de anul precedent

148.231362. lei cheltuieli de exploatare nete, în creºtere cu 15% faþã de anul precedent
271.867.915 lei cheltuieli brute aferente rãscumpãrãrilor, maturitãþilor ºi anuitãþilor, în
scãdere cu 7,5% faþã de anul precedent
! 16.044.380 lei cheltuieli brute aferente daunelor, în scãdere cu 2% faþã de anul precedent
În cursul anului 2010 au fost efectuate cheltuieli de dezvoltare în sumã de 23,9 mil lei concentrate asupra îmbunãtãþirii relaþiei cu clienþii, eficientizarea proceselor operaþionale ºi financiare,
îmbunãtãþirea infrastructurii IT ºi separarea acesteia de cea a bãncii ING Amsterdam Bank,
investiþii cu scopul profesionalizãrii activitãþii de agent de asigurare ºi îmbunãtãþirea calitãþii
procesului de vânzare.
O serie de proiecte sunt încã în curs de realizare generând în cursul anului 2010 înregistrarea
unor imobilizãri necorporale în sumã de 14.4 mil lei.
3. Rezultatul financiar la 31 decembrie 2010 a constat în profit brut în valoare de 46.727.349 lei.
Cheltuiala cu impozitul pe profit consitituitã în cursul anului înregistreazã suma de 7.841.111
lei. În anul 2010 societatea a sponsorizat cu suma de 959.951 lei o serie de organizaþii non
guvernamentale în cadrul programelor de responsabilitate socialã. Suma acestor sponsorizãri
a fost dedusã din obligaþia de platã a impozitului pe profit constituitã în anul 2010.
Societatea înregistreazã la data de 31 decembrie 2010 un rezultat financiar net în valoare de
38.886.239 lei.
Datoriile faþã de bugetul statului, reprezentând atât impozitele ºi taxele legate de salarii
(impozitul pe salarii, contribuþia la asigurãri sociale, fond de sãnãtate, fond de ºomaj, fond de
risc pentru boalã ºi accident profesional, fond solidaritate pentru persoanele cu handicap),
precum ºi fondurile specifice asigurãrilor - 0,3% din primele încasate pentru fondul de
garantare a asigurãþilor ºi 0,3% din primele încasate pentru taxa de funcþionare a Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor - au fost vãrsate la termen pe tot parcursul anului 2010.
În anul financiar 2010, Societatea a distribuit dividende din profitul net al anului 2009 ºi din
profitul nerepartizat din anii precedenþi în sumã de 76.200.000 RON, exclusiv cãtre acþionarul
majoritar ING Continental Europe Holding BV, plata executându-se în data de 28 Septembrie
2010.
Rezerva legalã constituitã în cursul anului din profitul realizat este în sumã de 2.332.217 lei
reprezentând la finele anului un sold în valoare de 15.510.850 lei.
Profitul net realizat în anul 2010 în sumã de 38.886.239 lei va fi propus spre repartizare dupã
urmãtoarele destinaþii:
- 2.332.217 lei pentru întregirea rezervei legale
- 36.000.000 lei pentru platã dividende
- 554.022 lei profit nerepartizat la data aprobãrii situaþiilor financiare
Referitor la încadrarea de cãtre Societate în parametrii de performanþã financiarã ºi
îndeplinirea condiþiilor de lichiditate, solvabilitate, dispersia activelor admise sã acopere
rezervele tehnice, facem urmãtoarele precizãri:
- marja de solvabilitate a fost întocmitã în baza Ordinului CSA nr.4/2008 pentru punerea în
aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune
asigurãtorul care practicã asigurãri de viaþã, al marjei de solvabilitate minime ºi al fondului
de siguranþã ºi prezintã valoarea de 1.97 la data de 31.12.2010 ;
- rapoartele privind acoperirea rezervelor au fost întocmite în conformitate cu prevederile
Ordinelor CSA nr. 2/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma ºi conþinutul
raportãrilor financiare ºi tehnice pe care trebuie sã le întocmeascã societãþile de asigurare
ºi/sau reasigurare, precum ºi în conformitate cu prevederile Ordinelor CSA nr.
113131/2006 ºi nr.18/2008 privind activele admise sã acopere rezervele tehnice ºi
dispersia acestora; rezervele tehnice pot fi acoperite în proporþie de 90% cu depozite ºi
disponibilitãþi bãneºti la instituþii de credit (bãnci), dar nu mai mult de 10% din rezervele
tehnice brute într-o singurã instituþie de credit. Pentru a respecta gradul de dispersie cerut
de regulator, societatea a procedat la deschiderea unor conturi bancare cu parteneri noi .
- coeficientul de lichiditate a fost pe tot parcursul anului 2010 peste cotele minime
înregistrând valori medii de 5.
! CATEGORII ªI CLASE DE ASIGURARE PRACTICATE
CENTRALIZATOR privind încadrarea produselor pe clase de asigurãri de viaþã, conform Legii
nr. 403/2004:
!
!

