RAPORT ANUAL 2014 GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE SA
Raportul anual pentru anul 2014 este întocmit în conformitate cu dispoziþiile art. 20 alin. 3 lit. h) din Legea
32/2000 privind activitatea de asigurare ºi supraveghere a asigurãrilor, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, în aplicarea prevederilor Ordinului CSA 113119/2006 cu privire la informaþiile minime ce trebuie
publicate anual de cãtre asigurãtori, informaþii care sã permitã accesul liber ºi neîngrãdit al publicului larg, al
asiguraþilor ºi al potenþialilor asiguraþi la informaþii referitoare la activitatea desfãºuratã de asigurãtor în
cursul unui exerciþiu financiar.
Denumirea companiei: SC GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE SA
Forma juridicã: societate comercialã pe acþiuni
Autorizatã de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor prin Decizia nr. 37/02.11.2001
Inregistratã sub numãrul de ordine 036/10.04.2003 în Registrul Asigurãtorilor ºi Reasigurãtorilor
Inregistratã sub numãrul de înregistrare a notificãrii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: 4627
Cod Unic de Înregistrare: 8398697
Nr. de ordine în Oficiul Registrului Comerþului: J40/263/2001
Capital social: 28.487.275 lei
Adresa sediului social: Str. Vulturilor 98A, parter + etaj 1, 2, 3 ºi 4, sector 3, Bucureºti 030857
Structura acþionariatului la data de 31.12.2014:
GRAZER Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft AG: 99,98%
GW Beteiligungserwerbs - und - Verwaltungs - G.m.b.H.: 0,02%
Managementul companiei este asigurat de Consiliul de Administraþie al societãþii din care fac parte: Dr.
Othmar Ederer - Preºedinte , Dr. Wolfgang Goschnik - Vicepreºedinte, Dl. Peter Kasyk, D-na Monica Spataru,
Dl. Paul Swoboda.
Conducerea executivã a societãþii este asiguratã de cãtre Consiliul Director format din: Dl. Paul Swoboda Director General ºi D-na Monica Spãtaru - Director General Adjunct.
Raport scurt al administratorilor:
Situaþiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanþelor Publice ºi al
Preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3129/2005, modificat de Ordinul nr. 7/2007 al
Preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
Profitul brut total realizat în exerciþiul financiar încheiat la 31.12.2014 este de 2.345.053,25 Lei, iar
profitul net total este de 931.797,16 Lei.
Gradul de solvabilitate la 31.12.2014 aferent activitãþii de asigurãri de viaþã este de 271%, iar cel aferent
activitãþii de asigurãri generale este de 12.060%.
Lei
83.308.052
80.962.999
1.413.256
379.137.428
19.263.698
931.797

Principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2014
Venituri totale
Cheltuieli totale
Impozit pe profit
Total active
Indemnizaþii brute plãtite
Rezultatul net al exerciþiului

