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RETROSPECTIVE ȘI PERSPECTIVE 

INDICATORI CHEIE 2021 

01.01.2021 – 31.12.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.569 

T O T A L  C E R E R I  P R I M I T E 

Este important de menționat că nu toate aceste cereri sunt 

complete și/sau eligibile pentru compensare. Acestea pot fi 

cereri incomplete (unde contactăm clientul pentru a completa 

restul datelor) sau complete dar care nu sunt eligibile pentru a 

primi despăgubirea (ex.: întârzieri justificate - ceață). 

8.856.390€ 

VALOAREA TOTALĂ POTENȚIALĂ A DESPĂGUBIRILOR  

Suma reprezintă valoarea medie a unei despăgubiri (310 EUR) 

raportată la numărul total de cereri primite. 

7.377 
T O T A L  C E R E R I  C O M P L E T E 

Cereri completate în mod corect și complet – cereri preluate. 

480 
C R E A N Ț E  C U M P Ă R A T E  ( C E S I O N A T E ) 
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1.01.2021 – 31.12.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

148.800 € 
V A L O A R E A  T O T A L Ă  M E D I E  A  C R E A N Ț E L O R 

Suma reprezintă valoarea medie a unei creanțe (310 EUR) 
raportată la numărul total de creanțe cumpărate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma reprezintă valoarea medie a unei creanțe (310 
EUR)raportată la numărul total de creanțe cumpărate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma reprezintă valoarea medie a unei creanțe (310 
EUR)raportată la numărul total de creanțe cumpărate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+440 

D O S A R E  I N S T A N Ț Ă 

Acestea reprezintă dosare depuse sau în curs de depunere în 

instanță. Un dosar de regulă cuprinde mai multe creanțe 

grupate, nefiind identitate între numărul dosarelor și numărul 

creanțelor. De asemenea există un număr semnificativ de 

creanțe ce încă nu au fost depuse în instanță, urmând a fi 

depuse în perioada următoare. 

205.000 RON 

P A R T E N E R I A T  S T R A T E G I C 

Societatea a încheiat un parteneriat cu un important operator 

aerian privind plata cu celeritate atât a despăgubirilor 

(provenite din intermediere) cât și a creanțelor cumpărate sau 

a titlurilor executorii. În baza acestui parteneriat, până în 

momentul de față, AIR CLAIM a încasat peste aproximativ 

205.000 RON. Sumele reprezintă direct veniturile AIR CLAIM 

(pasagerii fiind despăgubiți distinct de această sumă). 
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EVENIMENTE IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC ÎN DECURSUL ANULUI 2021. FACTORI ȘI 

EVOLUȚII CU IMPACT ASUPRA AFACERII ÎN PERIOADA DE RAPORTARE 

 

Anul 2021 relevă începutul unei noi etape în dezvoltarea Air Claim S.A., după admiterea la 

tranzacționare a acțiunilor societății pe piața AeRO-SMT a Bursei de Valori București sub simbolul 

CLAIM. 

Air Claim S.A. menține cele două linii de business – intermediere cereri pasageri și cesionare creanțe 

(drepturi de revendicare despăgubire) cu recuperarea ulterioară în instanță -, dintre care cesionarea 

de creanțe a înregistrat un ritm de creștere ridicat în cel de-al doilea semestru al anului 2021.  

În luna iulie a anului 2021, prin valorificarea unei părți din capitalul atras prin emisiunea de 

obligațiuni obiect al plasamentului privat, societatea a deschis, în terminalul de sosiri al aeroportului 

internațional Henri Coandă (Otopeni), un punct fizic care să deservească toate liniile de sosiri în 

paralel cu activitatea de cesionare a drepturilor de creanță, cu un program de lucru 24/7/365.  

Întemeierea unei echipe consolidate și dedicate obiectivelor și principiilor Societății a necesitat un 

proces complex și de durată.  

Activitatea Air Claim s-a confruntat în ultimii doi ani cu un context pandemic dificil, care a afectat 

semnificativ desfășurarea normală a activității. În 2020, din cauza numărului mare de restricții 

impuse de autorități și a numărului și mai mare de zboruri anulate, Societatea a fost pusă în fața 

multor provocări, inclusiv perioade lungi  de timp fără activitate. Acești factori de influență au 

afectat și rezultatele aferente anului 2021.  

Totodată, trebuie ținut cont de specificul activității, care impune un decalaj de timp semnificativ 

între momentul în care un dosar este preluat și momentul în care venitul aferent acestuia este 

propriu-zis înregistrat de către Societate, astfel că relansarea creșterii din semestrul al doilea al 

anului 2021 se va reflecta pozitiv în rezultatele financiare din anul 2022. 

Deși vulnerabilă în fața acestor factori generați de pandemie, pe măsura revenirii la normalitate a 

sectorului zborurilor comerciale de pasageri1, afacerea va continua să demonstreze tracțiune și 

rentabilitate. 

În luna octombrie 2021, Air Claim S.A. a încheiat un parteneriat strategic cu un important operator 

aerian cu privire la plata accelerată a despăgubirilor corespunzătoare ambelor linii de business. Cu 

sprijinul acestui parteneriat, peste 100 de pasageri și-au primit despăgubirile în 2021. Societatea a 

inițiat discuții cu alți 4 operatori în acest sens, reprezentând un obiectiv strategic important. 

Pentru transparență și comunicare în raport cu investitorii, în luna iulie a anului 2021, Societatea a 

implementat un sistem de monitorizare a activității operaționale a companiei care oferă date în 

timp real cu privire la activitatea curentă. Ultimul raport operațional disponibil, care acoperă primul 

 
1 Potrivit unor studii statistice, transportul aerian de pasageri s-a intensificat cu 55% în 2021 față de anul 2020 

https://www.economica.net/ins-transportul-aerian-de-pasageri-a-crescut-cu-555-in-2021_568182.html
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trimestru al anului 2022, poate fi vizualizat aici 

https://bvb.ro/info/Raportari/CLAIM/CLAIM_20220401184213_RAPORT-T1-2022.pdf 

ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 

Air Claim S.A., denumită în continuare „Air Claim”, „Societatea”, „Emitentul” este principalul 

furnizor autohton de servicii de intermediere în obținerea compensațiilor la care sunt îndreptățiți 

pasagerii zborurilor perturbate eligibile.  

Înființat în 2018, Emitentul recuperează de la companiile aeriene despăgubirile cuvenite pasagerilor 

afectați de zboruri întârziate, anulate, suprarezervate, cu conexiune pierdută sau în cazul refuzului 

la îmbarcare din partea operatorilor aerieni, conform legislației în vigoare.  

Această activitate se realizează fie în numele și beneficiul direct al clienților săi pentru un comision, 

fie în beneficiul Air Claim care achiziționează creanța pasagerilor îndreptățiți. 

În consecință, în procesul de facilitare a obținerii de compensații pentru pasagerii transportului 

aerian, Emitentul oferă clienților săi două alternative adiționale: 

 reprezentarea în instanță, Air Claim obținând, în beneficiul și numele clientului său 

despăgubirea la care este îndreptățit în schimbul unui comision de 29% și, respectiv 

 cumpărarea imediată (on-the-spot) a dreptului de creanță, pe care Emitentul urmează să îl 

valorifice ulterior în favoarea sa. 

Activitatea AIR CLAIM acoperă toți operatorii de trafic aerian care activează pe teritoriul României 

și urmărește asigurarea accesului cât mai multor pasageri la obținerea de compensații. 

Legislația care reglementează drepturile pasagerilor transportului aerian în materie de 

compensare a zborurilor perturbate 

Toate regulamentele de transport aerian, nu doar cele ale Uniunii Europene, protejează drepturile 

pasagerilor utilizatori, conferindu-le acestora posibilitatea de a primi multiple despăgubiri, în funcție 

de situația întâmpinată. Astfel, există 4 scenarii principale în care se pot acorda despăgubiri:  

1) despăgubire pentru un zbor întârziat (de peste 3 ore); 

2) despăgubire pentru un zbor anulat; 

3) despăgubire pentru refuzul la îmbarcare din motive de suprarezervare (overbooking); 

4) pierderea unei conexiuni, în cazul în care a existat o întârziere a primului segment de   zbor. 

În funcție de regiunea din care face parte operatorul aerian sau destinația de plecare ori sosire, AIR 

CLAIM aplică regulamentele legislative în vigoare ce apără interesele pasagerilor care apelează la  

transportul aerian și le apără interesele acestora în cazul problemelor pe care le pot întâmpina în 

privința curselor aeriene. 

