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corporativă in aplicarea Regulamentului ASF nr. 9/2019 

 

 

A. Concluziile evaluării poziţiei financiare considerând  situațiile financiare auditate pentru 

anul 2022: 

 Activele nete în administrare la 31.12.2022 sunt: 

 Pentru Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI: 8.659.454.554,70 RON 

 Pentru Fondul de Pensii Facultativ STABIL: 34.952.966,02 RON 

 Rezultatele la 31.12.2022 arată încadrarea în bugetul prognozat în privința veniturilor 

si a cheltuielilor, conform practicilor si regulamentelor ASF in vigoare la data de 

31.12.2022  

 Societatea a înregistrat un profit contabil de 6.308.304 RON 

Situațiile financiare sunt întocmite de către Generali Societate de Administrare a Fondurilor de 

Pensii Private S.A. care este administratorul Fondurilor FPAP ARIPI si FPF STABIL. In întocmirea 

situațiilor financiare anuale nu au fost aplicate abateri de la principiile contabile, a metodelor 

de evaluare sau a altor prevederi si reglementări contabile. Înregistrările contabile pe baza 

cărora au fost întocmite aceste situații financiare anuale sunt efectuate în lei, având la bază 

principiul costului istoric si pe baza principiului continuității activității. 

 

Totodată, în baza analizei regulate a criteriilor adoptate pentru monitorizarea rezultatelor 

activității Societății, Consiliul de Supraveghere a evaluat poziția financiară a Generali S.A.F.P.P. 

S.A si o consideră stabilă si adecvată. 

 

B. Concluziile evaluării eficienței sistemului de management al riscurilor 

Evaluarea eficientei sistemului de management al riscului pentru Generali SAFPP S.A se 

realizează semestrial conform sistemului de guvernanță corporativă pe fiecare arie de 

responsabilitate din Companie în baza raportului de risc semestrial, în funcţie de politicile, 

procedurile, rapoartele şi controalele efectuate. 

 

Generali S.A.F.P.P. S.A aplică politici si proceduri de management al riscului ce stabilesc 

principiile și cerințele minime ale procesului pentru a identifica, măsura, gestiona, controla și 

raporta riscurile prezente și prospective care ar putea apărea din activitățile desfășurate de 

Societate. 

 

Cadrul de management al riscului se bazează pe următoarele patru procese: 

1. identificarea riscurilor; 

2. măsurarea riscului; 

3. managementul și controlul riscurilor; 

4. raportarea riscurilor 

 

Luând in considerare arhitectura complexă a fluxurilor și proceselor derulate la nivelul 

Serviciului de Administrare a Riscurilor cât si in baza rapoartelor de risc către Consiliul de 

Supraveghere, conducerea consideră eficient sistemul de management al riscurilor. 
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