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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 230 de angajaţi şi un
volum de prime brute subscrise de peste 154 milioane LEI în
2018.
Grupul GOTHAER, deţine 100% din pachetul de acţiuni al
Societăţii. Cu aproape 200 de ani de experienţă, GOTHAER
este unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări din Germania
şi una dintre cele mai importante companii de asigurări mutuale
din regiune.
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
Str. Barbu Delavrancea, nr. 6A, sector 1, București, România;
Tel. 021.2.000.000; www.gothaer.ro; online.gothaer.ro;
garantii.gothaer.ro.
CAPITALUL SOCIAL al Societății la 31.12.2018 este de
80.894.230 LEI și este reprezentat de 197.303 acțiuni cu o
valoare nominală de 410 LEI/ acțiune.
Din momentul intrării în companie, investiţiile Grupului în
GOTHAER Asigurări Reasigurări au depăşit 54 milioane Euro,
din care 9,5 milioane Euro în 2018, contribuind astfel la
dezvoltarea şi stabilitatea financiară a Societăţii.
STRUCTURA ACȚIONARIATULUI la 31.12.2018:
GOTHAER Finanzholding AG – 99.999493%
GOTHAER Pensionskasse AG – 0.000507%

MANAGEMENTULUI SOCIETĂȚII la 31.12.2018:
Societatea este organizată în sistem unitar.
Consiliul de Administrație la 31.12.2018 este format din:
 CHRISTOPHER LOHMANN
 KLAUS-CHRISTOPHER REICHERT
 ANNA KATARZYNA WLODACZYK MOCZKOWSKA
 MAXIM EVTUSCHENKO
CONDUCEREA EXECUTIVĂ la 31.12.2018:
 ANCA BĂBĂNEAȚĂ – Director General
 IONUȚ BACIU – Director General Adjunct
 COSMIN ANGHELUȚĂ – Director General Adjunct
PREZENTAREA CELOR MAI RELEVANTI INDICATORI
FINANCIARI:
 Primele brute subscrise în 2018 au atins 154,4 mil LEI,
comparativ cu 119.07 mil LEI în 2017;
 Rata brută a daunelor în 2018 a fost de 69.1%, comparativ
cu 39.9% în 2017;
 La 31.12.2018, Societatea raportează o rată de lichiditate
de 2.19 şi o rată de solvabilitate Solvency II (SCR) de
129%.
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 2018 a fost de
154.424.065 LEI, numărul contractelor în vigoare la sfârșitul
anului fiind 70.904, iar numărul contractelor noi de peste 200
mii.
Volumul indemnizațiilor brute plătite a fost de 69.970.416 LEI,
în timp ce valoarea rezervei de daune avizate la 31.12.2018 se
ridică la suma de 70.066.063 LEI.
REȚEA TERITORIALĂ. DISTRIBUȚIE
La 31.12.2018 Societatea își desfășura activitatea prin sediul
central din București și prin rețeaua sa formată din 3 sucursale,
1 agenție și 4 puncte de lucru. Rețeaua de distribuție a
Societății la 31.12.2018 este formată din:
 112 angajați în vânzări, din totalul de 243 angajați
permanenți ai Societății;
 62 agenți de asigurare activi;
 190 societăți de brokeraj active.
DESPĂGUBIRI LA GOTHAER
GOTHAER a continuat și în 2018 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 4,8 zile de la data depunerii ultimului document.
Implementarea sistemului NPS („Net Promoter Score and
System”), prin care Societatea măsoară constant gradul de
satisfacție al clienților pentru serviciile acordate în caz de daună
ajută la ajustarea proceselor în concordanță cu nevoile
acestora. NPS la data emiterii acestui raport este 87.
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 2018, Societatea a construit programe complexe și
cuprinzătoare de reasigurare, cu reasigurători renumiți la nivel
mondial, cum ar fi Gen Re, SCOR, Hannover Re, Sirius,
Nationale Borg, Atradius, Transatlantic, Lloyd’s Syndicates,
Swiss Re, Endurance, Vig Re, R+V, Deutsche Ruck, Mapfre
Re și alții, 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
2018 a fost un an dificil pentru GOTHAER Asigurări
Reasigurări. Pe de o parte, a fost posibilă continuarea dinamică
a creșterii, pe de altă parte, mai ales în ceea ce privește
daunele, a fost un an sub standarde care a condus la o pierdere
mai mare, care nu a fost anticipată, și, în consecință, la o
întârziere în atingerea pragului de rentabilitate. Ca urmare,
Societatea își va restructura / redimensiona modelul de afaceri
și va pune accentul pe implementarea unui nou model de
afaceri în 2019. Perspectiva în 2019 reflectă această nouă
provocare, pe măsură ce accentul se îndreaptă de la creștere
către un model de afaceri sustenabil.
Într-un mediu pe deplin în conformitate cu cerințele Solvency II,
Societatea, prin eforturi proprii și suport din partea acționarilor
săi, asigură, la sfârșitul anului 2018, o marjă de solvabilitate
confortabilă de 129% raportată la cerința de capital de
solvabilitate și o marjă de solvabilitate de 338% raportată la
cerința minimă de capital, aceste rezultate fiind deja auditate la
momentul redactării acestui raport.
Raportul privind Solvabilitatea și Situația Financiară (SFCR)
GOTHAER Asigurări Reasigurări pentru anul 2018 – este
raportat pentru al treilea an consecutiv în conformitate cu
prevederile Pilonului 3 conform Solvency II.
Raportul SFCR aferent anului 2018 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 2018 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
2018 (LEI)
CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII
GENERALE
Venituri din prime, nete de reasigurare (rd.5)
76.997.321
Cota din venitul net al plasamentelor
transferată din contul netehnic
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare
13.590.035
(rd.7)
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare
37.399.561
(rd.8)
Variaţia rezervei de daune, netă de
22.405.269
reasigurare (rd.11)