Principalele reglementări cu care operează Emitentul sunt:  

https://bvb.ro/info/Raportari/CLAIM/CLAIM_20220401184213_RAPORT-T1-2022.pdf
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- Regulamentul European (CE) nr. 261/2004; 

- Regulamentul Departamentului de Transport al Statelor Unite ale Americii; 

Regulamentul Turciei privind pasagerii transportului aerian (”Passenger SHY”); 

 

Reorganizări semnificative 

În perioada de raportare nu au avut loc operaţiuni de fuziuni, divizări, achiziţii sau alte modificări 
patrimoniale ale Societăţii. 

În cursul exercițiului financiar aferent anului 2021, AIR CLAIM s-a transformat din societate cu 

răspundere limitată în societate pe acțiuni, prin hotărârea AGEA nr. 3/12.04.2021. Adunarea 

Generală a Acționarilor a decis, prin hotărârea nr.4/19.05.2021 completată de hotărârea Consiliului 

de Administrație nr.1/21.05.2021, majorarea capitalului social al societății cu aport în numerar prin 

emiterea a 400.000 de acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și primă de emisiune de 

6,11 lei, oferite spre vânzare prin intermediul unui plasament privat organizat la data 31.05.2021. 

Oferta s-a adresat unui număr de maxim 149 investitori, dintre care 10 persoane juridice și 6 

investitori clienți profesionali. Noul capital social, în valoare de 440.000 lei a fost subscris integral în 

numerar.  

Majorarea de capital social a fost urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe 
piața AeRO-SMT a Bursei de Valori București, începând cu data 23.07.2021. 

Achiziții / înstrăinări de active 

La 31.12.2021, valoarea imobilizărilor s-a majorat cu 125% cu precădere din înregistrarea investiției 

imobiliare realizate și raportate la 30.06.2021, ca avans pentru imobilizări. Aceasta, în valoare de 

950.000 lei, a avut drept scop protecția și valorificarea excedentului monetar temporar. În 2021 nu 

au avut loc vânzări sau casări de imobilizări corporale. La 31 decembrie 2021, cheltuielile cu ajustări 

de valoare privind imobilizările corporale aveau valoarea de 141,6 mii lei. 

Rezultate principale 

Air Claim raportează, la 31.12.2021, venituri din cele două linii principale de business în valoare de 

1,4 mil. lei, în scădere cu 27,1% față de exercițiul anterior, pe fondul impactului pandemiei asupra 

activității operatorilor de zbor și a comportamentului de consum al clienților acestora. Rezultatul 

exercițiului este negativ, respectiv o pierdere de 43,5 mii lei. 

Având în vedere decalajul de 9-12 luni între momentul înregistrării costurilor aferente procesării 

dosarelor de despăgubire / creanțe și, respectiv, a veniturilor asociate, tendința de revenire în 

intensitatea activității din anul 2021 se va reflecta începând cu rezultatele anului 2022. 
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Elemente de evaluare generală 

Operațiunile și tranzacțiile economico-financiare derulate de societate în cursul anului 2021 se 

reflectă ca cifre în situațiile financiare aferente exercițiului având ca rezultat la 31.12.2021 următorii 

indficatori: 

a) Pierdere :  43.496 lei.  

Pierderea înregistrată la 31.12.2021 survine pe fondul diminuării cifrei de afaceri în cursul 

exercițiului financiar 2021 reflectând decalajul de 9-12 luni între angajarea resurselor și generarea 

de venituri asociate. Pe seama acestui decalaj, mare parte din veniturile înregistrate în 2021 sunt 

atribuite activității operaționale desfășurate în 2020, când intensitatea traficului de călători a intrat 

în picaj, pe fondul efectelor generate de pandemie. Revenirea într-un ritm lent a traficului de 

pasageri în 2021, cu mult sub nivelurile prepandemice, face ca nivelul veniturilor să aibă un 

reviriment slab, antrenând un rezultat pe măsură. În același timp însă, cheltuielile înregistrate la 

nivelul anului 2021 reflectă integral perioada de raportare, spre deosebire de venituri care sunt 

decalate, astfel că această diferență a intensificat rezultatul negativ existent la 31.12.2021. 

b) Cifra de afaceri netă :  475.608 lei.  

La finele perioadei de raportare a anului 2021, cifra de afaceri a companiei, reprezentând veniturile 

din comisioanele asociate activității de intermediere, înregistrează o variație negativă de 72,5%, 

comparativ cu aceeași perioadă a exercițiului precedent. Variația în declin este atribuită ecartului 

de 9-12 luni pentru încasarea propriu-zisă a despăgubirilor aferente dosarelor procesate, pentru 

ambele linii de business, astfel că încasările anului 2021 reflectă în mare parte activitatea celui mai 

dezastruos an din istoria aviatică, raportat la numărul de zboruri operate respectiv trafic de călători.  

c) Alte venituri din exploatare : 884.078 lei. 

Categoria Alte venituri asimilează veniturile din activitatea de cesiune creanțe, în creștere de 

accelerată față de nivelul exercițiului precedent, care a reprezentat anul de debut al acestei noi linii 

de business. Variația survine pe fondul intensificării acestei activități, care în cursul anului 2021 s-a 

concentrat pe achiziții de creanțe aferente zborurilor eligibile din perioada pre-pandemică, având 

în vedere ecartul de 3 ani în care se pot recupera despăgubiri pentru un zbor perturbat sau anulat.  

d) Venituri totale din cele două linii de activitate (literele b) și c) de mai sus):  1.363.870 lei       

 

e) Cheltuieli totale :  1.393.767 lei 

Cheltuielile aferente anului 2021 se compun, în proporție de 96% din cheltuieli de exploatare, în 

cuantum de 1.339.051 lei, în creștere cu 65% față de exercițiul precedent, și din cheltuieli financiare, 

în sumă de 54.716 lei, în creștere cu 41%. Dacă veniturile aferente exercițiului 2021 reflectă decalat 

cu 9-12 luni activitatea operațională aferentă unei perioade, cheltuielile operaționale sunt aferente 

strict perioadei de raportare și vor ocaziona, la rândul lor, venituri în tandem cu ecartul de timp 

aferent.  
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Variația cheltuielilor totale (+64%)  surprinde intensificarea activității curente în anul 2021 raportat 

la operațiunile din anul debutului pandemiei, îndeosebi prin creșterea onorariilor avocațiale de 

reprezentare a dosarelor în instanță (+45%), dar și ocazionate de creșterea echipei odată cu 

deschiderea biroului din Aeroportul Otopeni (+74%).  

f) Cota de piață deținută 

Air Claim continuă să își  mențină poziția de lider național între furnizorii autohtoni de servicii de 

intermediere pentru despăgubiri cuvenite pentru perturbările de trafic aerian, reducerea drastică a 

traficului de călători în perioada post-pandemică având impact major asupra tuturor operatorilor 

de servicii.  

Piața românească este totodată abordată de companii străine având același obiect de activitate, 

care au pătruns pe această piață cu ajutorul serviciilor digitalizate, astfel că o evaluare a poziției 

societății la nivelul întregii piețe românești de despăgubiri aeriene este oarecum imposibil de 

evaluat, cu atât mai mult cu cât anumiți concurenți au și alte tipuri de servicii despăgubire în 

portofoliul lor. 

Evaluarea nivelului tehnic al Emitentului 

Linii de business 
În mod concret, oportunitatea de venit pentru Air Claim apare în momentul în care un zbor are o 

întârziere mai mare de 3 ore sau este anulat, dacă acestea nu sunt cauzate de împrejurări 

excepționale, astfel cum sunt ele definite de legislația europeană. Dreptul de creanță care se naște 

în patrimoniul pasagerului împotriva operatorului aerian este în valoare nominală de 250, 400 sau 

600 de euro, în funcție de distanța zborului.  

AIR CLAIM analizează punctual fiecare zbor, atât prin proceduri interne cât și cu ajutorul unor 

rapoarte furnizate de un furnizor extern, putând identifica cu o rată de succes de 95% zborurile 

eligibile pentru compensare. 

Până în martie 2020, singura linie de business a fost aceea de intermediere a cererilor de 

compensație pentru pasageri în schimbul unui comision de succes (29%).  

AIR CLAIM are și o sursă secundară de venit, derivată din această activitate: reținerea integrală a 

sumei recuperate, după 3 luni de la încasare, atunci când pasagerul nu poate fi contactat pentru 

oferirea despăgubirii, situații în care încasarea AIR CLAIM este de 100%. 