Produsul de
asigurare

Clasa de
asigurare

Încadrare cf. legii 403/2004

Obiectul asigurãrii

Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare

Asigurare de viaþã pe
termen limitat
Asigurare mixtã de
viaþã
Asigurare mixtã
redusã
Asigurare de viaþã pe
termen nelimitat
Asigurare de viaþã pe
termen nelimitat
Asigurare mixtã de
viaþã
Asigurare mixtã de
viaþã
Asigurare mixtã de
viaþã
Asigurare de viaþã pe
termen limitat
Asigurare de viaþã pe
termen limitat

IA

Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare

Asigurare de viaþã pe
termen limitat

IA

Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare
Program de asigurare Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi aside grup - deces
gurãri de viaþã suplimentare
FTR - clauzã tempo- Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asirarã flexibilã
gurãri de viaþã suplimentare
PDRO - clauzã de inAsigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asivaliditate permanentã
gurãri de viaþã suplimentare
din accident
ADRO - clauzã de de- Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asices din accident
gurãri de viaþã suplimentare
APRO - clauzã de deAsigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asices ºi invaliditate pergurãri de viaþã suplimentare
manentã din accident
GIO - clauzã de mãrire
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigarantatã a sumei
gurãri de viaþã suplimentare
asigurate
WOP - clauzã de scuAsigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asitire de plata primelor
gurãri de viaþã suplimentare
de asigurare
HA60 - clauzã de spiAsigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asitalizare în caz de
gurãri de viaþã suplimentare
accident
HS60 - clauzã de spiAsigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asitalizare în caz de îmgurãri de viaþã suplimentare
bolnãvire ºi accident
SRAO - clauzã de inAsigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asitervenþie chirurgicalã
gurãri de viaþã suplimentare
în caz de accident
SRG0 - clauzã de intervenþie chirurgicalã Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asiîn caz de îmbolnãvire gurãri de viaþã suplimentare
ºi accident
TPD - clauzã de invaliAsigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asiditate permanentã de
gurãri de viaþã suplimentare
gradul 1

Asigurare de viaþã pe
termen limitat
Asigurare de viaþã pe
termen limitat
Asigurare de viaþã pe
termen limitat

IA

Invaliditate permanentã din accident

IC

Deces din accident

IC

Prudent
Regal
Phoenix
Maraton 57/62
Maraton 95
Debut
Academica4
Academica5
Asigurare de viaþã
pentru credit
Extra ROL
Asigurare de viaþã
ataºatã contului de
economii pentru copii
Smart

Produsul de
asigurare

Încadrare cf. legii 403/2004

Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Activ$
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Activ Plus
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Activ Plus$
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Gold
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Gold$
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Selectis
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Capital
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Capital$
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Merit
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Merit$
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Mentor
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Mentor$
legate de fonduri de investiþii
Anuitate pe peAsigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
rioadã determinatã legate de fonduri de investiþii
Activ

Invaliditate permanentã ºi deces din
accident
Clauzã suplimentarã
de mãrire garantatã a
sumei asigurate
Clauzã suplimentarã
de scutire de plata
primelor de asigurare
Spitalizare în caz de
accident
Spitalizare în caz de
îmbolnãvire ºi
accident
Intervenþie chirurgicalã în caz de
accident

Produsul de asigurare
Program de asigurare de grup
- deces din accident
Program de asigurare de grup
- invaliditate permanentã din
accident
Program de asigurare de grup
- spitalizare în caz din accident
Program de asigurare de grup
- intervenþie chirurgicalã în caz
din accident
Program de asigurare de grup
- convalescenþã ca urmare a
spitalizãrii în caz de accident

Încadrare cf. legii
403/2004
Asigurãri generale de
accidente ºi boalã

Obiectul asigurãrii

Clasa de
asigurare

Anuitãþi legate de
investiþii

III

Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii

III

Asigurãri de viaþã
legate de investiþii

III

Asigurãri de viaþã
legate de investiþii

III

Asigurãri de viaþã
legate de investiþii

III

Asigurãri de viaþã
legate de investiþii

III

Obiectul asigurãrii

III
III
III

Clasa de
asigurare

Deces din accident

B1

Asigurãri generale de
accidente ºi boalã

Invaliditate permanentã din accident

B1

Asigurãri generale de
accidente ºi boalã

Spitalizare în caz de
accident

B1

Asigurãri generale de
accidente ºi boalã

Intervenþie chirurgicalã
în caz de accident

B1

Asigurãri generale de
accidente ºi boalã

Remedis

Asigurãri generale de
accidente ºi boalã

Remedis+

Asigurãri generale de
accidente ºi boalã

Cont ROL

Asigurãri generale de
accidente ºi boalã

Convalescenþã ca urmare a spitalizãrii în
caz de accident
Spitalizare ºi intervenþii
chirurgicale din
accident
Spitalizare ºi intervenþii
chirurgicale din accident sau boalã
Asigurare individualã
în caz de accident