chirurgicale, iar în cazul asigurãrilor de accident sunt acoperite evenimentele de deces, deces din accident de
circulaþie, invaliditate permanentã din accident sau accident de circulaþie ºi fracturi, precum ºi costurile de
spitalizare ca urmare a unui accident ºi cheltuielile de recuperare de la locul accidentului. În anul 2012 am
lansat asigurarea de cãlãtorie în strãinãtate Travel, individualã sau pentru grup, iar în anul 2013 asigurarea de
deces în legãturã cu un credit cu sumã asiguratã descrescãtoare cu soldul creditului Grawe Credit, asigurarea
de bunuri ºi proprietãþi Esential, asigurarea de accidente casnice (ca supliment la asigurarea de bunuri ºi
proprietãþi Residenz) ºi asigurarea suplimentarã de asistenþã casnicã pentru situaþii de urgenþã GraweHelp.
Din gama asigurãrilor generale, produsele de asigurare Grawe oferã acoperire pentru proprietãþi ºi bunuri,
fie prin programe complexe de asigurare, fie prin produse simple ºi ieftine. Totodatã, Grawe România este
membru al Pool-ului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, fiind autorizatã sã vândã direct asigurarea
obligatorie pentru locuinþe.
Am lansat un shop online - www.graweasigurare.ro - care pune la dispoziþia clienþilor produse de asigurare
simple (de bunuri ºi proprietãþi, inclusiv asigurarea obligatorie PAD, precum ºi de cãlãtorie în strãinãtate) ce
pot fi achiziþionate rapid, cu minimum de formalitãþi.
Legea aplicabilã contractului de asigurare:
Contractele de asigurare ale societãþii de asigurare GRAWE România Asigurare S.A. sunt guvernate de
reglementãrile corespunzãtoare ale Codului Civil, ale legislaþiei în domeniu ºi ale Condiþiilor generale ºi
speciale de asigurare, în mãsura în care în contractul de asigurare nu existã prevederi speciale.
Reþeaua de distribuþie ºi canalele de distribuþie a produselor de asigurare:
Produsele de asigurare ale companiei Grawe România Asigurare SA sunt distribuite prin intermediul forþei
proprii de vânzare ºi a brokerilor parteneri autorizaþi de Autoritatea de Supraveghere Financiarã. Rezultatele
înregistrate la sfârºitul anului 2014 au evidenþiat cã, din întregul volum de prime subscrise al Grawe România
Asigurare SA, peste 29,6% a fost realizat de forþa directã de vânzare.
Activitatea forþei proprii de vânzare se desfãºoarã prin intermediul celor 712 de agenþi (date înregistrate la
sfârºitul anului 2014) ce activeazã în 48 de agenþii ºi puncte de lucru (la 31.12.2014) deschise pe întreg
teritoriul României. Datele de contact ale agenþiilor Grawe, precum ºi Registrul Agenþilor autorizaþi sã vândã
asigurãri în numele companiei Grawe România sunt afiºate pe pagina de web, la adresa www.grawe.ro.
Situaþii financiare anuale auditate:
Situaþiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu prevederile Reglementãrilor contabile
specifice domeniului asigurãrilor armonizate cu Directivele Europene ºi Standardele Internaþionale de
Contabilitate aprobate prin Ordinul Preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3129/2005,
modificat de Ordinul Preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 7/2007, cu respectarea
prevederilor Legii Contabilitãþii 82/1991 republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Opinia auditorului extern confirmã cã situaþiile financiare prezintã în mod fidel, în toate aspectele
semnificative, poziþia financiarã a societãþii la 31.12.2014, precum ºi rezultatele operaþiunilor, situaþia
modificãrilor capitalurilor proprii ºi a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la aceastã datã.
Situaþiile financiare sumarizate pentru exerciþiul încheiat la 31 decembrie 2014
(Toate sumele sunt exprimate în Lei, dacã nu se specificã altfel)
31.12.2013

Categoriile ºi clasele de asigurãri practicate:
Compania Grawe România Asigurare SA este autorizatã sã practice urmãtoarele clase de asigurãri:
Asigurãri de viaþã:
- clasa I de asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare, prevãzute la litera A, a), b), c) din
Anexa 1 la Legea 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare: asigurãri la termen de supravieþuire ºi
de deces (mixte de viaþã), asigurãri de deces
Produsele care fac parte din categoria prevãzutã la litera A a) sunt: BfB (Bãtrâneþe fãrã Bãtrâneþe), Prevent,
Profit, Omnia, Omnia Vital, Safe Life, Safe Life Profession, Plan Capital, Plan Capital Profession, Optim Plus,
Risk Life, Start, Orizont, Garant, Credit, Sã Trãiþi!, Unica, Crescendo, Infinit, Renta Plus
Asigurãrile suplimentare care fac parte din clasa de asigurãri prevãzute la litera A c) din Anexa 1 la Legea
32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare sunt clauze ce acoperã urmãtoarele evenimente: deces
din accident, invaliditate permanentã din accident, spitalizare ca urmare a unui accident, exonerare de la
plata primelor în caz de invaliditate permanentã din accident ºi în caz de incapacitate totalã de muncã din
orice cauzã, protecþia sumelor asigurate împotriva inflaþiei prin indexare.
- clasa III de asigurãri de viaþã ºi anuitãþi legate de fonduri de investiþii prevãzute la litera A, a), b) din Anexa
1 la Legea 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Produsele care fac parte din categoria prevãzutã la litera A, a), b) sunt: Grawe Apollo (Conservativ,
Echilibrat, Dinamic) în Euro ºi Grawe GaliLei în Lei.
- clasa IV de asigurãri permanente de sãnãtate, prevãzute la litera A d) din Anexa 1 la Legea 32/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare
Produsele care fac parte din categoria prevãzutã la litera A d) sunt: Vital, Benefica
I
119.967
49.735.250
2.492.675
1.862.384
11.124.352
128.668
4.749.507