Potrivit experienței AIR CLAIM de până în prezent, numeroși pasageri nu mai pot fi contactați pentru 

rambursarea sumelor care li se cuvin. În contractul agreat de pasager este precizat că, în asemenea 

cazuri, AIR CLAIM reține integral suma recuperată și încasată. Cu toate acestea, dacă un pasager 

contactează AIR CLAIM după trecerea acestei perioade, în care AIR CLAIM face încercări constante 

de contactare a pasagerului exclusiv pe perioada respectivă de 3 luni, AIR CLAIM rambursează 

acestuia suma cuvenită, fără nicio excepție.  
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Începând din martie 2020, AIR CLAIM a dezvoltat activitatea de cumpărare (cesionare) a creanțelor 

pasagerilor prejudiciați de perturbările traficului aerian. În acest caz, AIR CLAIM încheie online cu 

pasagerul un contract de cesiune de creanță pentru un preț cuprins între 10% și 16% din valoarea 

nominală a acesteia, urmând ca valoarea integrală să fie recuperată prin acțiuni în instanță pe calea 

unei proceduri relativ rapide. În final, în dosarele admise și soluționate în favoarea sa, AIR CLAIM 

încasează valoarea integrală a creanței, dobânzile și toate cheltuielile de judecată ocazionate de 

această procedură.  

De exemplu, pentru o creanță în valoare nominală de 400 de euro, AIR CLAIM plătește un preț de 

40 de euro pentru cesionarea creanței. În urma succesului acțiunii judiciare, AIR CLAIM încasează 

integral valoarea nominală de 400 de euro la care se adaugă dobânzi și rambursarea cheltuielilor 

ocazionate, ceea ce înseamnă un randament de 1000%. 

Rata de succes pentru dosarele depuse în instanță variază în funcție de operatorul aerian, fiind 

cuprinsă între 65% și 100%.  

În contextul pandemiei, durata medie de la depunerea acțiunii în instanță până la finalizarea 

procedurii de executare este de aproximativ 8 luni. Pe măsură ce activitatea instanțelor revine la 

normal, această perioadă urmează să se reducă. 

AIR CLAIM va dezvolta într-un ritm accelerat proiectul cesiunii de creanțe, prin implementarea unor 

puncte offline de cesionare pe loc a creanțelor în principalele aeroporturi din România și dezvoltarea 

unei aplicații pentru mobil care identifică pentru utilizatori zborurile eligibile pentru compensare. 

În baza informațiilor disponibile echipei Air Claim în timp util, aceasta va identifica înainte de 

aterizare zborurile cu întârzieri de peste 3 ore și, fiind prezentă la terminalul de sosiri, va putea 

verifica eligibilitatea zborului și propune pasagerilor cumpărarea imediată a dreptului de creanță. 

Oferirea de compensații parțiale on-the-spot mărește semnificativ numărul respondenților la 

serviciile oferite de AIR CLAIM. 

Digitalizarea procesului de achiziție a dreptului de creanță și de constituire a dosarului permite unei 

echipe Air Claim de 5 persoane să proceseze un număr de până la 75  dosare pe oră. 

Ponderea în cifra de afaceri  

Indicatorii de venit ai anului 2021 reflectă translatarea accentului, în strategia de dezvoltare, de pe 

activitatea de intermediere și reprezentare în instanță a intereselor pasagerilor, pe cea de achiziție 

de creanțe în beneficiul Emitentului. Dacă, în anul 2020, veniturile din comisioanele aplicate 

dosarelor de compensație câștigate reprezentau 92,5% din veniturile totale din exploatare, în anul 

2021, veniturile din achiziții de creanțe au devenit majoritare, contribuind cu peste 65% la 

realizarea veniturilor aferente exercițiului financiar. 
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Noi produse în dezvoltare 

Air Claim este în proces de analiză și dezvoltare a unei monede virtuale de tip token. Pasagerii 
clienți ai Air Claim vor avea opțiunea de a primi valoarea despăgubirii sau prețul cesiunii în RON sau 
în tokens – având dublul valorii în RON al sumei respective. 
Deținătorii monedei virtuale pot beneficia de dobânzi pentru depozitarea monedei (staking) și de 
reduceri exclusive la partenerii Air Claim pentru produse și servicii specifice industriei de travel. 
Air Claim intenționează să fie un pioner în domeniul descentralizării, anticipând că în viitor 
solicitările și despăgubirile ar putea fi procesate și acordate descentralizat, prin sisteme de tip 
blockchain. Air Claim va înainta această inițiativă a descentralizării către toți operatorii aerieni – 
fiind mult mai facil ca procesarea și plata să fie efectuate automat și transparent. 
 

Conducerea Air Claim a anunțat, în cel mai recent raport operațional, finalizarea proiectului de 

whitepaper pentru produsul Air Claim Token.  

 

Furnizori 

Principalul furnizor pentru activitatea Air Claim este cabinetul de avocatură care asigură 

reprezentarea societății sau clienților ale căror dosare aceasta le susține în fața instanței. De la 

înființare și până în prezent, titularul acestui cabinet de avocatură care reprezintă interesele Air 

Claim și clienților săi în justiție este domnul Coteș Mihail. Prin contract, Societatea beneficiază de 

termene extinse de plată și de costuri avantajoase. Onorariul stabilit pentru fiecare litigiu este 

corelat cu onorariul mediu pe piața avocaturii precum și cu Ghidul orientativ al onorariilor minimale 

emis de Uniunea Națională a Barourilor din România. 

În perioada de raportare, domnul Coteș Mihail a fost deopotrivă directorul general al Societății și 

membru al Consiliului de administrație. Pentru a rezolva aparentul conflict de interese, în cadrul 

Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 28.02.2022, se ia act de demisia domnului Coteș 

Mihail formulată la data de 21.12.2021, care rămâne doar principalul furnizor al Societății și Consiliul 

de administrație este întregit prin numirea domnului Neguș Cristian. Directorul General al Societății 

va fi domnul Străuț Dan-Andrei, de asemenea administrator al Air Claim. 

În afara serviciilor de consultanță legală și reprezentare în instanță, pentru care AIR CLAIM 

colaborează cu Coteș Mihail – Cabinet Individual, societatea nu are furnizori relevanți, contractele 

cu eventualii furnizori având o valoare foarte mică raportată la cifra de afaceri, în astfel de cazuri 

fiind vorba de aspecte curente ale activității operaționale (mentenanță, server, SEO, AWS Amazon 

etc.). 

Activitatea de vânzare 

Principalul canal de distribuție a serviciilor Air Claim este relația directă dintre personalul Air Claim 

și pasagerii îndreptățiți la compensație favoziat de punctul fizic Air Claim din terminalul de sosiri al 

aeroportului internațional Henri Coandă (Otopeni). Acesta a fost deschis la finalul lunii iulie 2021, 
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cu suportul capitalului atras prin emisiunea de acțiuni obiect al plasamentului privat derulat la 

sfârșitul lunii mai 2021.  

În trimestrul IV al perioadei de raportare, s-a stabilit un punct de prezență fizică și la terminalul de 

Plecări din aeroportul Otopeni, pentru a valorifica zborurile anulate în ultimul moment ori zborurile 

care pleacă cu întârziere, o oportunitate apreciată ca fiind cel puțin la fel de oneroasă precum 

activitatea din terminalul de Sosiri. 

În cea mai mare parte, activitatea de promovare și marketing se realizează online. În cusrul anului 

2021, Societatea a încheiat parteneriat de promovare și marketing cu 2Performant, și este în curs 

de a intra în colaborare și cu site-uri de ticketing. 

Poziția concurențială 

Air Claim continuă să își mențină poziția de lider național între furnizorii autohtoni de servicii de 

intermediere pentru despăgubiri cuvenite pentru perturbările de trafic aerian, reducerea drastică a 

traficului de călători în perioada post-pandemică având impact major asupra tuturor operatorilor 

de servicii.  

Piața românească este totodată abordată de companii străine având același obiect de activitate, 

care au pătruns pe această piață cu ajutorul serviciilor digitalizate, astfel că o evaluare a poziției 

societății la nivelul întregii piețe românești de despăgubiri aeriene este oarecum imposibil de 

evaluat, cu atât mai mult cu cât anumiți concurenți au și alte tipuri de servicii despăgubire în 

portofoliul lor. 

Piața țintă. Portofoliul de clienți 

Deși Compania și-a concentrat activitatea până în prezent pe piața internă, prin prisma modelului 

de business adoptat, aria geografică nu poate fi restrânsă exclusiv la teritoriul României. 

Desfășurarea activității exclusiv în mediul online extinde activitățile operaționale ale AIR CLAIM cel 

puțin la nivelul teritoriului european. Această afirmație este fundamentată pe doi piloni, atât 

organizațional/logistic, cât și comercial.  

În acest sens, platforma AIR CLAIM are implementate deja funcționalitățile ce permit accesarea 

acesteia în mai multe limbi, având dezvoltate structuri de customer support ce pot oferi asistență, 

pe lângă limba română, în limbile engleză, spaniolă și italiană.  