B1
B1
B1
B1

Portofoliul actual* de produse individuale de asigurãri oferite de ING Asigurãri de Viaþã este
dezvoltat pornind de la nevoile clienþilor. Astfel, clienþii îºi pot alege produsele din 6 categorii:
Planuri de protecþie - Prudent, Maraton, Pachetul de protecþie Smart
Planuri de economisire - Regal
Planuri pentru copii - Academica, GenT pentru Copil , Debut18
Planuri de asigurare cu componentã de investiþii - GenT pentru Investiþie, Capital, Selectis,
Activ +
Planuri de asigurare cu componentã de pensie - GenT pentru Pensie, Merit, Mentor
Asigurãri de boalã ºi accident - Remedis
Beneficiile produsului de bazã pot fi sporite prin adãugarea unor asigurãri suplimentare în
schimbul plãþii unor prime suplimentare. ING Asigurãri de Viaþã pune la dispozitie 10 asigurãri
suplimentare ºi douã opþiuni.
* O serie de produse nu mai sunt disponibile achiziþionãrii, însã contractele încheiate sunt administrate în
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continuare de cãtre ING Asigurãri de Viaþã. Aceste produse sunt: Phoenix, Academica 4, PAF, Remedis+,
Debut, Debut 18, Gold si Gold$, Activ, Activ$, Activ+, Merit ºi Mentor.
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Alãturi de produsele individuale, ING Asigurãri de Viaþã are în portofoliu ºi produse care se
adreseazã categoriei formate din clienþi-companii. Asigurãrile de grup reprezintã un instrument
de planificare financiarã prin intermediul cãruia companiile pot obþine performanþe prin
reducerea costurilor ºi cresterea gradului de loialitate a angajaþilor.
ING Asigurãri de Viaþã este activã ºi în domeniul bancassurance prin realizarea împreunã cu
partenerii sãi bancari a unor pachete ce îmbinã caracteristicile produselor bancare cu protecþia
oferitã de asigurãrile de viaþã.
! DEDUCERILE PREVÃZUTE DE LEGISLAÞIA FISCALÃ CARE SE APLICÃ
CONTRACTELOR DE ASIGURARE ªI CELOR DE ADERARE LA FONDURILE DE
PENSII FACULTATIVE
În conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, Art.21, pentru determinarea
profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai acele cheltuieli care sunt
efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.
În baza prevederilor acestei Legi, au deductibilitate limitatã cheltuielile efectuate, în numele
unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în
lei a 400 euro într-un an fiscal pentru fiecare participant.
De asemenea, cheltuielile cu primele de asigurare plãtite de angajator, în numele angajatului,
care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III din Codul fiscal, nu
sunt considerate cheltuieli deductibile.
! REÞEAUA ªI CANALELE DE DISTRIBUÞIE A PRODUSELOR DE ASIGURARE
Principalul canal de vânzare al ING Asigurãri de Viaþã este reprezentat de propria reþea de
agenþii însã, în ultimii ani atât bancile, cât ºi brokerii au cãpãtat un rol important în vânzarea
asigurãrilor de viaþã ºi a pensiilor facultative ING.
La nivel naþional, ING Asigurãri de Viaþã deþine 28 de agenþii ºi 37 sateliþi dupã cum urmeazã:
Alba-Iulia, Arad, Bacãu, Baia-Mare, Braºov, Brãila, Bucureºti (6 agenþii locale), Buzãu, Cluj,
Constanþa, Craiova, Deva, Galaþi, Iaºi, Oradea, Piatra-Neamþ, Piteºti, Ploieºti, Satu-Mare, Sibiu,
Suceava, Târgu-Mureº, Timiºoara, cu sateliþii Carei, Alexandria, Miercurea-Ciuc, Sf. Gheorghe,
Fãgãraº, Focºani, Feteºti, Cãlãraºi, Giurgiu, Slobozia, Turda, Dej, Slatina, Râmnicu-Vâlcea,
Drobeta Turnu Severin, Petroºani, Tecuci, Tulcea, Bârlad, Beiuº, Roman, Câmpulung Muscel,
Câmpina, Târgoviºte, Târgu Jiu, Zalãu, Botoºani, Câmpulung Moldovenesc, Sighiºoara,
Odorhei, Lugoj, Reºita, Bistriþa, Oneºti, Râmnicu Sãrat, Sinaia ºi Mangalia.
Produsele de asigurare de viaþã de grup ºi individuale sunt distribuite ºi prin canalul bancar,
respectiv ING Bank, Garanti Bank, Pireus Bank.
! RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR EXTERN
RAPORT DE AUDIT FINANCIAR
Cãtre acþionarii ING Asigurãri de Viaþã S.A.
Raport asupra situaþiilor financiare
1. Am auditat situaþiile financiare anexate ale societãþii ING Asigurãri de Viaþã S.A.
("Societatea") care cuprind bilanþul la data de 31 decembrie 2010, contul de profit ºi pierdere,
situaþia modificãrilor capitalului propriu ºi situaþia fluxurilor de trezorerie pentru exerciþiul
financiar încheiat la aceastã datã ºi un sumar al politicilor contabile semnificative ºi alte note
explicative. Situaþiile financiare menþionate se referã la:
! Activ net/Total capitaluri: 174.950 mii lei
! Rezultatul net al exerciþiului financiar: 38.886 mii lei, profit
Responsabilitatea conducerii pentru situaþiile financiare
2. Conducerea Societãþii are responsabilitatea întocmirii ºi prezentãrii fidele a acestor situaþii
financiare în conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3129/2005 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi pentru acel control intern pe care conducerea îl
considerã necesar pentru a permite întocmirea de situaþii financiare care sunt lipsite de
denaturãri semnificative, cauzate fie de fraudã, fie de eroare.
Responsabilitatea auditorului
3. Responsabilitatea noastrã este ca, pe baza auditului efectuat, sã exprimãm o opinie asupra
acestor situaþii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi sã respectãm
cerinþele etice ale Camerei, sã planificãm ºi sã efectuãm auditul în vederea obþinerii unei
asigurãri rezonabile ca situaþiile financiare nu cuprind denaturãri semnificative.
4. Un audit constã în efectuarea de proceduri pentru obþinerea probelor de audit cu privire la
sumele ºi informaþiile prezentate în situaþiile financiare. Procedurile selectate depind de
raþionamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativã a situaþiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri,
auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea ºi prezentarea fidelã a
situaþiilor financiare ale Societãþii pentru a stabili procedurile de audit relevante în
circumstanþele date, dar nu ºi în scopul exprimãrii unei opinii asupra eficienþei controlului intern
al Societãþii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor
contabile folosite ºi rezonabilitatea estimãrilor contabile elaborate de cãtre conducere, precum
ºi evaluarea prezentãrii situaþiilor financiare luate în ansamblul lor.
5. Considerãm cã probele de audit pe care le-am obþinut sunt suficiente ºi adecvate pentru a
constitui baza opiniei noastre de audit.
Opinia
6. În opinia noastrã, situaþiile financiare oferã o imagine fidelã ºi justã a poziþiei financiare a
Societãþii la data de 31 decembrie 2010, ca ºi asupra performanþei financiare ºi a fluxurilor de
numerar pentru exerciþiul financiar încheiat la aceastã datã, în conformitate cu Ordinul Comisiei
de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3129/2005 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Raport asupra conformitãþii raportului administratorilor cu situaþiile financiare
7. În conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 22/2008 privind
cerinþele de informare ºi de raportare referitoare la auditul statutar al situaþiilor financiare ale
societãþilor de asigurare, articolul 7, punctul 2.f) cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, noi
am citit raportul administratorilor ataºat situaþiilor financiare. Raportul administratorilor nu face
parte din situaþiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informaþii
financiare care sã nu fie în mod semnificativ în conformitate cu informaþiile prezentate în
situaþiile financiare la 31 decembrie 2010, ataºate.
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Intervenþie chirurgicalã în caz de îmbolnãvire ºi accident