Indicatori la 31.12.2014
Numãr de contracte în vigoare
Prime brute subscrise (Lei)
Prime brute subscrise cedate în reasigurare (Lei)
Indemnizaþii brute plãtite (Lei)
Sume plãtite pentru rãscumpãrãri totale (Lei)
Sume plãtite pentru rãscumpãrãri parþiale (Lei)
Sume plãtite pentru maturitãþi (Lei)

III
6
19.133
0
0
0
0
0

IV
295
60.084
0
24.081
0
0
0

Total
120.268
49.814.467
2.492.675
1.886.465
11.124.352
128.668
4.749.507

Pentru contractele de asigurare de viaþã cu capitalizare, participarea la profit care a fost repartizatã în anul 2014
a fost stabilitã utilizând o cotã totalã de 6,5% pentru contractele în Lei ºi de 4% pentru contractele în Euro. Cota
totalã rezultã din înmulþirea cotelor din dobânzi cu dobânda de calcul stabilitã în programul de asigurare.
Reasigurãtorii cu care compania are încheiate tratate de reasigurare: Grazer Wechselseitige, Grawe Re,
Münich Re.
Asigurãri generale:
- clasa de asigurãri generale, clasa 1 - asigurãri de accidente ºi boalã (inclusiv de muncã ºi boli
profesionale)
Produsele care fac parte din categoria prevãzutã la litera 1. sunt: Serena, Protecta, Trafic ºi asigurarea de
accidente casnice
- clasa de asigurãri generale, clasa 2 - asigurãri de sãnãtate
Produsele care fac parte din categoria prevãzutã la litera 2. sunt: Vital Plus ºi Benefica Plus
- clasa 8 de asigurãri generale de incendiu ºi alte calamitãþi naturale prevãzute la litera B din Anexa 1 la
Legea 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
- clasa 9 de asigurãri generale de bunuri care acoperã daune suferite de proprietãþi ºi bunuri, aºa cum sunt
prevãzute la litera B din Anexa 1 la Legea 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
- clasa 13 de asigurãri generale de rãspundere civilã generalã care acoperã daune din prejudicii produse
terþilor prevãzute la litera B din Anexa 1 la Legea 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
- clasa 18 de asigurãri de asistenþã a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasãrilor sau absenþelor
de la domiciliu ori de la locul de reºedinþã permanentã
Produsele de asigurare care fac parte din categoriile de asigurãri generale acoperite de clasele 8, 9, 13 ºi 18
sunt: Residenz (clasele 8, 9, 13 ºi 18 cu acoperirea GraweHelp), Domus (clasa 8 ºi 18 cu acoperirea
GraweHelp), Esential (clasa 8), Komplett (clasele 8, 9 13 ºi 18 cu acoperirea GraweHelp), Spezial (clasele 8, 9
13 ºi 18 cu acoperirea GraweHelp), asigurarea bicicletelor împotriva riscurlui de furt (clasa 9) ºi Grawe
Business (clasele 8 ºi 9). Din clasa 18 de asigurãri, oferim clienþilor produsele de asigurare Travel ºi GraweHelp.
Pentru produsele de asigurare încadrate la clasa 18 de asigurãri, Grawe România colaboreazã pentru
acordarea de asistenþã clienþilor sãi cu compania Mondial Assistance cu sediul central la Viena, Austria.
Mondial Assistance colaboreazã cu o reþea globalã de furnizori de servicii medicale ºi centre operative care
oferã asistenþã în peste 40 de limbi, printre care ºi limba românã. Reþeaua dispune de peste 400.000 de
furnizori, dintre care 1200 din domeniul medical, reþeaua fiind actualizatã periodic pentru a menþine un nivel
înalt al calitãþii ºi eficienþei serviciilor. Pentru clienþii români ai Grawe existã în România un numãr direct prin
intermediul cãruia pot lua legãtura cu biroul de asistenþã 24/7, 365 zile pe an.