Cu toate că AIR CLAIM s-a concentrat pe piața din România până în acest moment, aproximativ 10% 

din clienții AIR CLAIM sunt de origine străină. Din acest punct de vedere, Societatea intenționează 

să-și dezvolte activitatea de promovare, în vederea creșterii exponențiale a clienților externi. 

Orientarea societății în afara pieței din România este subliniată inclusiv prin utilizarea unui 

domeniu .com, în detrimentul unui domeniu .ro, pentru a crește semnificativ rata de conversie a 

vizitatorilor platformei.  
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În ceea ce privește segmentele țintă, pentru linia principală a activității, AIR CLAIM are în vedere în 

principal: 

➢ profilul clientului care nu este familiarizat cu procedurile specifice în vederea obținerii 

despăgubirii la care este îndreptățit, cauzată de întârzierea sau anularea zborului respectiv 

refuzul la îmbarcare, având în vedere caracterul anevoios al acestor proceduri; 

➢ profilul clientului obișnuit să externalizeze activitățile ce se circumscriu în afara zonei sale de 

confort.  

Raportat la cesiunea și recuperarea de creanțe, AIR CLAIM se adresează profilului clientului ce 

deține cunoștințe juridice de orice nivel (scăzut, mediu, ridicat), care, raportat la anumiți factori 

obiectivi – evitarea înfățișării în fața instanței, nevoia obținerii rapide a unor sume de bani etc. – au 

disponibilitatea de a accepta o anumită fracțiune  din cuantumul total pe care l-ar fi putut obține 

dacă nu ar fi cesionat creanța către Societate și ar fi urmat singur calea litigioasă. 

AIR CLAIM încă are o bază numeroasă de clienți care au fost refuzați de companiile aeriene în mod 

nejustificat, putând fructifica aceste oportunități sub forma cesionării creanțelor. Conform 

statisticilor interne ale Societății, 34,46% din clienți răspund favorabil, acceptând cesionarea 

creanței.  

 

Prin modelul de business care presupune atomicitatea portofoliului de clienți și probabilitate 

redusă de recurență, afacerea Air Claim nu dezvoltă dependență de un anumit client sau grup de 

clienți. De asemenea, Air Claim reține în mod automat comisionul concomitent cu încasarea 

despăgubirii de la operatorul aerian, așadar nu există termene de încasare sau riscuri subsecvente 

Resursa umană. 

La 31.12.2021, echipa Air Claim era formată din 8 angajați cu normă întreagă, cu pregătirea 

profesională corespunzătoare cerințelor posturilor ocupate. Aceștia realizează efectiv activitatea de 

vânzare și de pregătire a documentelor, celelalte funcțiuni – juridic, IT, financiar-contabil, digital-

SEO fiind externalizate.  

Pentru resursa umană a Air Claim, nu este cazul de o reprezentare la nivel sindical. În perioada de 

raportare, nu s-au înregistrat conflicte între personal și conducerea Societății. 

Impactul activității asupra mediului înconjurător 

Prin natura sa, activitatea Air Claim nu are impact direct asupra mediului înconjurător. În perioada 

de raportare și la data elaborării raportului, societatea deținea toate avizele necesare funcționării. 



raport anual 2021 
 

14 

 

Activitatea de cercetare-dezvoltare 

În anul 2021, Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare-dezvoltare. În sfera noilor 

direcții de dezvoltare de produs sau serviciu, activitatea de cercetare este, de asemenea, externalizată către 

prestatorul de servicii în IT/AI/marketing digital. 

Evaluarea activității Emitentului privind managementul riscului 

În opinia conducerii Societății, în baza construcției proceselor sale, activitatea Air Claim este minimal 

expusă riscului financiar, riscului de preț, de credit, de lichiditate și fluxului de numerar. Inerente și 

interne activității societății sunt mai degrabă: 

• riscurile de natură operațională - deși Emitentul întreprinde toate măsurile necesare pentru 

a asigura selecția dosarelor pe care le admite în vederea intermedierii pentru compensare, 

pe criterii stricte de eligibilitate, există totuși posibilitatea ca, în ciuda pregătirii și 

experienței echipei de vânzări, aceștia să preia, din eroare umană, un anumit număr de 

cazuri care nu se pretează acordării de despăgubiri. În aceste cazuri pierderea AIR CLAIM va 

fi legată de cheltuielile ocazionate cu reprezentarea în instanță a cererii și cu plata 

cheltuielilor de judecată aferente.  Riscuri operaționale pot să apară și în instrumentarea 

dosarului în instanță din partea avocatului care reprezintă Societatea. 

 

• riscurile de ordin tehnic. Activitatea AIR CLAIM  se desfășoară aproape în totalitate prin 

intermediul mijloacelor IT. Disfuncționalități la nivelul platformelor și serverelor proprii, a 

sistemelor IT interne, precum și breșe de securitate privind bazele de date pot prejudicia în 

mod semnificativ activitatea Emitentului și implicit  rezultatele financiare ale Societății. AIR 

CLAIM a luat toate măsurile necesare pentru securizarea platformei sale tehnice, însă nu 

sunt excluse atacuri cibernetice care ar putea perturba procesele implementate și implicit 

bazele de date. 

 

Prin natura activității sale, poziția financiară a Emitentului este sensibilă la orice variații sau 

perturbări ale volumului de trafic aerian care poate fi influențat de condițiile economice globale 

generale, care la rândul lor au un impact asupra sectorului aeroportuar.  Crizele economico-

financiare internaționale cât și mediul economic instabil pot genera efecte negative asupra 

activității, rezultatelor operaționale și poziției financiare a Emitentului. 

De aceea, sursa principală de riscuri semnificative pentru Air Claim rămâne mediul extern, care 

generează riscuri privind evenimente sau evoluții socio-economice la nivel național și, mai ales, 

global, sub imperiul escaladării conflictului militar din Ucraina și al amenințării recesiunii globale. De 

asemenea, evoluția pandemiei COVID19 rămâne o amenințare directă pentru domeniul de 

activitate al Societății. 

Alte riscuri importante generate tot de mediul extern Societății sunt: 
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• Riscul de modificare a legislației care reglementează acordarea de compensații pasagerilor 

transportului aerian 

Modificarea reglementărilor juridice la nivel local și regional privind condițiile de acordare a 

compensațiilor aferente zborurilor perturbate precum și a cuantumului sumei despăgubite, poate 

avea efecte asupra poziției financiare a Emitentului și asupra datelor de prognoză financiară 

consemnate în prezentul Memorandum. Totuși, Regulamentul european (CE) nr.261/2004 care 

reglementează acordările de compensații, căruia se subscrie și legislația română, și care este folosit 

în pondere de peste 90% din cazurile intermediate de AIR CLAIM, se află în vigoare de peste 17 ani  

și este extrem de puțin probabil ca modificări substanțiale ori cu impact asupra activității AIR CLAIM 

să apară în viitor. De asemenea, legislație similară Regulamentului european a fost adoptată și pe 

alte piețe precum Brazilia sau Turcia. În același timp, în ipoteza modificării actului juridic, este la fel 

de posibil ca acesta să aibă un impact în favoarea Emitentului. 

• Riscul de modificare a politicilor de despăgubire ale operatorilor de zbor în sensul facilitării 

suplimentare a procesului de obținere, în mod direct, a despăgubirilor cuvenite, cu scopul 

diminuării cheltuielilor incidente, cu impact direct asupra obiectului de activitate al Emitentului. 

• Riscuri legate de concurență care derivă din posibilitatea ca unul sau mai mulți competitori 

ai Emitentului să aibă o expansiune și o evoluție care să estompeze cota de piață deținută în prezent 

de Emitent. Deși este o companie tânără, AIR CLAIM și-a construit avantaje competitive importante 

și urmărește consolidarea poziției de piață, conform detaliilor prezentate în secțiunea ”Planuri de 

dezvoltare a afacerii” din cadrul prezentei Oferte. 

 

Elemente de perspectivă privind activitatea Emitentului 

În ceea ce privește planurile de dezvoltare ale conducerii Air Claim, compania urmărește, în 

continuare: 

• Acces la terminale pe mai multe aeroporturi interne, pe lângă Otopeni: au fost identificate 

două aeroporturi „eligibile” din perspectiva criteriilor de exigență, profitabilității și 

infrastructură pentru afacerea Air Claim și se intenționează inițierea unei perioade de probă, 

atunci când contextul va fi favorabil. Schimbările în structura actuală de business vor avea 

loc doar după o analiză atentă a variabilelor implicate și a riscurilor la care societatea se 

expune. 