IC

Clauzã suplimentarã
de invaliditate permanentã de grad 1

IC

Obiectul asigurãrii

Clasa de
asigurare

Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
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Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Asigurãri de viaþã
legate de investiþii
Anuitãþi legate de
investiþii

Produsul de
Încadrare cf. legii 403/2004
asigurare
Anuitate viagerã cu
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
perioadã garantatã
legate de fonduri de investiþii
de 5 ani
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Debut 18
legate de fonduri de investiþii
GenT pentru
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Investiþie
legate de fonduri de investiþii
GenT pentru
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
Pensie
legate de fonduri de investiþii
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
GenT pentru Copil
legate de fonduri de investiþii
Program de asigurare de grup - Plan Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
individual de pensii legate de fonduri de investiþii
pentru angajaþi
Program de asigurare de grup - Plan
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
de economisire ºi
legate de fonduri de investiþii
investiþii pentru
angajaþi
Program de asigurare de grup - Plan
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
de pensii pentru
legate de fonduri de investiþii
angajaþi oferit de
companie
Program de asigurare de grup - Plan Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt
de recompense
legate de fonduri de investiþii
pentru angajaþi
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Alte responsabilitãþi de raportare
8. În concordanþã cu articolul 7, secþiunea 2, paragrafele de la (g) la (i) din Ordinul Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor („CSA") nr. 22/2008 privind cerinþele de informare ºi de raportare
referitoare la auditul statutar al situaþiilor financiare ale societãþilor de asigurare, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, ni se solicitã sã raportãm asupra urmãtoarelor aspecte specifice legate de reglementãri:
i. Rezervele tehnice, care sunt prezentate în nota 7 din situaþiile financiare au fost calculate ºi
înregistrate în conformitate cu Ordinul CSA nr. 113131/2006 privind rezervele tehnice pentru
asigurãrile de viaþã, activele admise sã le acopere ºi dispersia activelor admise sã acopere
rezervele tehnice brute, completat ºi modificat de Ordinul CSA nr. 18/2008;
ii. Activele care acoperã rezervele tehnice, aºa cum sunt ele incluse în raportul Societãtii cãtre
CSA denumit „Active admise sã acopere rezervele tehnice brute pentru întreaga activitate de
asigurãri de viaþã" la data de 31 decembrie 2010 sunt în conformitate cu investiþiile permise aºa
cum sunt stipulate în articolul 3 din Ordinul CSA nr. 113131/2006, completat ºi modificat de
Ordinul nr. 18/2008, ºi nu depãºesc procentele maxime stipulate în articolul 4 din Ordinul CSA
113131/2006 completat ºi modificat de Ordinul CSA nr. 18/2008;
iii. Marja solvabilitãþii inclusã în raportul Societãþii cãtre CSA denumit „Formular de raportare
privind marja de solvabilitate disponibilã, marja de solvabilitate minimã ºi fondul de siguranþã
pentru asigurãrile de viaþã" la data de 31 decembrie 2010, este în conformitate cu Ordinul CSA
nr. 4/2008 privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate, completat ºi modificat de
Ordinul CSA nr. 12/2009;
iv. Respectarea de cãtre Societate a reglementãrilor interne privind programul de reasigurare,
a modului de îndeplinire a obligaþiilor specificate prin contractele de reasigurare încheiate,
oricare ar fi tipul acestora, precum ºi reflectarea conform cerinþelor legale a tuturor elementelor
de reasigurare în calculul marjei de solvabilitate.
9. Conducerea Societãþii este responsabilã pentru pregãtirea ºi prezentarea corespunzãtoare
a: rezervelor tehnice prezentate în situaþiile financiare; raportului „Active admise sã acopere
rezervele tehnice brute pentru întreaga activitate de asigurãri de viaþã"; ºi raportului „Formular
de raportare privind marja de solvabilitate disponibilã, marja de solvabilitate minimã ºi fondul de
siguranþã pentru asigurãrile de viaþã". Conducerea Societãþii este de asemenea responsabilã
pentru respectarea de cãtre Societate a reglementãrilor interne privind programul de
reasigurare ºi asupra gradului de adecvare a acestuia, precum ºi pentru proiectarea,
implementarea ºi întretinerea sistemului de control intern ºi a funcþiei de audit intern.
10. Responsabilitatea noastrã este sã raportãm conform aspectelor specifice legate de
reglementare, pe baza auditului situaþiilor financiare ºi a procedurilor adiþionale considerate
necesare.
11. Raportul nostru este urmãtorul:
a) În opinia noastrã rezervele tehnice prezentate în nota 7 din siþuatiile financiare au fost calculate, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul CSA nr. 113131/2006 privind
rezervele tehnice pentru asigurãrile de viaþã, activele admise sã le acopere ºi dispersia
activelor admise sã acopere rezervele tehnice brute, completat ºi modificat de Ordinul CSA nr.
18/2008;
b) În opinia noastrã, activele care acoperã rezervele tehnice incluse în raportul Societãþii cãtre
CSA denumit "Active admise sã acopere rezervele tehnice brute pentru întreaga activitate de
asigurãri de viaþã" la data de 31 decembrie 2010 sunt, în toate aspectele semnificative, în
conformitate cu investiþiile permise de articolul 3 al Ordinului CSA nr. 113131/2006 ºi sunt în
conformitate în ceea ce priveºte faptul cã nu depãºesc procentele maxime menþionate în
articolul 4 al Ordinului CSA nr. 113131/2006, completat ºi modificat de Ordinul CSA Nr.
18/2008;
c) În opinia noastrã marja solvabilitãþii inclusã în raportul Societãþii cãtre CSA denumit
"Formular de raportare privind marja de solvabilitate disponibilã, marja de solvabilitate minimã
ºi fondul de siguranþã pentru asigurãrile de viaþã" la data de 31 decembrie 2010, este în
conformitate, în toate aspectele semnificative, cu Ordinul CSA nr. 4/2008 privind metodologia
de calcul al marjei de solvabilitate, completat ºi modificat de Ordinul CSA nr. 12/2009;
d) Procedurile noastre de audit nu au identificat nici o excepþie de neconformitate cu politicile
interne ale Societãþii cu privire la programul de reasigurare, a modului de îndeplinire a
obligaþiilor specificate prin contractele de reasigurare încheiate, oricare ar fi tipul acestora,
precum ºi reflectarea conform cerinþelor legale a tuturor elementelor de reasigurare în calculul
marjei de solvabilitate.
În numele
Ernst & Young Assurance Services SRL
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 77/15 August 2001
Partner cheie de audit: Sebastian Mocanu
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 1603/16 august 2005
Bucureºti, România
6 aprilie 2011
! SITUAÞII FINANCIARE ANUALE
BILANÞ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2010
COD 01