Prime brute subscrise (Lei)

I
1.137
166.345

VIII
2.829
1.035.754

IX
516
218.605

XIII
88
18.802

XVIII
55
32.361

Total
4.625
1.471.867

Prime brute subscrise cedate în reasigurare (Lei)

104.064

727.730

142.729

11.541

0

986.064

13.057

27.133

47.011

2.942

1.333

91.476

Indicatori la 31.12.2014
Numãr de contracte în vigoare

Indemnizaþii brute plãtite (Lei)

Expunerea maximã - Dauna maximã posibilã aferentã contractelor de asigurare care acoperã riscuri de
catastrofe naturale la data de 31.12.2014:

Clase de asigurare

1
VIII. Asigurãri de
incendiu ºi alte
calamitãþi naturale
Total

Dauna maximã posibilã Dauna maximã posibilã
aferentã contractelor
în sarcina
în vigoare
reasigurãtorilor
- EUR - EUR Contracte
Contracte
Contracte
proporþionale
neproporþionale
proporþionale
2
3
4

Dauna maximã posibilã (netã)
în sarcina asigurãtorului
- EUR Contracte
neproporþionale
5

Contracte
proporþionale
6

Contracte
neproporþionale
7

Imobilizãri necorporale
Plasamente în clãdiri ºi terenuri

1.504.377

61.492.652

54.687.016

1.136.435

1.125.846

Plasamente în societãþile afiliate ºi interese de participare
Alte plasamente financiare

31.12.2014

1.537.284

270.103.971

302.000.685

Plasamente aferente poliþelor UL

108.344

125.084

Rezervele tehnice cedate în reasigurare - asigurãri generale

566.223

693.134

Rezervele tehnice cedate în reasigurare - asigurãri de viaþã

1.864.381

830.803

Creanþe provenite din operaþiuni de asigurare directã

8.892.913

7.722.746

Creanþe provenite din operaþiuni de reasigurare
Alte creanþe
Imobilizãri corporale ºi stocuri
Casa ºi conturi la bãnci
Cheltuieli înregistrate în avans
Total activ
Capital
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exerciþiului financiar - profit
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii
Rezerve tehnice privind asigurãrile generale
Rezerve tehnice privind asigurãrile de viaþã
Rezerva matematicã aferentã poliþelor UL
Provizioane
Depozite primite de la reasigurãtori
Sume datorate societãþilor afiliate
Datorii provenite din operaþiuni de asigurare directã
Datorii provenite din operaþiuni de reasigurare
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale ºi datorii pentru asigurãrile sociale
Venituri înregistrate în avans
Total datorii ºi capitaluri proprii

-

24.853

7.753.848

7.545.235

848.681

1.196.605

1.483.461

1.234.928

300.051

446.116

356.088.244

379.137.428

28.487.275
4.714.898
453.580
2.520.074
23.488.000
2.024.968
-129.684
61.559.111

28.487.275
4.714.898
823.807
2.637.327
25.383.284
931.797
-117.253
62.861.135

1.516.503
278.731.458
89.755
7.542.231
15.000
339.708
80.752
1.270.392
2.344.505
2.598.829
356.088.244

1.815.992
299.498.271
105.671
7.630.782
16.500
336.039
68.814
526.117
3.179.496
3.098.611
379.137.428

SITUAÞIA MODIFICÃRILOR CAPITALULUI PROPRIU
Elemente ale capitalului propriu

Sold la
01.01.2014

Capital subscris
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Alte rezerve
Rezultatul reportat - profit nerepartizat
Rezultatul exerciþiului financiar
Repartizarea profitului
Total

Creºteri

Reduceri
Din care prin
transfer

28.487.275
4.714.898
453.580
2.216.792
303.282
23.488.000
2.024.968
-129.684
61.559.111

370.227
117.253
1.895.284
931.797
-117.253
3.197.308

117.253
1.895.284
-117.253
1.895.284

Sold la 31.12.2014
Din care prin
transfer

Total
2.024.968
-129.684
1.895.284

2.024.968
-129.684
1.895.284

28.487.275
4.714.898
823.807
2.334.045
303.282
25.383.284
931.797
-117.253
62.861.135

CONTUL TEHNIC AL ASIGURÃRII DE VIAÞÃ
31.12.2013
49.627.421
23.473.687
3.969.343
-17.827.731
-25.080.070
-15.420
-24.045.435
-6.300.616
-785.953
3.015.226

31.12.2014
45.923.658
27.340.877
4.467.974
-18.982.701
-21.961.302
-15.968
-22.356.097
-12.450.867
-413.493
1.552.081

31.12.2013
437.131
1.081.560
35.839
-131.357
-81.252
-42.751

31.12.2014
510.519
2.030.395
370
-82.543
-20.126
42.747

-881.653

-1.246.678

-1.811
-14.531
401.175

-34
1.234.650

31.12.2013

31.12.2014

Rezultatul tehnic al asigurãrii generale - profit

401.175

1.234.650

Rezultatul tehnic al asigurãrii de viaþã - profit

3.015.226

1.552.081

Venituri din plasamente

1.099.256

2.137.215

-17.696

-106.820

Cota din venitul net al plasamentelor transferatã în contul contul tehnic al
asigurãrii generale