• Acces la terminale pe unele aeroporturi externe – cel mai devreme, în a doua parte a anului 

2022, dacă contextul va fi favorabil, procesul de prospectare și analiză atentă a alternativelor 

identificate se va finaliza. Această direcție este abordată de conducere cu prudență și 

organizare foarte bună, astfel încât riscurile și cheltuielile asociate depășirii hotarelor țării să 

fie sub control optim. 

• Aplicația pentru mobil este un proiect încă în lucru, echipa întâmpinând provocări de ordin 

tehnic și juridic. La momentul redactării raportului, Air Claim efecutează sondaje în rândul 
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călătorilor pentru optimizarea funcționalităților, dar și a sistemului de protecție și procesare 

legală a datelor cu caracter personal. 

• Moneda virtuală Claim Coin – un proiect pe termen lung. Faza actuală de prospectare 

presupune studiu de fezabilitate din punct de vedere economic, funcțional și juridic. În 

principiu, pasagerii vor primi despăgubirea sub forma de token care va putea fi folosit pentru 

achiziția de bunuri și servicii la prețuri preferențiale, asigurându-se astfel și cererea pentru 

monedă. În acest sens, se încearcă identificarea unor parteneri care să ofere avantajele sus-

menționate. 

• Parteneriate de promovare și cross-selling: în perioada de raportare, societatea a încheiat 

sau este în curs de negociere a unor parteneriate de promovare și marketing, precum cel cu 

2Performant, dar și cu site-uri de ticketing, cu bănci și aplicații FinTech 

Conducerea companiei a inițiat negocieri cu un operator aerian important în vederea stabilirii unei 

proceduri pentru efectuarea, cu celeritate, de plăți amiabile, atât pentru creanțele cumpărate, cât 

și pentru despăgubirile intermediate în beneficiul pasagerilor.  Operatorul aerian economisește 

cheltuielile de judecată și executare silită, în timp ce Air Claim și pasagerii îndreptățiți intră în posesia 

despăgubirii într-un timp scurtat de termenele specifice judecării unei cauze. 

Desigur, afacerea Air Claim rămâne vulnerabilă în raport cu evoluția situației pandemice COVID 19. 

„Valul 4” al pandemiei este o sursă de incertitudine și risc, în condițiile în care impactul acestuia 

asupra activității operatorilor de zbor nu se cunoaște.  

 Într-un scenariu pesimist în care restricțiile vor afecta sever traficul aerian, AIR CLAIM se va 

concentra în continuare pe cesionarea unor noi drepturi de creanță și identificarea unor zboruri 

eligibile din ultimii 3 ani, cu precădere pe parcursul sezonului estival aferent anului 2021. 

Suplimentar, AIR CLAIM își va asigura lichiditatea prin fructificarea decalajului aferent încasării 

pentru cererile intermediate pe parcursul semestrului 2 al anului 2021, precum și a dosarelor care 

sunt deja pe rolul instanțelor de judecată sau care sunt pregătite spre a fi depuse (creanțe 

cumpărate ce nu au fost încă depuse în instanță). 

ACTIVELE CORPORALE ALE EMITENTULUI 

Fiind o afacere în sectorul serviciilor, Air Claim nu deține active corporale importante. Poziția 

bilanțieră a activelor imobilizate ale Air Claim S.A. la 31.12.2021 relevă mijloace de transport în 

valoare de achiziție de 479,6 mii lei, care sunt amortizate în proporție de 44,3%. Avansul pentru 

imobilizări (proprietate imobiliară) în valoare de 950.000 lei, a avut drept scop protecția și 

valorificarea excedentului monetar temporar. 

PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE CĂTRE EMITENT 

Acțiunile Air Claim S.A. sunt disponibile la tranzacționare pe segmentul AeRO-SMT, categoia 

Premium, din cadrul Bursei de Valori București, începând cu data 23.07.2021, sub simbolul CLAIM.  
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Simbolul CLAIM a fost inclus în indicele BETAeRO lansat în octombrie 2021, alături de alte 19 

companii, având o pondere de 0,40% în structura acestuia la prețul de referință de 2,60 lei/acțiune. 

Prețul de închidere la data redactării raportului este 2,6 lei/acțiune,  în ultima zi a perioadei de 

raportare (30.12.2021) acesta fiind de 2,68 lei, în scădere cu 56,8% față de prețul din plasamentul 

privat derulat anterior admiterii la tranzacționare, de 6,21 lei/acțiune și cu -74,81% față de prețul 

de deschidere din prima zi de tranzacționare. Cursul acțiunii a înregistrat variații semnificative de la 

începerea tranzacționării până în prezent, oscilând între minimul de 2,00 lei/acțiune și un maxim de 

18,3 lei (sursa www.bvb.ro). 

Volatilitatea istorică de la debutul acțiunilor pe bursă până în prezent este redată în graficul de 

mai jos(sursa www.bvb.ro): 

 

La data raportului, capitalizarea bursieră a companiei este de 11.440.000 lei.  

Structura acționariatului la 31.12.2021, conform datelor de la Depozitarul Central se prezintă astfel 

: 

Acționar Număr de acțiuni Procent deținut 

Pârlea Angela 1.962.663 44,6060% 

Tunescu George Daniel 1.368.600 31,1045% 

Alți acționari  1.068.737 24,2895% 

Total 4.400.000 100% 

 

Dividende acordate în 2021 

În cursul anului 2021, prin s-au distribuit dividende acționarilor fondatori în valoare de 3.429.860 lei 

din profitul distribuibil aferent exercițiului anterior, 2020.  

Politica de dividende 

Hotărârea repartizării rezultatului exercițiilor financiare aparține Adunării Generale Ordinare 

Anuale a Acționarilor societății. În stabilirea politicii de dividend, se va ține cont de nevoile de 

finanțare ale societății, de implicarea acesteia în noi proiecte sau posibile achiziții, urmărindu-se în 

același timp un echilibru față de remunerarea investitorilor prin dividend. 

http://www.bvb.ro/
http://www.bvb.ro/
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CONDUCEREA EMITENTULUI 

În perioada de raportare, potrivit cu bunele practici de guvernanță corporativă, cu documentele 

statutare și legislația aplicabilă, conducerea superioară a Emitentului a fost asigurată de un Consiliu 

de administrație format din trei persoane, în timp ce conducerea executivă a fost delegată către un 

Director General. 

În perioada de raportare, membrii Consiliului de administrație au fost: 

- Tunescu George Daniel - Președinte al Consiliului de Administrație și fondator al afacerii 

AIR CLAIM 

Experiența fondatorului în SEO2, vânzări online și publishing au determinat pentru AIR CLAIM 

marje de profit foarte mari încă din primul an de activitate.  

Dl. Tunescu se ocupă de gestionarea relațiilor cu furnizorii externi (IT, SEO etc.) și 

identificarea noilor linii de business, concomitent cu îmbunătățirea celor curente prin 

procese de A.I. (inteligență artificială). 

De asemenea, George Tunescu este pasionat de informatică, având peste 8 ani de experiență 

în domeniile Social Media Marketing, Advertising, Management Consulting, Search Engine 

Optimization (SEO) și Search Engine Marketing (SEM). 

Dl. Tunescu nu are relații contractuale cu Societatea.  

La 31.12.2021, domnul Tunescu deținea 1.368.600 acțiuni reprezentând 31,1045% din 

acțiunile Societății. 

 

- Străuț Dan Andrei – membru al Consiliului de Administrație, în perioada 12.04.2021-

24.08.2021 și 22.12.2021-31.12.2021 și director general al Societății cu mandat în perioada 

22.12.2021 - 14.02.2023 

Antreprenor și investitor, având peste 10 ani de experiență în domeniul vânzărilor online. 

Dl. Străuț este un foarte bun cunoscător al domeniului de customer profiling  și al domeniului 

de marketing online, în special prin campanii Facebook Ads. Cooptarea sa ca administrator 

AIR CLAIM în 2019 a ajutat semnificativ la majorarea considerabilă a cifrei de afaceri și 

implicit a profitului net. Rolul său este acela de a coordona și a determina direcția, principiile 

de marketing și vânzări, în acord cu business plan-ul, urmărind constant creșterea cifrei de 

afaceri și îmbunătățirea marjei de profit. 

Dl. Străuț nu are relații contractuale cu Societatea și nu deține acțiuni în cadrul Societății 

emitente. 

 

 

- Ene Bogdan Mihăiță, membru interimar al Consiliului de Administrație, în perioada 25 

august 2021 – 21 decembrie 2021 

 
2 SEO (Search Engine Optimization) – optimizarea motoarelor de căutare 



raport anual 2021 
 

19 

 

Cu o experiență de peste 15 ani în activități de comerț, domnul Ene Bogdan Mihăiță a ajutat 

la perfecționarea strategiei comerciale a Companiei prin simplificarea și dezvoltarea 

strategiei de vânzări. 