31.12. 2009
RON

31.12.2010
RON

Nr.
Rd.

Nota

Profitul nerepartizat

79

14

40.729.562

37.216.878

Rezultat reportat din adoptare IAS mai puþin
IAS 29

81

14

5.881.923

5.881.923

Rezultatul reportat provenit din corectarea
erorilor contabile

84

14

2.395.503

2.394.474

77.320.633

38.886.239

-4.633.317

-2.332.218

PASIV

87

VII. Repartizarea profitului

89

TOTAL

90

197.564.562

174.949.772

II. Rezerve tehnice privind asigurãrile de
viaþã

102

678.536.873

742.480.753

1. Rezerve matematice

103

457.652.341

519.170.131

2. Rezerva de prime asigurãri de viaþã

104

110.289.592

111.389.211

3. Rezerva pentru participare la beneficii ºi
risturnuri privind asigurãrile de viaþã

105

49.927.403

52.519.907

! PLASAMENTELE INVESTIÞIONALE

4. Rezerva de daune privind asigurãrile de
viaþã

106

8.406.450

8.467.263

Programele de investiþii de tip unit linked la 31 Decembrie 2010 ºi randamentele acestora sunt
prezentate în tabelul urmãtor:

a. Rezerva de daune avizate

107

6.405.865

6.707.684

b. Rezerva de daune neavizate

108

2.000.585

1.759.579

5.Alte rezerve tehnice privind asigurãrile de
viaþã

109

52.261.087

50.934.241

TOTAL (rd.103+104+105+106+109)

111

7

678.536.873

742.480.753

D. REZERVA MATEMATICÃ AFERENTÃ
ASIGURÃRILOR DE VIAÞÃ PENTRU
CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE
INVESTIÞII ESTE TRANSFERATÃ
CONTRACTAÞILOR (314)

112

7

975.447.408

1.156.679.412

14

C. REZERVE TEHNICE

Valuta

E. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ªI CHELTUIELI
1.Provizioane pentru pensii ºi alte obligaþii
similare

113

2.Provizioane pentru impozite

114

3. Alte provizioane

115

TOTAL (rd 113 la 115)

116

17.117

6.250.068

6.873.259

6.250.068

6.890.376

12, 26 1.631.123

2.481.392

15

G. DATORII
Sume datorate societãþilor din cadrul
grupului

118

I. Datorii provenite din operaþiuni de asigurare directã

120

II. Datorii provenite din operaþiuni de
reasigurare

121

8

1.136.892

1.714.076

V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale ºi datorii pentru asigurãrile sociale

124

12

54.428.840

44.030.774

TOTAL (rd 118 la 124)

125

57.196.855

48.226.242

TOTAL PASIV
(rd.90+91+111+112+116+117+125+128)

129

1.914.995.766 2.129.226.555

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCIÞIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
COD 02
CONTUL TEHNIC AL ASIGURÃRILOR DE
VIAÞÃ

Nr.
Rd.