-1.081.560

-2.030.395

Alte venituri netehnice

1.477.333

456.083

Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele ºi ajustãrile de valoare

-2.149.769

-897.761

Profitul brut

2.743.965

2.345.053

-718.997

-1.413.256

2.024.968

931.797

Venituri din prime, nete de reasigurare
Venituri din plasamente
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare
Variaþia rezervelor tehnice privind asigurãrile de viaþã
Variaþia rezervei matematice aferente poliþelor UL
Cheltuieli de exploatare nete
Cheltuieli cu plasamente
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare
Rezultatul tehnic al asigurãrii de viaþã - profit

CONTUL TEHNIC AL ASIGURÃRII GENERALE
Venituri realizate din prime, nete de reasigurare
Cota din venitul net al plasamentelor transferat din contul netehnic
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare
Variaþia altor rezerve tehnice nete de reasigurare
Variaþia rezervei pentru beneficii ºi risturnuri, netã de reasigurare
Cheltuieli de exploatare nete
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare
Variaþia rezervei de egalizare
Rezultatul tehnic al asigurãrii generale – profit

CONTUL NETEHNIC
564.523

2.486.231

354.533

1.736.231

209.990

750.000

564.523

2.486.231

354.533

1.736.231

209.990

750.000

Printre reasigurãtorii cu care compania are încheiate tratate de reasigurare se numãrã: Grazer
Wechselseitige, Grawe Re, R+V Versicherung AG, Partner Re Europa, Mondial Assistance, AIG Europe
Limited, Wiener Städtische, Zurich.
Informaþii generale privind produsele de asigurare:
Paleta de produse de asigurare oferite de compania Grawe România Asigurare SA este compusã
preponderent din asigurãri mixte de viaþã cu capitalizare ºi acoperiri suplimentare ºi opþionale pentru cazurile
de accident (deces, invaliditate permanentã, spitalizare, fracturi ºi arsuri), îmbolnãvire (spitalizare, intervenþii
chirurgicale, diagnosticare cu afecþiuni medicale grave) ºi incapacitate de muncã din orice cauzã.
Compania pune la dispoziþia clienþilor sãi ºi asigurãri de viaþã legate de fonduri de investiþii (de tip
Unit-Linked) cu plasarea investiþiilor în fonduri în Lei sau Euro.
Acestor asigurãri li se adaugã, cu o pondere mult mai micã în volumul total de contracte încheiate, asigurãri
de sãnãtate ºi asigurãri de accident individuale ºi de grup, în Lei sau Euro. În cazul asigurãrilor de sãnãtate se
acordã o indemnizaþie zilnicã de spitalizare indiferent de cauza spitalizãrii ºi indemnizaþie în caz de intervenþii

Cheltuieli cu plasamentele

Cheltuiala cu impozitul pe profit
Profitul net

(continuare în pagina )

(urmare din pagina )
Plasamentele investiþionale ºi randamente:
Riscul plasamentelor de capital cuprinde în principal riscuri de piaþã, valutã, bonitate ºi lichiditãþi.
Plasamentele de capital ale societãþii Grawe România Asigurare SA se bazeazã în principal pe crearea
portofoliilor eficiente ºi þin seama de situaþia totalã a riscului întreprinderii. Corespunzãtor strategiei prevãzute
în acest sens, care este verificatã prin control intern continuu, plasamentele se realizeazã dispersat larg, pe
segmentele de piaþã respective. Societatea monitorizeazã în mod continuu riscurile de piaþã utilizând tehnici de
observare a riscurilor pentru a cuantifica raportul risc/profit într-un mod consistent cu obiectivele companiei.
Riscul privind valuta se evitã prin echilibrarea pãrþii de activ cu partea de pasiv. Compania preîntâmpinã riscul
de bonitate prin cerinþe severe de rating la emitenþii selectaþi. O proiecþie pe termen lung a cash-flow-ului ce
þine seama de evoluþia plãþii primelor de asigurare garanteazã evitarea riscului de lichiditãþi.
Instituþiile financiare la care sunt plasate investiþiile societãþii Grawe România Asigurare SA sunt stabile din
punct de vedere financiar ºi, în consecinþã, riscul acestor investiþii este minim. Societatea a adoptat politici ºi
standarde de investiþii care vizeazã acomodarea la dezvoltarea pieþei asigurãrilor ºi la riscul intern.
Societatea a investit în urmãtoarele tipuri de plasamente:
Valoare contabilã (Lei)
la 31.12.2014