 

 

- Coteș Mihail-Adrian – membru al Consiliului de Administrație și Director General al AIR 

CLAIM S.A. în perioada 12.04.2021 – 21.12.2021 

Avocat, antreprenor și investitor pe piața de capital autohtonă, a participat în majoritatea 

plasamentelor private prealabile listărilor pe piața AeRO din ultimii ani. 

Dl. Coteș  înțelege foarte bine viziunea, perspectiva și dorințele investitorilor de pe piața de 

capital, propunându-și să urmărească și să satisfacă interesele acestora în acord cu planul de 

dezvoltare al AIR CLAIM. În plan operațional, dl. Coteș a coordonat linia secundară de 

business – aceea a cesionării și recuperării creanțelor pasagerilor în instanță. 

 

Întrucât domnul Coteș Mihail-Adrian este titularul cabinetului de avocatură cu care 

colaborează societatea pentru recuperarea creanțelor cesionate și există riscul dezvoltării 

sau al aparenței de conflict de interese, începând cu data de 21.12.2021, domnul Coteș 

Mihail nu mai este administrator și director general al Societății. Noul administrator este 

domnul Neguș Cristian, un colaborator al echipei manageriale și bun cunoscător al afacerii, 

în timp ce domnul Străuț Dan Andrei a fost numit director general al Societății. 

 

- Neguș Cristian – membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 22.12.2021. 

Domnul Neguș, inginer de formare, cu experiență semnificativă în management de proiect, 

face parte din echipa Air Claim începând cu anul 2019.  

 

Mandatul tuturor membrilor Consiliului de administrație se încheie la data de 11 aprilie 2023.  

Atât la nivelul conducerii superioare cât și a conducerii executive, nu s-au identificat acorduri, 

înțelegeri sau legături de familie cu terți cărora să li se datoreze numirea vreunui membru. 

De asemenea, în ultimii 5 ani, nicio persoană din conducerea Emitentului nu a fost implicat în vreun 

litigiu sau proceduri administrative referitoare la activitatea în cadrul Emitentului sau care să 

privească capacitatea lor de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul Emitentului.  

Remunerația conducătorilor  

Mandatul administratorilor și directorului general al AIR CLAIM S.A. nu se remunerează.   
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SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ 

Scurtă analiză a performanței financiare în perioada de raportare 

Indicatorii performanței financiare 31.12.2020 31.12.2021 Δ% 

Venituri de exploatare 1.865.545 1.359.686 -27,12% 
Cifra de afaceri netă 1.729.212 475.608 -72,50% 
Alte venituri din exploatare 136.333 884.078 548,47% 
Cheltuieli de exploatare 811.637 1.339.051 64,98% 
Cheltuieli cu materiile prime și materialele 
consumabile 

32.413 32.345 
-0,21% 

Alte cheltuieli materiale 5.949 16.265 173,41% 
Alte cheltuieli externe (energia și apa) 12.629 6.940 -45,05% 
Cheltuieli cu personalul 124.436 216.609 74,07% 
Ajustări active imobilizate 44.974 141.638 214,93% 
Alte cheltuieli de exploatare, din care: 597.185 925.254 54,94% 
  Cheltuieli privind prestațiile externe 542.995 785.509 44,66% 
  Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte 
asimilate 

42.926 66.248 
54,33% 

  Alte cheltuieli 11.264 73.497 552,49% 
Rezultatul din exploatare 1.053.908 20.635 -98,04% 
Venituri financiare 4.216 4.184 -0,76% 
Cheltuieli financiare, din care : 38.894 54.716 40,68% 
       Cheltuieli privind dobânzile 10.949 15.586 42,35% 
       Alte cheltuieli financiare 38.894 39.130 0,61% 
Rezultatul financiar -34.678 -50.532 45,72% 

Venituri totale 1.869.761 1.363.870 -27,06% 
Cheltuieli totale 850.531 1.393.767 63,87% 
Rezultatul brut 1.019.230 -29.897 -102,93% 
Impozite 18.551 13.599 -26,69% 
REZULTATUL NET 1.000.679 -43.496 -104,35% 

 

Poziția Cifra de afaceri netă pentru exercițiul financiar 2021 reflectă doar veniturile realizate de 

prima din cele două linii de business ale Societății, aferentă activității de intermediere a cererilor de 

despăgubire pentru pasagerii aerieni eligibili. În diminuare valorică absolută și procentuală față de 

exercițiul anterior, veniturile obținute din această activitate reprezintă, la finalul anului 2021, un 

procent de 35% din totalul veniturilor înregistrate. Înțelegând potențialul semnificativ mai mare 

asociat cu activitatea de achiziție de creanțe de la pasagerii îndreptățiți la compensație, conducerea 

Societății a direcționat o parte semnificativă din capitalul atras în plasamentul privat anterior listării 

către dezvoltarea acestei linii de business. Astfel, valoarea aferentă categoriei ,,alte venituri din 

exploatare” s-a majorat cu 748 mii lei până la finalul anului 2021, această activitate ajungând să 

contribuie cu peste 65% la totalul veniturilor operaționale.  

Întreaga activitate operațională a societății, atât intermedierea cererilor de compensare cât și 

cesionarea de creanțe, atrage după sine un decalaj de timp de aproximativ 9-12 luni între momentul 
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în care un dosar de despăgubire este procesat și momentul în care venitul aferent acestuia este 

încasat efectiv. Din acest motiv, veniturile înregistrate la 31.12.2021 sunt, încă, afectate de evoluția 

activității de pe parcursul exercițiului anterior, care a fost un an deosebit de vulnerabil în fața 

pandemiei. Deși, în anul 2021, traficul de transport aeroportuar a cunoscut o revenire, cu precădere 

în perioada se sezon, pandemia COVID-19 a continuat să lase urme adânci asupra evoluției 

zborurilor, restricțiile și condiționările fiind în continuare resimțite.    

Pe de altă parte, cheltuielile înregistrate în perioada de raportare corespund exercițiului financiar 

curent și se reflectă în venituri după ecartul de timp corespunzător. Astfel că, în timp ce veniturile 

operaționale ale societății au scăzut cu 27% în perioada de raportare, cheltuielile operaționale 

înregistrează o creștere de aproape 65%, afectând semnificativ evoluția profitului. 

La 31.12.2021, ponderea cea mai importantă în totalul cheltuielilor înregistrate este reprezentată 

de cheltuielile cu prestațiile externe care marchează o creștere în procent de 58,7% față de aceeași 

perioadă a anului precedent. Caracteristic activității, cheltuielile cu prestațiile externe reprezintă 

85,9% din totalul altor cheltuielilor de exploatare și 56% din totalul cheltuielilor. În categoria 

acestora intră, în proporție de 37% cheltuieli cu comisioanele și onorariile avocațiale de 

reprezentare în instanță, 11% cheltuieli cu reclame și publicitate prin intermediul platformelor de 

socializare și 31% alte cheltuieli cu serviciile executate de terți. 

Veniturile financiare au înregistrat o valoare de 4,1 mii lei și sunt reprezentate în totalitate din 

venituri aferente diferențelor de curs valutar. Cheltuielile financiare au înregistrat, pe de altă parte, 

o majorare cu 40,68% față de anul 2020 pe fondul intensificării activităților operaționale, atingând 

valoarea de 54,7 mii lei, puse în proporție de 72% pe seama cheltuielilor provenite din diferențele 

de curs valutar, și 28% pe seama cheltuielilor cu dobânzile. 

Rezultatul net al exercițiului financiar 2021 înregistrează o pierdere de 43,5 mii lei, reflectând 

ecartul dintre ocazionarea cheltuielilor și încasarea veniturilor, pe de o parte, și revirimentul slab 

al transportului aerian de călători. 

