
Situaţii financiare anuale  
ale GOTHAER Asigurări Reasigurări S.A. pentru anul 2020  

(forma scurtă) 
 

Forma scurtă a situaţiilor financiare anuale   
publicate conform:                                                              Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 6/2017, pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile   

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, 
aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 

Denumirea și forma juridică a emitentului: GOTHAER Asigurări Reasigurări S.A. (denumirea  anterioară  PLATINUM Asigurări Reasigurări S.A., denumire  modificată începând cu data 
08.02.2013, urmare a faptului ca Societatea a devenit membră a grupului GOTHAER.) 

Sediul social:  Sos. Pipera, nr. 42, et. 16 (Camera 1) și Etaj 16, sector 1, București, România 

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/12276/2006 

Codul Unic de Înregistrare al Societății:  18892336 

Numărul și data autorizării de către CSA:                         114146/ 05.12.2006 

Numărul de înregistrare în Registrul Asigurătorilor: RA-057/ 06.12.2006 

 
PREZENTARE GENERALĂ  
GOTHAER Asigurări Reasigurări este o companie de asigurări 
generale, parte din Grupul GOTHAER, care pune la dispoziția 
clienților și partenerilor săi o gamă extinsă de produse și servicii 
de înaltă calitate și particularizate pentru a acoperi diverse 
nevoi de asigurare, cu linii de dezvoltare pornind atât de la 
tipurile de asigurări specifice pieței de asigurare, cât și de la 
produse inovatoare care aduc un plus de valoare și acoperire 
clienților săi.  

GOTHAER este un asigurător cu peste 135 de angajaţi şi un 
volum de prime brute subscrise de peste 77 milioane LEI în 
2020. 

Grupul GOTHAER, deţine 100% din pachetul de acţiuni al 
Societăţii. Cu 200 de ani de experienţă, GOTHAER este unul 
dintre cele mai mari grupuri de asigurări şi una dintre cele mai 
importante companii de asigurări mutuale din Germania.  

Produsele GOTHAER sunt accesibile prin intermediul sediilor 
din Bucureşti şi din alte oraşe mari din România, prin 
intermediul agenţilor şi brokerilor de asigurare autorizaţi, 
precum şi online, pe www.gothaer.ro. 

 

Viziunea noastră 

Cu responsabilitate, integritate și inovație pentru a atinge 
excelența în servicii și „customer care”, vrem să fim opțiunea 
preferată ca asigurător pentru clienții și partenerii noștri. 

 

Misiunea noastră 

Vrem să protejăm și să îmbunătățim viața clienților noștri, a 
familiilor și a afacerilor lor, oferindu-le soluții de asigurare de 
calitate care depășesc granițele asigurărilor clasice și 
așteptările acestora. 

De aici derivă și poziţionarea GOTHAER - “Insurance and a 
little extra” - care se traduce într-un plus de valoare adus 
produselor şi serviciilor oferite, fiind totodată ceea ce ne 
recomandă și reprezentând întocmai modelul de afaceri pe 
care îl urmăm în tot ceea ce întreprindem. 

 

Valorile noastre 

 Siguranță. Contează pe sprijinul GOTHAER multe aspecte 
ale parteneriatului nostru de lungă durată. 

 Încredere. Promitem ce îți putem oferi și îți oferim mai mult 
decât ți-am promis. 

 Experiență. Ai încredere în prezența și expertiza noastră 
istorica îndelungată în domeniul asigurărilor. 

 Flexibilitate. Suntem capabili să ne adaptăm profesional la 
orice noi circumstanțe. 

 Inovație. Suntem cu un pas înainte pentru a dezvolta 
produse și servicii care răspund nevoilor actuale și viitoare 
ale clienților noștri. 

 Pasiune. Suntem dedicați în totalitate clienților noștri.  

Suntem un susținător ferm al importanței și al beneficiilor 
asigurărilor de locuințe, de aceea suntem unul dintre principalii 
membri fondatori ai PAID, Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale, participând cu 15% la capitalul social al 
PAID, cota maximă de participare permisă de lege. 

 

Detalii de contact 

Șoseaua Pipera, Nr. 42, Etaj 1 (Camera 1) și Etaj 16 , sector 2, 
București, România;  

Tel. 021.2.000.000; www.gothaer.ro; online.gothaer.ro.  

 

CAPITALUL SOCIAL al Societății la 31.12.2020 este de 
32.710.210 LEI și este reprezentat de 79.781 acțiuni cu o 
valoare nominală de 410 LEI/ acțiune. 

Din momentul intrării în companie, investiţiile Grupului în 
GOTHAER Asigurări Reasigurări au depăşit 57 milioane Euro,  
contribuind astfel la dezvoltarea şi stabilitatea financiară a 
Societăţii.  

