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RAPORT ANUAL 2019 
ONIX ASIGURĂRI S.A. 

 
 
Raportul anual este întocmit în conformitate cu Norma nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale 
entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare. 
 
Denumirea companiei: ONIX ASIGURĂRI S.A. 
Forma juridică: Societate comercială pe acțiuni 
Numărul de ordine din Registrul Asigurătorilor: RA - 31/10.04.2003 
Nr. de ordine în Oficiul Registrului Comerțului: J40/7361/2012 
Cod Unic de Înregistrare: 10509908 
Cod LEI :  213800TOAW5GTMZ1BL19 
Numărul de înregistrare a notificării pentru  prelucrarea datelor cu caracter personal: 25821 
Sediului social: București, Strada Daniel Danielopolu, Nr. 2, Etaj 3, Sector 1 
 
Structura acționariatului la data de 31.12.2019: 
 

1. Egadi Company S.R.L.  : 90,00 % 
2. Lentini Simone               : 10,00 % 

 
Capital social în suma de 50.000.000 lei este împărțit în 500.000 acțiuni nominative cu o valoare 
nominală de 100 lei/acțiune. 
 
Conducerea şi administrarea societății: 
În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 conducerea şi administrarea societății a fost asigurată de către:  

❖ Adunarea generala a acționarilor; 
❖ Consiliul de administrație; 
❖ Conducerea executivă. 

 
Consiliului de Administrație la data de 31.12.2019 a fost compus din  următoarele persoane: 

Delia Arsenie  – Președinte; 
Costina Niculae – Membru; 
Florentina Stoian  – Membru; 
 

Conducerea executivă la data de 31.12.2019: 
Delia Arsenie   – Director General  
Adriana Cirstei  – Director General Adjunct 

 
 
Raport scurt al administratorilor la data de 31.12.2019 
 
Onix Asigurări S.A. este o societate comerciala pe acțiuni, autorizată să efectueze activități de asigurări 
generale conform codului CAEN 6512, la sediul social din București, strada Daniel Danielopolu nr. 2, 
Etaj 1, Sector 1, Romania. 
 
În baza dreptului de liberă prestație de servicii în statele membre, societatea este autorizată să desfășoare 
activitate de subscriere polițe de asigurare pentru clasele de asigurare A13- Asigurări de răspundere civila 
generala, A14 – Asigurări de credite, A15 - Garanții şi A16 – Asigurări de pierderi financiare în Austria, 
Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Portugalia și Spania. 
 

http://Tel:%20(+40)%20212331535
http://www.onix.eu.com/
mailto:office@onix.eu.com
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Pentru clasa A.15 – Garanții, societatea este autorizată să desfășoare activitate în baza dreptului de libera 
prestație de servicii pe teritoriul statelor membre: Croația, Cipru, Grecia, Polonia, Slovenia, Ungaria și Regatul 
Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. 
 
În baza dreptului de stabilire, societatea deține autorizarea înființării unei sucursale în Italia, pentru 
desfășurarea activității de asigurări pentru clasele A14 - Asigurări de credite, A15- Garanții şi A16 - Asigurări 
de pierderi financiare, activitatea acesteia fiind operativă începând cu luna decembrie a anului 2019 doar 
pentru subscrierea produselor de asigurare din clasa A15 - Garanții.  
 

Informații generale: 

În anul 2019 Societatea a emis un număr de 343 de polițe de asigurări de garanții, valoarea primelor 
brute subscrise fiind de 60.837.965 lei, iar valoarea primelor brute anulate a fost de 2.802.815 lei. 

Societatea a respectat toate prevederile legale în ceea ce privește categoriile admise sa acopere 
rezervele tehnice precum şi toate condițiile şi criteriile de evaluare a activelor. 
 

Principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2019 (lei): 

Venituri totale 67.757.118 

Cheltuieli totale 46.423.863 

Rezultatul brut al exercițiului 21.333.255 

Impozit profit 3.026.923 

Rezultatul net al exercițiului 18.306.332 

Total active bilanțiere 176.981.064 

Indemnizații brute plătite 3.712.618 

 

Indicatorii de solvabilitate la 31.12.2019 (lei): 

 

Fonduri proprii 92.965.395 

SCR 64.683.580 

MCR 17.603.120 

 

În ceea ce privește activitatea de reasigurare, ca măsura de minimizare a riscului, societatea a deținut 
în exercițiul financiar 2019 un contract de reasigurare tip “quota share”, cu scopul de a-i oferi o mai mare 
protecție față de efectele producerii riscului de dauna, contract ce a fost extins și asupra anului 2020. 
 
Categoriile şi clasele de asigurări pentru care societatea este autorizată: 
 
Societatea este autorizată să desfășoare activitate de asigurări pentru următoarele clase de asigurări 
generale, clase de asigurări echivalate conform Deciziei A.S.F. numărul 1819/ 14.12.2017, astfel: 
 
A1 – asigurări de accidente, inclusiv accidente de munca și boli profesionale; 
A3 – asigurări pentru vehicule terestre, exclusiv material feroviar rulant, care acoperă daune sau pierderi 
legate de vehicule auto și alte vehicule; 
A7 – asigurări pentru bunuri aflate în tranzit, indiferent de modalitatea de transport, care acoperă daune 
sau pierderi legate de: mărfuri, bagaje și alte bunuri; 
A8 – asigurări de incendii şi calamitați naturale, care acoperă daune sau pierderi legate de bunuri, altele 
decât cele menționate la clasele 3-7, cauzate de: incendiu, explozie, furtuna şi alte calamitați naturale, 
energie nucleara, tasare și alunecări de teren; 
A9 – asigurări pentru alte daune sau pierderi legate de alte bunuri decât cele menționate la clasele 3-7, 
cauzate de: grindina, îngheț, furt, alte evenimente neacoperite de clasa 8; 
A10 – asigurări de răspundere civilă auto, pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, inclusiv 
răspunderea transportatorului; 
A13 – răspundere civilă generală, exclusiv cea menționată la clasele 10-12; 
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A14 – asigurări de credit care acoperă: insolvență - în general, credite de export, credite pentru vânzări 
în rate, credite ipotecare, credite agricole; 
A15 – asigurări de garanții: directe și indirecte; 
A16 – asigurări de pierderi financiare diverse, legate de: șomaj, venituri insuficiente - în general, condiții 
meteorologice nefavorabile, nerealizarea beneficiilor, cheltuieli curente – în general, cheltuieli 
comerciale neprevăzute, deprecierea valorii de piață, chirii şi alte venituri, alte pierderi comerciale 
indirecte, alte pierderi financiare necomerciale, alte pierderi financiare; 
A18 – asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate, în cursul deplasărilor sau absențelor de 
la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă. 
 
Informații generale privind produsele de asigurare şi deducerile prevăzute de legislația fiscală 
care se aplică contractelor de asigurare: 
Onix Asigurări S.A. a practicat în anul 2019 exclusiv din Clasa A. 15 – Asigurări de garanții, oferind 
următoarele  produse de asigurare: 

 
✓ Asigurări de garanţii de participare la licitaţie, 
✓ Asigurări de garanţii de restituire a avansului,  
✓ Asigurări de garanţii de bună execuţie a contractului, 
✓ Asigurări de garanţii de mentenanță, 
✓ Asigurări de garanții de rețineri succesive. 

 
Operațiunile de asigurare și/sau reasigurare şi prestările de servicii în legătura cu acestea efectuate de 
către persoanele care le intermediază sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. 

 
Rețeaua şi canalele de distribuție a produselor de asigurare: 
Produsele de asigurare ale companiei Onix Asigurări S.A. sunt distribuite prin intermediul brokerilor de 
asigurări cu care Societatea are încheiate contracte de intermediere. 

 
Prezentarea rețelei de asistenta şi reprezentantelor de despăgubiri: 
Societatea își desfășoară activitatea la sediul social din București, strada Daniel Danielopolu, nr. 2, Etaj 
3, Sector 1. 
Toate solicitările de asigurări sau despăgubiri se primesc și se soluționează în și la aceasta locație. 