Scurtă analiză a poziției financiare a Emitentului în perioada de raportare 

Indicatorii poziției financiare 31.12.2020 31.12.2021 Δ% 

Active imobilizate 558.606 1.255.691 124,79% 
Imobilizări necorporale    

Imobilizări corporale 558.606 1.255.691 124,79% 
Imobilizări financiare    

Active circulante 3.391.326 1.555.651 -54,13% 
Stocuri    

Creanțe 3.383.834 768.572 -77,29% 
Casa și conturi la bănci 7.492 787.079 10405,59% 
Cheltuieli în avans   101 - 
TOTAL ACTIVE 3.949.932 2.811.443 -28,82% 
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Datorii pe termen scurt 163.882 168.619 2,89% 
Datorii pe termen lung 355.930 226.391 -36,39% 
Total datorii 519.812 395.010 -24,01% 
Capitaluri proprii, din care: 3.430.120 2.416.433 -29,55% 
Capital subscris vărsat 220 440.000 - 
Prime de capital  2.444.000 - 
Rezerve 40 40 0% 
Rezultatul reportat 2.429.181 -424.111 -117,46% 
Rezultatul exercițiului financiar 1.000.679 -43.496 -104,35% 
Repartizarea profitului    

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 3.949.932 2.811.443 -28,82% 
 

Activele imobilizate compuse în procent de 100% din imobilizări corporale, marchează la 

31.12.2021 o creștere de 125% ca urmare a unei investiții imobiliare efectuată în vederea protejării 

excedentului monetar realizat în urma plasamentului privat de acțiuni nou-emise, care a avut loc în 

cursul anului 2021. Investiția imobiliară în valoare de 950.000 lei figurează ca avans pentru 

imobilizări, urmând a fi stinsă o dată cu înregistrarea sa, în patrimoniu, ca mijloc fix.  

Creanțele Societății, care, la finalul anului 2020, reprezentau 85,7% din valoarea totală a activelor, 

au înregistrat, la 31.12.2021, o diminuare valorică de 2.615,3 mii lei, respectiv 77,29% față de 

exercițiul anterior. Această scădere este pusă, în cea mai mare parte, pe seama stingerii creanțelor 

în raport cu acționarii Societății. Valoarea acestei poziții de activ curent la finalul perioadei de 

raportare era constituită, în proporție de 82,7% din creanțe în raport cu clienții companiei, aferente 

intermedierii de cereri de despăgubire în favoarea pasagerilor derulate în 2021. 

Disponibilitățile, în cuantum de 787 mii lei, încorporează fondurile atrase în urma majorării de 

capital social și care nu au fost alocate până la finalul anului 2021, alături de încasările aferente 

activității derulate în perioada anterioară. 

Datoriile totale compun 14% din pasivul bilanțier, în scădere cu 24% față de exercițiul financiar 

precedent.  Datoriile pe termen scurt reprezintă pentru Societate un element de bilanț dependent, 

în mod direct, de volumul de activitate care se referă la numărul de dosare procesare și finalizate 

cu succes în instanță. La 31.12.2021, datoriile cu exigibilitate mai mică de un an înregistrează o 

majorare de 2,89%. 

Datoriile pe termen lung marchează la sfârșitul perioadei de raportare o scădere de 36,39% față de 

anul precedent și reprezintă valoarea contractelor de leasing pentru activele imobilizate și alte 

datorii comerciale față de furnizării de servicii externalizate. 

Capitalul social al Air Claim se majorează până la valoarea de 440 mii lei, ca urmare a emisiunii de 

400.000 acțiuni noi oferite investitorilor la un preț de emisiune de 6,21 lei în luna martie a anului 

2021, în cadrul unui plasament privat, în conformitate cu hotărârea AGEA nr. 4/19.05.2021.  

Pe fondul evoluției nefavorabile a activității societății în contextul pandemic recent, corelată cu 

angajarea de cheltuieli în condițiile redresării condițiilor de business care, însă, se vor reflecta în 
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venituri în perioada următoare, rezultatul exercițiului este negativ și capitalurile proprii se 

diminuează, în perioada de raportare, cu aproape 30%. 

Principalii indicatori economico-financiari 

 

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc 
Interval 
optim 

31.12.2020 31.12.2021 

Lichiditate curenta (AC/DC) >2 20,69 9,23 

Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente) >1 20,69 9,23 

Lichiditate rapidă (Disponibilități/DC) >0,5 0,05 4,67 

Solvabilitate financiara (TA/TD) >1 7,60 7,12 

Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD) >30% 86,84% 85,95% 

Ind. Gradului de indatorare (DTL/Cap Proprii+DTL) <50% 9,40% 8,57% 

Rata de indatorare (DT/TA)*100 <80% 13,16% 14,05% 

 

La finalul exercițiului financiar al anului 2021, deși în descreștere, lichiditatea curentă și lichiditatea 

imediată a societății se situează semnificativ peste intervalul optim de referință. Lichiditatea rapidă 

a înregistrat o creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului precedent, disponibilitățile 

bănești încorporând o parte din capitalul atras prin majorarea de capital social și neutilizat până la 

data perioadei de raportare. Indicatorii de lichiditate reflectă astfel capacitatea Societății de a-și 

îndeplini obligațiile financiare cu exigibilitate mai mică de un an pe baza activelor sale curente și 

echilibrul financiar pe termen scurt al acesteia. 

Totodată, valorile înregistrate de indicatorii de solvabilitate redau poziția financiară solidă a 

Societății, aceștia situându-se concludent cu mult peste valoarea de referință.  La finalul anului 2021, 

activele totale  sunt suficiente pentru a acoperi datoriile totale de peste 7 ori, iar capitalurile proprii 

reprezintă 85,95% din sursele totale de finanțare ale Societății.  

Rata de îndatorare globală, care pune în evidență gradul în care Societatea își finanțează activitatea 

din surse proprii se situează la un nivel considerat confortabil și indică o capacitate ridicată de 

autofinanțare și de onorare a obligațiilor asumate de plată. 

 

 

AIR CLAIM S.A. 

Președintele Consiliului de Administrație 

George Andrei TUNESCU 
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Declarația privind alinierea la Principiile de Guvernanță Corporativă  

Cerința Prevederi de îndeplinit Respectă 
integral 

Respectă  
parțial/ 

Nu respectă 

Motivul pentru 
neconformitate 

 
A. Responsabilitățile Consiliului de Administrație (Consiliul) 

A.1. Emitentul are un Regulament intern al 

Consiliului de Administrație (Regulament de 

Guvernanță) care include termeni de referință 

cu privire la responsabilitățile Consiliului de 

Administrație și la funcțiile cheie de conducere 

ale Societății. Administrarea conflictului de 

interese la nivelul Consiliului este tratată, de 

asemenea, în regulamentul Consiliului de 

Administrație.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

             

Se va 

implementa 

începând din 

2022 

A.2. Orice alte angajamente profesionale ale 

membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv 

poziția de membru executiv sau neexecutiv al 

Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale 

Societății) și instituții non-profit, sunt aduse la 

cunoștinta Consiliului de Administrație al 

Emitentului înainte de numire și pe perioada 
mandatului.  

 

 

 

 

  

A.3. Fiecare membru al Consiliului de Administrație  

informează Consiliul cu privire la orice legătură 

cu un acționar, care deține direct sau indirect   

acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din 

numărul total de drepturi de vot. Această 

obligație are în vedere orice fel de legătură care 

poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte 

ce țin de decizii ale Consiliului.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

A.4. Raportul anual informează dacă a avut loc o 

evaluare a Consiliului de Administrație, sub 

conducerea Președintelui. Raportul anual va 

conține  și  numărul de sedințe ale 

Consiliului de Administrație.   

 
 

 

 

 

Se va 

implementa 

începând din 

2022 

A.5. Se întocmește Procedura privind cooperarea cu 
Consultantul Autorizat (Procedura) pentru 
perioada în care această cooperare este 
aplicabilă.  

 

 

 
 

 

 

 

 

A.5.1. Procedura conține numele și funcția persoanei de 
legătură cu Consultantul Autorizat.  

 
 

  

A.5.2. Procedura conține informații privind frecvența 
întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi 
cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori 
evenimente sau informații noi implică 
transmiterea de rapoarte curente sau periodice, 
astfel încât Consultantul autorizat să poată fi 
consultat.  
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A.5.3. Procedura conține informații privind obligația 
Emitentului de a furniza Consultantului Autorizat 
toate informațiile relevante și orice informație pe 
care în mod rezonabil o solicită Consultantul 
Autorizat sau este necesară Consultantului 
Autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților 
care îi revin.  

 

 

 
 

  

A.5.4. Procedura conține informații privind obligația 
Emitentului de a informa Bursa de Valori 
București cu privire la orice disfuncționalitate 
apărută în cadrul cooperării cu Consultantul 
Autorizat, sau în legătură cu schimbarea 
Consultantului Autorizat.  

 

 

 
 

  

 

B. Sistemul de Control Intern  
B1. Consiliul de Administrație adoptă o politică astfel 

încât orice tranzacție a Societății cu o filială 

reprezentând 5% sau mai mult din activele nete 

ale Societății, conform celei mai recente 

raportări financiare, să fie aprobată de către 

Consiliu.  

 
 
 

 

 

 

 

Societatea nu 

are filiale. 

B2. Auditul intern este realizat de către o structură 

organizatorică separată din cadrul Societății sau 

prin serviciile unei terțe părți independende, care 

raportează Consiliului, iar, în cadrul Societății, îi 

va raporta direct Directorului General.  