 

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI la 31.12.2020:  

GOTHAER Finanzholding AG – 99.9987% 
GOTHAER Pensionskasse AG – 0.0013% 

 

 

 



MANAGEMENTULUI SOCIETĂȚII la 31.12.2020: 

Societatea este organizată în sistem unitar.  
Consiliul de Administrație la 31.12.2020 este format din: 

 KLAUS-CHRISTOPHER REICHERT  

 Dr. GERHARD WALTER WEIDENFELD  

 POPESCU PĂUNICA GEORGINA 
 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ la 31.12.2020: 

 LESLIE JONES BREER –  Director General 

 REINER TÜRR –  Director General Adjunct 

 COSMIN ANGHELUȚĂ –  Director General Adjunct 
 
PREZENTAREA CELOR MAI RELEVANȚI INDICATORI 
FINANCIARI: 

 Primele brute subscrise în 2020 au atins 77 mil LEI, 
comparativ cu 90 mil LEI în 2019; 

 Rata brută a daunelor în 2020 a fost de 66,8%, comparativ 
cu 51,6% în 2019; 

 La 31.12.2020, Societatea raportează o rată de lichiditate 
de 1.62 şi o rată de solvabilitate Solvency II (SCR) de 
156%. 

 
CATEGORII ȘI CLASE DE ASIGURĂRI PRACTICATE 
În baza autorizărilor emise de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, GOTHAER practică următoarele clase de 
asigurări generale:  

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidente de muncă şi 
boli profesionale);  

2. Asigurări de sănătate;  
3. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât 

feroviare); 
4. Asigurări de mijloace de transport feroviar; 
5. Asigurări de mijloace de transport aerian;  
6. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru şi 

fluvial; 
7. Asigurări de bunuri în tranzit;  
8. Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale; 
9. Asigurări de daune la proprietăţi; 
10. Asigurări de răspundere civilă a transportatorului; 
11. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de 

transport aerian; 
12. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de 

transport maritim, lacustru şi fluvial; 
13.  Asigurări de răspundere civilă generală; 
14.  Asigurări de credite;  
15.  Asigurări de garanţii;  
16.  Asigurări de pierderi financiare; 

17.  Asigurări de protecţie juridică; 
18.  Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate 

în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori 
de la locul de reşedinţă permanentă. 

Societatea nu este autorizată să practice Raspundere Civilă 
Auto obligatorie (RCA). 
 
ACTIVITATEA DE ASIGURARE 
Valoarea primelor brute subscrise în 2020 a fost de 77.843.535 
LEI, numărul contractelor în vigoare la sfârșitul anului fiind de 
peste 42 mii, iar numărul contractelor noi de peste 61 mii. 
Volumul indemnizațiilor brute plătite a fost de 66.881.915 LEI, 
în timp ce valoarea rezervei de daune avizate la 31.12.2020 se 
ridică la suma de 56,977,073 LEI. 
 
REȚEA TERITORIALĂ. DISTRIBUȚIE 
La 31.12.2020 Societatea își desfășura activitatea prin sediul 
central din București și prin rețeaua sa formată din 2 sucursale, 
1 agenție și 3 puncte de lucru. Rețeaua de distribuție a 
Societății la 31.12.2020 este formată din: 

 60 angajați în vânzări, din totalul de 136 angajați 
permanenți ai Societății;  

 28 agenți de asigurare activi; 

 178 societăți de brokeraj active. 
 
DESPĂGUBIRI LA GOTHAER  
GOTHAER a continuat și în 2020 să respecte promisiunea 
facută clienților săi și anume: plata dosarelor de daună în mod 
corect și la timp. Societatea reuşeşte să atingă în 
instrumentarea dosarelor de daună CASCO  o durată medie de 
plată de numai 8,4 zile de la data depunerii ultimului document. 
 
CENTRE DE CONSTATARE 
Activitatea de constatare și instrumentare a dosarelor de daună 
se desfășoară și este coordonată la nivel central de personalul 
specializat al Societății.  
În vederea oferirii unor servicii prompte și rapide clienților săi, 
GOTHAER deține în București un centru dedicat de constatare 
a daunelor, la adresa: Splaiul Independenței, nr. 319, Sector 6, 
în incinta Sema Park. 
La nivel național, activitatea de constatare este desfășurată fie 
prin reprezentanții proprii în cadrul rețelei teritoriale a Societății, 
fie prin contracte la nivel național și internațional în vederea 
constatării daunelor.  
Pentru acordarea despăgubirilor aferente asigurărilor de 
asistenţă a persoanelor aflate în dificultate în cursul 
deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori de la locul de 

reşedinţă permanentă, Societatea colaborează cu birourile din 
cadrul rețelei internaționale APRIL Roumanie. 
 
