Raportul anual 2009
S.C. PAID S.A.
Prezentul Raport este intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 20 alin.
(3) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si
supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in
aplicarea prevederilor Ordinului C.S.A. 113.119/2006 – de aprobare a Normei
privind informatiile minime care trebuie publicate anual de catre asiguratori
S.C. PAID SA a fost înfiinţată în luna noiembrie 2009, fiind avizată de
C.S.A. prin Decizia nr. 780/14.10.2009, fiind inregistratata in Registrul
Asiguratorilor cu nr. de ordine RA-065/14.12.2009.
Societatea Comerciala PAID SA este organizata juridic sub forma
societatii pe actiuni, persoana juridica romana, cu capital integral privat,
înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului – Municipiul Bucureşti cu nr. de
ordine J40/10819/05.11.2009 si CUI 26191737.
Sediului social: Strada Alexandru Puskin nr.30, Et.1, Sector 1, telefon
0311054260,fax 0311054262, e-mail office@paidromania.ro,
Structura actionariatului la data de 31.12.2009:
GROUPAMA ASIGURARI S.A.

15%

Societatea de asigurare-reasigurare ASTRA S.A.

15%

CLAL Romania Asigurari-Reasigurari S.A.

15%

UNIQA Asigurari S.A.

5,5%

Societatea de Asigurare si Reasigurare CITY
INSURANCE S.A.

5,5%

CERTASIG Societate de Asigurare si Reasigurare S.A.

5,5%

Asigurare Reasigurare ARDAF S.A.

5,5%

GENERALI ASIGURARI S.A.

5,5%

CARPATICA ASIGURARI S.A.

5,5%

ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A.

5,5%

EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.

5,5%

GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.

5,5%

CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A.

5,5%

TOTAL

100%
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Valoarea capitalului social la data de 31.12.2009 era de 19.341.819 lei,
aferent unui numar de 19.341.819 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu
fiecare.
Managementul companiei a fost asigurat de Consiliul de Administratie
al societatii si conducerea executiva.
Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
-

Constantin Toma, Presedinte al Consiliului de Administratie;
Radu Mustatea, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
Nicolae Musat, Membru al Consiliului de Administratie.

Conducerea executiva
Director General.

a fost exercitata de D-nul Bulugea Marius ,

Raportul Administratorilor
Societatea a fost infiintata in noiembrie 2009 si nu a desfasurat activitate
de asigurare .
S.C. PAID SA este autorizata pentru categoria Asigurari Generale ,
clasa ” Asigurari de incediu si alte calamitati naturale ”.
S.C. PAID S.A. nu are retea teritoriala iar canalele de distributie sunt
actionarii autorizati care sunt si actionarii societatii .
Principalii indicatori economic-financiari pentru anul 2009 se prezintă
astfel:
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul exercitiului

285.527 lei
299.361 lei
-13.834 lei

Legislatia –Legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile , Legea
32/2000 privind activitatea de asigurare si supreavegherea asigurarilor cu
modificarile si completarile ulterioare , Legea 260 /2008 privind asigurarea
obligatorie a locuintelor impotriva cutemurelor , alunecarilor de teren sau
inundatiilor , precum si Normele CSA . Se aplica legislatia fiscala in vigoare .
În plan financiar-contabil, societatea nu a contractat credite bancare în
anul 2009 şi nici nu a recurs la alte forme de împrumuturi. Principala metoda de
plasare a disponibilităţilor societatii a fost depozitele bancare.
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Situatiile financiare anuale
Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile
Reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor armonizate cu
Directivele Europene si Standardele Internationale de Contabilitate aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor nr. 3129/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare, Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor
nr.1/2010 pentru aprobarea Precizarilor privind incheierea exercitiului financiar
2009 la societatile din domeniul asigurarilor, precum si in conformitate cu
Legea Contabilităţii 82/1991 republicată, cu modificarile şi completarile
ulterioare.

Bilant
Activ
Active necorporale
Active corporale:
Plasamente financiare
Creanţe
Alte creante
Casa si conturi la banci
Cheltuieli în avans
Materiale consumabile
Total activ

-lei 0
0
19.297.141
0
85.247
0
0
0
19.382.388

Pasiv
Capitaluri proprii
Rezerve tehnice
Datorii
Venituri în avans
Total pasiv

- lei 19.327.985
0
54.403
0
19.382.388

Rezultatul exerciţiului

-13.834
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Societatea are in vedere demararea activitatii de asigurare in
semestrul II , cu o dispersie cat mai buna la nivel national.
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