Section
1.01
Nota

31.12.2009
RON

31.12.2010
RON

1. Venituri din prime nete de reasigurare
a) Venituri din prime brute subscrise

1

527.059.031 543.411.301

b) Prime cedate în reasigurare

2

3.279.614

3.047.793

c) Variaþia rezervei de primã, netã de
reasigurare

3

-7.692.503

1.098.096

TOTAL (rd.01-02-03)

4

16

531.471.920 539.265.412

2. Venituri din plasamente
0

Venituri din plasamente la societãþile afiliate

6

0

0

A. ACTIVE NECORPORALE

b) Venituri din plasamente, cu prezentare distinctã a veniturilor din plasamente la societãþi
afiliate, din care

7

0

0

I. IMOBILIZÃRI NECORPORALE

venituri provenind din terenuri ºi construcþii

8

venituri provenind din alte plasamente

9

0

0

c) Venituri din ajustãri pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor

10

0

0

d) Venituri provenind din realizarea
plasamentelor

11

129.329.134

55.429.298

II. PLASAMENTE DEÞINUTE LA SOCIETÃÞILE DIN CADRUL GRUPULUI ªI SUB FORMÃ
DE INTERESE DE PARTICIPARE

TOTAL (rd.05+07+10+11)

12

129.329.134

55.429.298

3. Plus valori nerealizate din plasamente

13

477.903.770 473.181.954

Titluri de participare deþinute la societãþi
afiliate

11

4

445.787

445.787

4. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare

14

358.838

3.510.371

Alte plasamente în imobilizãri financiare

15

5

65.097

254.775

15

16.381.243

16.044.380

TOTAL (rd.11 la 15)

16

510.884

700.562

5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare (rd.15-16+18-19)
a) Sume plãtite

16

14.531.283

15.983.993

- sume brute

17

14.827.080

16.057.888

- partea reasiguratorului

18

295.797

73.895

19

1.849.960

60.387

20

1.849.960

60.387

6. Variaþia rezervelor tehnice privind asigurãrile de viaþã (rd. 23+26+29 )

22

27.870.867

62.778.420

a) Variaþia rezervei matematice

23

37.842.012

61.519.016

24

37.842.012

61.519.016

26

-3.736.931

2.592.505

27

-3.736.931

2.592.505

29

-6.234.214

-1.333.101

30

-6.234.214

-1.333.101

Avansuri ºi imobilizãri necorporale în curs
de execuþie

5

Alte imobilizãri necorporale

6

TOTAL (rd.01 la 06)

7

31.12.2009
RON

3
3

31.12.2010
RON

0

14.312.436

9.224.725

8.714.362

9.224.725

23.026.798

B. PLASAMENTE

III ALTE PLASAMENTE FINANCIARE
Acþiuni, alte titluri cu venit variabil ºi unitãþi la
fondurile comune de plasament

17

Obligaþiuni ºi alte titluri cu venit fix

18

5

754.009.131

744.102.336

Depozite la institutiile de credit

22

5

60.387.596

89.504.412

Alte plasamente financiare

23

0

0

TOTAL (rd.17 la 23)

24

814.396.727

833.606.748

C. PLASAMENTE AFERENTE
CONTRACTELOR PENTRU CARE
EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIÞII
ESTE TRANSFERATÃ
CONTRACTANÞILOR

26

TOTAL PLASAMENTE
(rd.10+16+24+25+26)

27

0

0

- sume brute

- sume brute
6

975.447.408 1.156.679.412

b) Variaþia rezervei pentru participare la beneficii ºi risturnuri
- sume brute

1.790.355.019 1.990.986.722

c) Variaþia altor rezerve tehnice
- sume brute

E. CREANÞE
Sume de încasat de la societãþile afiliate

43

TOTAL (rd.43+44)

45

26

0

0

0

0

104.224.468

104.487.336

104.224.468

104.526.040

I. CREANÞE PROVENIND DIN
OPERAÞIUNI DE ASIGURARE DIRECTÃ
Creanþe asiguraþi

b) Variaþia rezervei de daunã

7. Variaþia rezervei matematice aferente
asigurãrilor de viaþã pentru care expunerea
la riscul de investiþii este transferatã contractantului (rd.33-34)
- sume brute

46

9

Intermediari în asigurãri
49

II. Creanþe provenite din operaþiuni de
reasigurare

50

8

1.431.523

III. Alte creanþe

51

10

5.561.433

21

32

186.078.971 179.622.451

33

186.078.971 179.622.451

8. Cheltuieli de exploatare nete:
a) cheltuieli de achiziþii

35

17

c) cheltuieli de administrare

37

17

2.014.403

d) comisioanele primite de la reasiguratori ºi
participãri la beneficii

38

4.432.305

TOTAL (rd.35+37-38)

39

38.704

TOTAL (rd.46 la 48)

18

28.079.693

42.082.713

101.065.737 106.890.862
791.985

742.213

128.353.445 148.231.362

F. ALTE ELEMENTE DE ACTIV

9.Cheltuieli cu plasamentele

I. IMOBILIZÃRI CORPORALE ªI STOCURI

a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor inclusiv cheltuieli cu dobanzile

40

3.247.388

2.646.212

c) pierderi provenind din realizarea
plasamentelor

42

15.250.546

5.645.365

TOTAL (rd 40+42)