PROGRAMUL DE REASIGURARE 
Pentru anul 2020, Societatea a construit programe complexe și 
cuprinzătoare de reasigurare, cu reasigurători renumiți la nivel 
mondial, cu reasigurători renumiți la nivel mondial, cotați cu cel 
putin A- de către Standard & Poor’s, protejând astfel în mod 
adecvat răspunderile asumate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Programul de reasigurare cu acoperire pe toate portofoliile 
importante ale Societății, a reprezentat garanția pentru 
eficiența protecției prin asigurarea oferită de companie.  
GOTHAER a achiziționat servicii de reasigurare cu acoperire 
proporțională și neproporțională și a utilizat convenții de 
reasigurare obligatorii și facultative pentru a-și limita expunerea 
la risc pentru clasele de asigurare practicate. Structura și 
acoperirea largă oferită de programele de reasigurare, cât și 
reținerile prudențiale în cadrul acestora, susțin stabilitatea 
financiară a Societății. 
Expunerea Societății la riscurile de catastrofe naturale este 
monitorizată permanent, GOTHAER constituind toate rezervele 
de catastrofe naturale, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Nivelul răspunderilor asumate pentru riscurile de catastrofe 
naturale este protejat printr-un contract de reasigurare specific, 
ce acoperă Societatea în eventualitatea producerii unui 
eveniment catastrofal. 
 
SOLVABILITATE II 
 
Incepand cu anul 2019, compania a realizat un proces major 
de reorganizare a business-ului printr-o strategie de crestere 
selectiva si o strategie de subscriere orientata mai mult spre 
gestionarea riscurilor. In consecinta, anumite linii de afaceri au 
fost revizuite, iar reducerea riscului de subscriere a fost 
implementata prin inchiderea liniei agro, revizuirea strategiei de 
subscriere pentru garantii, casco leasing si a produselor 
corporate. In plus, a fost analizata structura generala a 
costurilor si acest lucru a condus la reduceri substantiale ale 
cheltuielilor, in principal prin reducerea costurilor cu personalul 
si a altor servicii, cu scopul de a imbunatati rezultatele pe 
termen mediu. 
 
 
 
 
 



Incepand cu februarie 2020, pandemia COVID 19 a aparut si a 
devenit un risc semnificativ emergent, afectand economia si 
pietele financiare.  
Din martie 2020 pana in prezent, Romania a trecut prin starea 
de urgenta urmata de starea de alerta, situatie care a afectat 
deja economia reala la toate nivelurile si continua sa provoace 
incertitudine si riscuri economice. 
Astfel, pentru a limita efectele sale adverse ale pandemiei si 
pentru a asigura continuitatea activitatii in cazul raspandirii 
bolii, compania a luat o serie de masuri privind angajatii si 
partenerii de afaceri cu privire la efectele pandemiei si limitarea 
posibilelor pierderi cauzate de aceasta situatie. 
La momentul aparitiei pandemiei, compania a anticipat deja ca 
va fi afectata in special de o scadere a vanzarilor cauzata de 
incetinirea economica, o volatilitate a daunelor pentru anumite 
tipuri de produse, o piata financiara volatile care ar putea afecta 
investitiile companiei, modificari la nivel organizational datorate 
muncii de acasa si a mutarii activitatii in mediul online 
(efectuarea de inspectii online, emiterea de polite online, plati 
online atat pentru polite noi cat si rate pentru politele deja 
emise, alte facilitate implementate pentru a usura accesul la 
serviciile online ale companiei). 
Luand in considerare aceste evolutii extraordinare, dezvoltarea 
generala a pietei si, din cauza incertitudinilor cauzate de 
pandemie asupra planului de afaceri, dezvoltarea afacerii in 
2020, desi se afla sub plan, a fost satisfacatoare. Compania, 
și-a menținut la finalul anului 2020 marjele de solvabilitate la 
156% raportata la cerinta de capital de solvabilitate (SCR) și 
276% raportata la cerinta minima de capital (MCR), aceste 
rezultate fiind deja auditate la momentul redactării prezentului 
raport. 
In data 9 decembrie 2020, Gothaer Group și AllianzTiriac au 
anunțat că au convenit asupra vânzării Gothaer Asigurari 
Reasigurari către AllianzTiriac. Această tranzacție este încă 
supusă aprobărilor de reglementare și se presupune că va fi 
finalizată în 2021. Până la această dată, Gothaer Asigurari 
Reasigurari își va desfășura activitatea conform planificării și în 
cursul normal al activității și neafectată de această tranzacție. 
 