Variaţia altor rezerve, nete de reasigurare
(rd.16)
Cheltuieli de exploatare nete (rd.22)
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare
(rd.23)
Rezultat tehnic al asigurării generale (rd.
24/25)
CONTUL NETEHNIC
Venituri din plasamente (rd.12)
Cheltuieli cu plasamentele (rd.15)
Cota din venitul net al plasamentelor
transferată în contul tehnic
Alte venituri netehnice (rd.21)
Alte cheltuieli netehnice, inclusiv
provizioanele şi ajustările de valoare (rd.22)
Rezultatul brut (rd.35/36)
Impozit pe profit (rd.37)
Rezultatul net al exerciţiului (rd. 40)
BILANȚUL ÎN FORMA SCURTĂ 2018 (LEI)
ACTIV
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Plasamente
Partea din rezervele tehnice aferente
contractelor de reasigurare
Creanțe din asigurări
Alte creanțe
Stocuri
Cheltuieli în avans
Conturi curente la bănci și casă
Alte elemente de activ
TOTAL ACTIV
PASIV
Capital social, din care:
Capital social vărsat
Prime de emisiune
Rezerve
Rezultatul reportat (sold D)
Rezultatul exercițiului (sold D)
Rezerve tehnice
Provizioane
Datorii provenite din operațiuni de
asigurare si reasigurare
Depozite primite de la reasigurători
Alte datorii
Venituri înregistrate în avans
TOTAL PASIV

4.291.158
67.069.475
12.080.376
-52.658.483
2.102.828
16.645
1.160.428
906.784
-50.318.656
-50.318.656

2.989.349
1.424.840
59.711.243
66.414.565
41.406.431
21.256.934
16.491
25.401.328
65.511.588
527.062
284.132.769
80.894.230
80.894.230
138.707.068
14.793
128.465.457
50.318.656
170.253.345
10.678.681
36.030.784
19.268.946
7.069.035
284.132.769

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 31.12.2018.
Forma scurta a situaţiilor financiare, cuprinde bilanţul în forma
scurtă la 31.12.2018 şi contul de profit şi pierdere în forma
scurtă pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2018, a fost
extrasă agregat, fără modificări, din situaţiile financiare pentru
exercitiul financiar încheiat la 31.12.2018, 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.
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.