43

19

18.497.934

8.291.577

10. Minusvalori nerealizate din plasamente

44

19

366.922.921 334.753.790

11.Alte cheltuieli tehnice, nete de
reasigurare

45

20

293.963.442 265.318.142

13. Rezultatul tehnic al asigurãrilor de viaþã

47

1.Instalaþii tehnice ºi maºini

53

3

1.185.484

1.660.614

2.Alte instalaþii, utilaje ºi mobilier

54

3

436.081

959.411

3.Avansuri ºi imobilizãri corporale în curs de
execuþie

55

3

TOTAL (rd.53 la 55)

56

3

1.621.565

2.620.025

STOCURI
4. Materiale consumabile

57

72.038

7.747

TOTAL (rd.57 + 58)

59

72.038

7.747

II. Casa ºi conturi la bãnci

60

795.052

987.879

iii Alte elemente de activ

61

0

0
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G. Cheltuieli în avans
I. Dobânzi ºi chirii înregistrate în avans

62

13.075

83.645

III. Alte cheltuieli înregistrate în avans

66

1.696.868

540.991

TOTAL (rd.62+63+66)

67

1.709.943

624.636

TOTAL ACTIV (rd.07+27+42+45+49+50
+51+52+ 56+59+60+61+67)

68

PASIV

Nr.
Rd.

1.914.995.766 2.129.226.555

Nota

31.12. 2009
RON

31.12.2010
RON

A. CAPITAL ªI REZERVE
I. CAPITAL SUBSCRIS
capital subscris vãrsat

70

13

TOTAL

62.691.626

77.391.626

62.691.626

77.391.626

13.178.632

15.510.850

13.178.632

15.510.850

IV. REZERVE
1. Rezerve legale

73

TOTAL (rd.73 la 76)

78

V. REZULTATUL REPORTAT

14

Profit (rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-4445-46)
CONTUL NETEHNIC
2. Rezultatul tehnic al asigurãrii de
viaþã - Profit
6. Cheltuieli cu plasamentele
a. cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile
9. Alte venituri netehnice
10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele ºi ajustãrile de valoare
11.Venituri din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative
12.Cheltuieli din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative
13. Profit din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*
(rd.24-25)
14. Pierdere din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* (rd. 25-24)
15. Rezultatul curent

100.994.839

Nr. Section
Rd. 1.02 Nota

31.12.2009
RON

BOND
MIXT 25
MIXT 50
MIXT 75
EQUITY
ALB
ALBASTRU
ROªU
VERDE
TOTAL:

RON
RON
RON
RON
RON
USD
USD
USD
USD

28

92.666.339

29

-

34
35

1.157.253.847
1.064.587.508

1.102.237.576
1.055.510.226

36
37
38

46.727.350

27

92.666.339
15.345.706

39

27

0

0

77.320.633

38.886.239

40
41

Activ Net Activ Net ToTotal
tal - RON
360,355,150
360,355,150
633,433,013
633,433,013
42,673,025
42,673,025
16,073,721
16,073,721
79,043,014
79,043,014
830,820
830,820
2,008,090
2,008,090
1,635,700
1,635,700
1,332,288
1,332,288
1,156,679,436

46.727.350

7.841.111

Preþ
Performanþã
Vânzare
anualã netã
13.744351
8.28%
16.806857
13.37%
10.686149
16.56%
9.432051
18.80%
8.587939
19.73%
14.457378
9.48%
16.481770
7.85%
10.707163
11.30%
14.879861
5.98%

Detalii cu privire la activele programelor de investiþii de tip unit linked în RON:
Structura portofoliilor

0

Nota

31.12.2010
RON

Profit

VI. REZULTATUL EXERCIÞIULUI FINANCIAR

5

Nr.
Rd.

31.12.2009
RON

- Profit (rd.01-02+03-04+13+14+1516-20-21+22-23+26-27)
- Pierdere (rd.02-01+04-03-13-14-15+
16+20+21-22+23-26+27)
19. Venituri totale
20. Cheltuieli totale
21. Rezultatul brut
- Profit (rd. 34-35); (28-29)
- Pierdere (rd 35-34); (rd 29-28)
22. Impozit pe profit
23. Alte impozite (care nu figureazã la
poziþiile precedente)
24. Rezultatul net al exerciþiului
- Profit (rd 36-38-39)
- Pierdere (rd. 37+38+39)

a) Venituri din participãri la societãþile în care
existã interese de participare, din care

ACTIV

Nr. Section
Rd. 1.02 Nota

CONTUL NETEHNIC

56.346.913
31.12.2010
RON

3

100.994.839

56.346.913

16

12.401

32.849

17

12.401

32.849

22

23

20.926.701

22.770.272

23

22

22.861.429

24.377.744

24

24

3.868.213

4.717.372

25

24

10.249.584

12.696.614

26

0

0

27

6.381.371

7.979.242

BOND
Depozite
Titluri OPCVM
Total
Mixt 25
Depozite
Titluri OPCVM
Total
Equity
Depozite
Titluri OPCVM
Total

Mixt 50
37% Depozite
63% Titluri OPCVM
100% Total
Mixt 75
1% Depozite
99% Titluri OPCVM
100% Total

1%
99%
100%
1%
99%
100%

2%
98%
100%

Emitenþi:
Acþiuni/ Titluri OPCVM:
Emitent:
ING International Romanian Bond
ING International Romanian Equity