Raportul privind Solvabilitatea și Situația Financiară (SFCR) 
GOTHAER Asigurări Reasigurări pentru anul 2020 – este 
raportat pentru al cincilea an consecutiv în conformitate cu 
prevederile Pilonului 3 conform Solvency II. 
Raportul SFCR aferent anului 2020 GOTHAER Asigurări 
Reasigurări a fost elaborat în conformitate cu Ghidul EIOPA 
privind Raportarea și Publicarea informațiilor și cu prevederile 
legale la nivel local, astfel cum este stipulat în Legea nr. 
237/2015 privind autorizarea și supravegherea entităților de 

asigurare și de reasigurare și cu Norma nr 21/2016 privind 
raportarea, cu modificările și completările ulterioare. 
Raportul SFCR aferent anului 2020 GOTHAER Asigurări 
Reasigurări a fost revizuit și aprobat de Consiliul de 
Administrație și este publicat pe site-ul companiei, 
www.gothaer.ro. 
 
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE ÎN FORMA SCURTĂ 
2020 (LEI) 
CONTUL TEHNIC AL 
ASIGURĂRII GENERALE  

 

Venituri din prime, nete de 
reasigurare (rd.5) 

48.866.470 

Alte venituri tehnice, nete de 
reasigurare (rd.7) 

17.469.529 

Cheltuieli cu daunele, nete de 
reasigurare (rd.8) 

31.875.332 

Variaţia rezervei de daune, netă 
de reasigurare (rd.11) 

-979.676 

Variaţia altor rezerve, nete de 
reasigurare (rd.16) 

1.605.670 

Cheltuieli de exploatare nete 
(rd.22) 

42.994.471 

Alte cheltuieli tehnice,  nete de 
reasigurare (rd.23) 

16.037.062 

Rezultat tehnic al asigurării 
generale  (rd. 24/25) 

-25.196.860 

CONTUL NETEHNIC   

Venituri din plasamente (rd.12) 3.319.595 
Cheltuieli cu plasamentele (rd.15) 10.851 
Alte venituri netehnice (rd.21) 801.339 
Alte cheltuieli netehnice, inclusiv 
provizioanele şi ajustările de 
valoare (rd.22) 

465.294 

Rezultatul brut (rd.35/36) -21.552.071 
Impozit pe profit (rd.37) - 

Rezultatul net al exerciţiului (rd. 
40) 

-21.552.071 

                        
  BILANȚUL ÎN FORMA SCURTĂ 2020 (LEI) 

ACTIV  
Imobilizări necorporale 1.684.600 
Imobilizări corporale 580.208 
Plasamente 58.392.991 
Partea din rezervele tehnice 
aferente contractelor de 
reasigurare 

38.898.035 

Creanțe din asigurări 19.993.845 

Alte creanțe 36.809.230 
Stocuri                                                                             32.801 
Cheltuieli în avans 16.978.074 
Conturi curente la bănci și 
casă                                

21.874.972 

Alte elemente de activ 599.505 

TOTAL ACTIV 195.844.261 
PASIV  
Capital social, din care:   32.710.210    
Capital social vărsat 32.710.210    
Prime de emisiune                                                   148.515.818 
Rezerve                                                                             14.793 
Rezultatul reportat (sold D)       142.077.440 
Rezultatul exercițiului (sold D)  21.552.071 
Rezerve tehnice      125.548.215                      
Provizioane 3.428.304 
Datorii provenite din operațiuni 
de asigurare si reasigurare 

34.646.501 

Depozite primite de la 
reasigurători                                          

- 

Alte datorii 10.860.425 
Venituri înregistrate în avans 3.749.506 

TOTAL PASIV 195.844.261 
 
Nota - Întocmirea formei scurte a situațiilor financiare în 
aplicarea Normei ASF nr.6/2017  
În aplicarea prevederilor Normei ASF nr. 6/2017 pentru 
modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 
anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de 
asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de 
Supraveghere Financiară nr. 41/2015, conducerea Societăţii a 
procedat la extragerea informaţiilor din situaţiile financiare 
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2020. 
Forma scurta a situaţiilor financiare, cuprinde bilanţul în forma 
scurtă la 31.12.2020 şi contul de profit şi pierdere în forma 
scurtă pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2020, a fost 
extrasă agregat, fără modificări, din situaţiile financiare pentru 
exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020, şi  a fost întocmită 
conform Normei ASF 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 (“Norma 41/2015”). Forma scurtă a situaţiilor 
financiare este consecventă cu acestea şi include şi nota 
explicativă, care nu a fost extrasă din situaţiile financiare. 
 

http://www.gothaer.ro/


Forma scurtă a situaţiilor financiare nu cuprinde toate 
prezentările cerute de Norma 41/2015. Astfel, citirea formei 
scurte a situaţiilor financiare nu reprezintă un substitut pentru 
citirea situaţiilor financiare auditate ale Societăţii.  
 


