Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.
Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53
unitatea 4B, etaj 4
010665, sector 1, Bucureşti
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

Alte informații privind cerințele de transparență în conformitate cu prevederile
regulamentului A.S.F. nr. 9/2019

Concluziile evaluării poziţiei financiare având la bază situațiile financiare auditate pe anul
2019
•
•
•

Societatea a înregistrat la sfârșitul anului 2019 o pierdere în sumă de 7,087,854 lei;
Totalul activelor și, în contrapartidă, totalul datoriilor și capitalurilor proprii la finele anului 2019
erau de 161,901,366 lei, cu 57% mai mult decat la finele anului 2018;
Activele Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, aflate sub administrare la 31 decembrie
2019 și evaluate conform reglementărilor ASF au fost de 8,774,425,879 lei, înregistrându-se o creștere
de 29% față de valoarea acestora la 31.12.2018.

Principalele caracteristici ale cadrului privind aplicarea principiilor și practicilor de
raportare financiară, inclusiv de raportare prudențială
În linie cu prevederile Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă
corporativă, cu modificările și completările ulterioare, Metropolitan Life SAFPAP SA a adoptat măsuri
corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernanță corporativă care asigură o administrare corectă,
eficientă şi prudentă bazată pe principiul continuităţii activităţii.
Societatea își îndeplinește obligațiile în conformitate cu prevederile prospectului fondului de pensii pe care
îl administrează, respectiv ale actului constitutiv și procedurilor interne, în cazul raportărilor financiare
proprii. Contabilitatea Societății și a Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life este realizată
prin angajații proprii ai Societății. Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin
intermediul situaţiilor financiare anuale a unor informaţii care să fie:
a) inteligibile - uşor de înţeles de către utilizatori;
b) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;
c) credibile - reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a societăţii, reflectă substanţa economică a
evenimentelor şi tranzacţiilor şi nu doar forma juridică, sunt neutre, prudente, complete, sub aspectele
semnificative;
d) comparabile, pentru a compara în timp situaţiile financiare.
Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității în viitorul previzibil.
Situațiile financiare ale Metropolitan Life SAFPAP SA și FPAP Metropolitan Life sunt întocmite în
conformitate cu reglementările emise de Ministerul de Finanțe (Legea contabilității 82/1991) și cu
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reglementările ASF în vigoare (Norma 14/2015 cu modificările ulterioare, privind reglementările contabile
conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, Normele 7/2017 și 9/2019 pentru
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private).
Responsabilitățile structurilor organizatorice ale Metropolitan Life SAFPAP SA legate de aplicarea
principiilor şi practicilor de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudenţială:
a) Consiliul de Administrație este responsabil de asigurarea existenţei unui cadru adecvat de verificare a
modului în care se aplică legislaţia specifică privind raportarea către A.S.F., precum şi a informaţiilor
transmise către A.S.F.
b) Comitetul de Audit:
- monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura
integritatea acestuia
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de management al riscurilor din cadrul entității şi,
după caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea financiară a entităţii auditate, fără a încălca
independenţa acestuia;
- monitorizează auditarea situațiilor financiare individuale anuale/consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului financiar, în special în legătură cu prestarea de servicii
suplimentare către entitate;
c) Șeful serviciului Control Intern este responsabil cu monitorizarea și verificarea cu regularitate a aplicării
prevederilor legale incidente activității Metropolitan Life SAFPAP SA și a regulilor și procedurilor interne
și monitorizează implementarea neregulilor descoperite;
d) Ofițerul de Conformitate este responsabil cu aplicarea dispozitiilor în materie de acceptare a clienților,
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism;
e) Auditul Intern evaluează modul în care sunt respectate dispozițiile cadrului legal, reglementările interne,
precum și modul în care sunt implementate politicile și procedurile Societății și dacă este cazul, propune
modificările necesare;
f) Șeful serviciului de administrare a riscurilor este responsabil cu monitorizarea riscurilor aferente activității
desfășurate de către Metropolitan Life SAFPAP SA, atât în nume propriu cât și în numele fondului de pensii
administrat, prin activitatea investițională și operațională.
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