Þara emitentului
Luxemburg
Luxemburg

Detalii cu privire la activele programelor de investiþii de tip unit linked în USD:
Structura portofoliului Alb:
Depozite USD
Titluri OPCVM
TOTAL:
Structura portofoliului Albastru:
Depozite USD
Titluri OPCVM
TOTAL:
Structura portofoliului Roºu:
Depozite USD
Titluri OPCVM
TOTAL:
Structura portofoliului Verde:
Depozite USD
Titluri OPCVM
TOTAL:

0%
100%
100%
1%
99%
100%
1%
99%
100%
1%
99%
100%

Titluri OPCVM:
Emitent:
ING (L) INVEST US
ING (L) RENTA FUND DOLLAR

Þara emitentului
Luxemburg
Luxemburg

Detalii referitoare la activele ce acoperã rezervele tehnice nete cu excepþia clasei de
asigurãri de viaþã ºi anuitãþi legatã de fonduri de investiþii la 31/12/2010
Total active ce acoperã rezervele tehnice pentru asigurãri tradiþionale:
Depozite
Titluri de stat/ garantate de stat
Obligatiuni corporative
TOTAL
Randament anual:

827,116,320 RON
10%
66%
24%
100%
8.11%

Activele sunt investite în instrumente emise de urmãtorii emitenþi:
Emitent:
Guvernul României
European Investment Bank
BRD - Groupe Societe Generale
Erste Group Bank AG
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ook te
noemen Rabobank Nederland
DnB NOR Bank ASA
JPMorgan Chase & Co.
Citigroup Funding Inc.
National Grid Gas Plc
The Royal Bank of Scotland plc
European Bank for Reconstruction and Development
Kuntarahoitus OYJ
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Kommuninvest I Sverige AB
BMW Finance N.V.
Metro Finance B.V.

Þara emitentului
România
Luxemburg
România
Austria
Olanda
Norvegia
US
US
Marea Britanie
Marea Britanie
Marea Britanie
Finlanda
Germania
Suedia
Olanda
Olanda

! LEGEA APLICABILÃ CONTRACTULUI DE ASIGURARE
Legea 32 din 3 aprilie 2000 privind societãþile de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor cu
completãrile ºi modificãrile ulterioare.
! STRATEGII ªI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ACTIVITÃÞII
În 2010, ING Asigurãri de Viaþã ºi-a menþinut poziþia de lider pe piaþa asigurãrilor de viaþã, având
la sfârºitul anului o cotã de piaþã de 32,6%* (prime brute subscrise), marcând o evoluþie stabilã pe
acest segment. (*Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, rapoarte neauditate)
De asemenea, ING Asigurãri de Viaþã deþine, la sfârºitul anului 2010, cea mai mare cotã de
piaþã pe segmentul de pensii private facultative, respectiv 45%** (active nete, suma ambelor
fonduri de pensii facultative administrate) , înregistrând o creºtere semnificativã comparativ cu
anul precedent. (**Sursa: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private)
2010 a fost anul proiectelor pentru clienþi, în condiþiile în care încã din anul precedent am
implementat mãsuri de eficientizare a activitãþii noastre ºi de îmbunãtãþire a proceselor interne.
Produse: am continuat retarifarea produselor de asigurare, pentru a oferi clienþilor beneficii mai
mari; am lansat noua generaþie de produse unit-linked, GenT, pentru a aduce mai multã
transparenþã ºi o protecþie financiarã crescutã, dar ºi douã produse unit-linked din gama ING
Selectis, cu primã unicã ºi protecþia capitalului net investit.
Calitatea serviciilor: am lansat noi funcþionalitãþi ale portalului MyING dedicat clienþilor; am
lansat sistemul de feedback din partea clienþilor de asigurãri de viaþã ºi de pensii facultative Net
Promoter Score în scopul îmbunãtãþirii produselor ºi serviciilor noastre pentru clienþi; o atenþie
deosebitã am acordat ºi forþei de vânzãri, investind în noi instrumente de vânzare ºi în
infrastructura necesarã pentru a le asigura consultanþilor o bunã relaþionare cu clienþii în
condiþiile noilor nevoi ºi aºteptãri ale acestora.
Comunicare: am derulat campanii de educare financiarã ºi informare a consumatorilor cu
privire la beneficiile ºi modul de funcþionare a asigurãrilor de viaþã; am ascultat cerinþele ºi
sugestiile clienþilor noºtri; am crescut gradul de transparenþã ºi claritate în comunicare.
Estimãm pentru 2011 o creºtere marginalã a pieþei de asigurãri de viaþã, pe fondul menþinerii
sau dezvoltãrii segmentului de produse cu prima unicã. De asemenea, conºtientizarea
importanþei economisirii private pentru vârsta pensionãrii va duce la creºterea segmentului de
pensii facultative.
În ceea ce priveºte strategia ING Asigurãri de Viaþã, principalele obiective pe care le vizãm în
2011 sunt menþinerea actualei cote în piaþa pensiilor facultative ºi consolidarea poziþiei de lider
pe piaþa asigurãrilor de viaþã, dar ºi continuarea demersurilor de creºtere a beneficiilor oferite
clienþilor ºi a celor de dezvoltare profesionalã a consultanþilor noºtri. Nu în ultimul rând, în 2011
ne completãm oferta de planuri de protecþie cu un produs de asigurare de boli grave, pentru a
rãspunde nevoilor consumatorilor pe zona de sãnãtate ºi continuãm seria lansarilor produselor
structurate, cu garantarea capitalului net investit.