Plasamente
Depozite la bãnci

7.203.356

Obligaþiuni guvernamentale

35.479.764

Obligaþiuni corporatiste

243.298.192

Credite acordate asiguraþilor

342.710

Pãrþi în fonduri comune de investiþii

12.277.375

Acþiuni

3.329.973

Asigurãri generale
Plasamentele privind asigurãrile generale s-au realizat în instrumente cu venit fix denominate în moneda
locala ºi care aveau la 31 decembrie 2014 o ratã a dobânzii (calculatã la valoarea de piaþã a plasamentelor) între
3,18% ºi 5,05% ºi un randament mediu ponderat (raportat la valoarea de piaþã a plasamentelor) de 4,32%.
Asigurãri de viaþã
Plasamentele privind asigurãrile de viaþã se prezintã astfel la 31.12.2014:
Plasamente

Valoare contabilã (lei)

Terenuri ºi construcþii

Valoare de piaþã (lei) Rezultatul din investiþii (lei) Randament mediu (%)

54.687.016

54.687.016

698.903

1,2%

Titluri de participare deþinute la
societãþile afiliate

6.711

6.711

0

0,0%

Participãri la societãþile în care
existã interese de participare

1.063.800

1.063.800

0

0,0%

Acþiuni, alte titluri cu venit variabil ºi unitãþi la fondurile comune
de plasament

15.607.347

15.607.347

1.343.761

8,9%

Obligaþiuni ºi alte titluri cu venit
fix

278.777.956

304.122.966

22.748.244

8,7%

Depozite la instituþiile de credit

7.203.356

7.203.356

329.956

4,3%

Alte credite acordate

412.025

412.025

6.489

1,6%

Plasamente aferente Asigurãrilor
de Viaþã pentru care expunerea la
riscul de investiþii este transferatã contractantului

125.084

125.084

10.395

8,9%

332.780.405

343.684.160

25.137.748

7,3%

TOTAL

Activele sunt investite în instrumente emise de urmãtorii emitenþi:
din România
Emitent
Guvernul României
Banca Comercialã Romanã S.A.
Raiffeisen Bank România
MBA Training & Marketing SRL
P.A.I.D.
Antibiotice S.A.
Banca Transilvania S.A.
BRD - Group Societe Generale
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
OMV PETROM S.A.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
SIF MOLDOVA S.A.
ELECTRICA SA

din Strãinãtate
Emitent
Grawe CARAT
Bank Austria Creditanstalt AG
European Investmentbank
Unicredit Int. Bank S.A.
Lloyds TSB Bank
Royal Bank of Scotland
Citigroup

Þara
Rep. Moldova
Austria
Luxemburg
Luxemburg
Marea Britanie
Marea Britanie
SUA

Strategii ºi perspective de dezvoltare a activitãþii:
În anul 2014, compania a oferit clienþilor produse moderne, bine structurate tehnic ºi adaptate nevoilor
specifice locale. În plus, shop-ul online www.graweasigurare.ro pune la dispoziþia clienþilor produse de
asigurare ce pot fi achiziþionate rapid, cu minimum de formalitãþi. În acelaºi timp, preocuparea de a rãmâne
competitivi la nivel de profit a rãmas constantã, pentru cã numai o companie rentabilã ºi care controleazã cu
atenþie cheltuielile poate sã ofere clienþilor siguranþa investiþiilor ºi beneficii financiare.
Anul 2014 a fost un an în care ne-am concentrat pe îmbunãtãþirea ºi diversificarea metodelor de comunicare
cu clienþii din portofoliu ºi pe implementarea unor noi strategii de vânzare. Deopotrivã, ne-am îndreptat atenþia
cãtre identificarea ºi stabilirea de noi parteneriate în scopul creºterii cifrei de vânzãri.
Pentru anul 2015 ne propunem continuarea aceleiaºi politici de deschidere faþã de client, viziunea noastrã
fiind axatã pe explorarea continuã a necesitãþilor acestuia. Avem în vedere în continuare diversificarea gamei de
produse, dezvoltarea canalelor clasice ºi on-line de distribuþie, precum ºi consolidarea segmentului corporate.