 
Forma scurta a raportului auditorului financiar extern: 
Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019 au fost auditate de către firma de audit Audit 
Consulting Legal International S.R.L. al cărui raport este prezentat în facsimil. 
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INFORMAȚII FINANCIARE SINTETIZATE 

BILANȚUL SINTETIZAT LA 31 DECEMBRIE 2019 
 

 
ACTIVE    LEI 

Active necorporale 321.636 

Active financiare   104.151.818  

Creanțe 4.232.982 

Rezerve tehnice cedate în reasigurare 5.259.081 

Cheltuieli în avans 10.266.732  

Casa şi conturi la bănci 52.430.034 

Imobilizări corporale 318.781 

TOTAL ACTIVE 176.981.064 
 

 
PASIVE   LEI  

Capital  şi Rezerve  din care: 78.206.114 

                                 Capital social  50.000.000 

Rezerve tehnice 65.261.573 

Datorii  33.426.519 

Venituri în avans 86.858 

TOTAL PASIVE 176.981.064 
 

 
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE SINTETIZAT PENTRU 

EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019 
 

 
Contul tehnic al asigurării generale – sintetizat               LEI 

Venituri din prime, nete de reasigurare 47.889.175 

Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 5.449.042 

Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare -3.464.548 

Variația rezervei de daune, netă de reasigurare -1.063.427 

Variația rezervei de riscuri neexpirate -183.757 

Cheltuieli de exploatare nete - 28.500.778 

Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare -3.473.007 

Rezultatul tehnic al asigurării generale (profit) 16.652.700 
 

 
Contul netehnic - sintetizat               LEI 

Rezultatul tehnic al asigurării generale (profit) 16.652.700 

Venituri din plasamente 931.345 

Alte venituri netehnice 6.282.024 

Alte cheltuieli netehnice - 2.532.814 

Rezultatul curent al exercițiului (profit brut) 21.333.255 

Impozit pe profit -3.026.923 

Rezultatul net al exercițiului 18.306.332 
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Bazele întocmirii situațiilor financiare sumarizate  

Aceste situații financiare sumarizate, care conțin bilanțul sumarizat la 31.12.2019 şi contul de profit şi pierdere 
sumarizat pentru anul încheiat la aceeași data au fost întocmite prin extragerea, fără modificări, a informațiilor 
relevante, introduse în situațiile financiare complete ale Onix Asigurări S.A. care au fost întocmite în 
conformitate cu Norma nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de 
asigurare şi/sau reasigurare şi vor fi disponibile pe site-ul societății www.onix.eu.com 

 
Plasamente investiționale 

În anul 2019, plasamentele investiţionale au fost efectuate direct de către companie, iar politica investițională 
a fost orientată spre plasamente în depozite bancare şi în titluri de stat, in lei si valuta, emise de statul roman, 
în vederea acoperirii prudențiale a riscurilor asumate şi pentru asigurarea permanentă a solvabilității şi 
lichidității companiei.  

 

Strategii şi perspective de dezvoltare a activității asiguratorului 
 

Pentru anul 2020 ne propunem diversificarea portofoliului de asigurări generale, a produselor şi serviciilor 
oferite clienților, eficientizarea costurilor şi profitabilității produselor, extinderea rețelei de brokeri, dezvoltarea 
activității în alte state membre UE, conform programului şi strategiei de dezvoltare aprobate. 
 
Ulterior datei de inchidere a bilantului, la nivel european a fost declarata pandemia de Covid-19. Apreciem ca 
impactul acestei pandemii nu pune in dificultate majora nerealizarea obiectivelor planului de afaceri estimat 
pentru anul 2020 si nu genereaza evenimente ce ar afecta continuitatea activitatii. 
 
Confirmăm preocuparea noastră de a rămâne competitivi la nivel de profit, criteriile de profitabilitate şi de 
gestiune sănătoasă a portofoliului pe baze prudențiale, reprezentând principalele obiective ale companiei şi 
ale strategiei sale de dezvoltare. 
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