  

 
 

Nu este 

desemnată o 

funcție separată 

în cadrul 

Societății  

pentru auditul 

intern 

 

C. Recompense echitabile și motivare 
C1. Societatea publică în raportul anual o secțiune 

care include veniturile totale ale membrilor 

Consiliului de Administrație și ale directorului 

general aferente anului financiar respectiv și 

valoarea  totală a tuturor bonusurilor sau a 

oricăror compensații variabile și, de asemenea, 

ipotezele cheie și principiile pentru calcularea 

veniturilor sus-menționate.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Construind valoare prin relația cu investitorii  
D1. Pagina web a Emitentului conține o secțiune 

dedicată Relației cu Investitorii (IR) atât în limba 

română, cât și în limba engleză, cu toate 

informațiile relevante de interes pentru 

investitori. Oferirea simultan de informații în 

limbile română și engleză oferă posibilitatea 

investitorilor români și străini de a avea acces la 

informații în același timp.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

În curs de 

implementare. 

 

 

D1.1. Secțiunea IR conține principalele reglementări 

ale Emitentului, în special Actul Constitutiv și 

regulamentele interne ale organelor statutare. 

  

 
În curs de 

implementare 

D1.2. Secțiunea IR conține CV-urile membrilor 

Consiliului de Administrație și a conducerii 

executive. 

  

 
În curs de 

implementare 
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D1.3. Secțiunea IR conține Rapoartele curente și 

Rapoartele periodice. 

 

 
 

 
 

D1.4. Secțiunea IR conține informații cu privire la 

adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi 

și materialele aferente, precum și hotărârile 

adunărilor generale. 

 

 
 

 
 

D1.5. Secțiunea IR conține informații cu privire la 

evenimente corporative, precum plata 

dividendelor sau alte evenimente care au ca 

rezultat obținerea sau limitări cu privire la 

drepturile unui acționar, incluzând termenele 

limită și principiile unor astfel de operațiuni.  

 

 

 

 

 
 

D1.6. Secțiunea IR conține alte informații de natură 

extraordinară care se fac publice: 

anularea/modificarea/inițierea cooperării cu un 

Consultant  Autorizat; semnarea /reînnoirea 

/terminarea unui acord cu un Market Marker. 

  

 
Se va 

implementa 

începând cu 

2022 

D1.7. Societatea are desemnată  o funcție de Relații cu 

Investitorii și include în secțiunea dedicată 

acestei funcții, pe pagina de internet a Societății, 

numele și datele de contact ale unei persoane 

care are capacitatea de a furniza, la cerere, 

informațiile corespunzătoare. 

  

 
Funcția de 

Relații cu 

investitorii este 

asigurată de 

conducerea 

executivă 
D2. Emitentul are adoptată o politică de dividend a 

Societății, ca un set de direcții referitoare la 

repartizarea profitului net, pe care o respectă.  

Principiile politicii de dividend sunt publicate pe 

pagina de internet a Societății. 

  

 
Politica de 

dividend a fost 

publicată în 

memorandumul 

de admitere la 

tranzacționare și 

este reiterată în 

raporturile 

anuale 
D3. Emitentul are adoptată o politică cu privire la 

prognoze, indicând dacă acestea sunt furnizate 

sau nu. Prognozele reprezintă concluziile 

cuantificate ale studiilor care vizează 

determinarea impactului total al unei liste de 

factori referitori la o perioadă viitoare (așa-

numitele ipoteze). Politica prevede frecvența, 

perioada avută în vedere și conținutul 

prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, 

sunt parte a rapoartelor anuale, semestriale sau 

trimestriale. Politica cu privire la prognoze este 

publicată pe pagina de internet a Societății. 

  
 
 

 

Nu este 

adoptată o 

politică de 

prognoze, însă 

raportările 

periodice conțin 

orice informații 

de această 

natură 

D4. Emitentul stabilește data și locul unei adunări 

generale a acționarilor astfel încât să permită 

participarea unui număr cât mai mare de 

acționari. 

 

 
  

D5. Rapoartele financiare includ informații atât în 

limba română, cât și în engleză, cu privire la 

principalii factori care influențează schimbări la 

nivelul vânzărilor, profitului operațional, 

  
 

Nu este cazul, 

având în vedere 

bazinul de 

investitori 
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profitului net sau orice alt indicator financiar 

relevant. 
D6. Emitentul organizează cel puțin o 

întâlnire/conferință telefonică cu analiști și 

investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate 

cu aceste ocazii sunt publicate în secțiunea 

Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a 

Emitentului, la momentul respectivei 

Întâlniri /conferințe telefonice. 

 
 

 

 
 

Emitentul 

organizează 

anual o astfel de 

întâlnire, fără 

însă a publica pe 

paginile de 

internet 

informațiile 

prezentate cu 

aceste ocazii. 
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 
 

         Către acționarii, 

 

        AIR CLAIM S.A. 
 
OPINIE 

1. Am auditat situațiile financiare anuale ale entităţii patrimoniale  AIR CLAIM S.A. , cu 
sediul în Municipiul Constanta,Strada MIRON COSTIN,Nr.65, MANSARDA, judet 
Constanta, identificată fiscal prin CUI: 39395976, pentru exercițiul financiar ianuarie- 
decembrie 2021, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile 
financiare anuale consolidate, cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată și ordin 
nr.85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspect 
contabile. 
Situațiile financiare anuale auditate conform cadrului legislativ aplicabil (prezentat mai 
sus) reprezintă un tot unitar și au următoarea componență: 
 

 Bilanțul contabil -F10; 

 Contul de profit și pierdere- F20; 

 Date informative -F30; 

 Situația activelor imobilizate -F40. 

 

2. Situaţiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifică astfel: 

 Patrimoniu net/Total capitaluri proprii: 2.416.433 lei; 

 Pierdere :-43.496 lei; 
3. In opinia noastră, situațiile financiare ale AIR CLAIM S.A. , întocmite în 
conformitate cu referențialul contabil aplicabil (prezentat la punctul 1) compuse 
din: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative și situația activelor 
imobilizate, reflectă fidel sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și 
tranzacțiile economice derulate de entitatea patrimonială pe parcursul exercițiului 
financiar auditat (ian-dec 2021). 
 
BAZA OPINIEI 
Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit 
(“I.S.A”) și Legea nr.162/2017 („Legea’’). Responsabilitățile noastre în baza acestor 
standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului 
independent” din raportul nostru. 
Suntem independenți față de entitatea auditată, conform Codului Etic al Profesioniștilor 
Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili 
(codul IESBA) și conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor 



financiare în Romania, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice 
conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. 
Utilizând metodele şi procedurile specifice unei misiuni de audit în conformitate cu I.S.A, 
în noul context post-pandemic marcat de turbulențe și crize majore, de reașezare a 
economiei mondiale pe noii piloni rezilienți, considerăm că am obţinut suficient material 
probant care să ne determine să elaborăm o opinie documentată, astfel încât să 
obținem o asigurare rezonabilă, dar nu absolută, că situaţiile financiare prezentate de 
entitate, nu conţin erori semnificative sau abateri majore de la principiile contabile 
utilizate și de la referențialul legislativ aplicabil, care ar putea induce în eroare utilizatorii 
acestora. 
 
 
EVIDENȚIEREA ASPECTELOR PRINCIPALE 
4. Responsabilitatea conducerii și a persoanelor însărcinate cu guvernanța pentru 
întocmirea și prezentarea situațiilor financiare 
 
4.1. Conducerea entității este responsabilă pentru modul de întocmire și prezentare a 

situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar ianuarie-decembrie 2021, în 
conformitate cu referențialul contabil aplicabil, respectiv O.M.F.P. nr.1802/2014, Legea 
contabilității nr.82/1991 actualizată, ordin nr.85/2022, precum și pentru organizarea și 
monitorizarea unui sistem de control intern eficient, pe care aceasta l-a considerat 
oportun în condițiile conjucturale restrictive post-pandemice, pentru asigurarea sănătății 
personalului și pentru securitatea elementelor patrimoniale, control intern care în 
viziunea conducerii, a concurat la întocmirea unor situații financiare conforme cu 
realitatea economică, lipsite de denaturări semnificative, care ar fi putut cauza fraudă 
și/sau eroarea și care să reflecte adecvat tranzacțiile efectuate în exercițiul financiar 
ian-dec 2021. 
 
4.2. Anul 2021 a fost un an de cotitură pentru întreaga umanitate, un an al readaptării la 

“noua normalitate” și al schimbărilor  la scară planetară în toate domeniile vieții 
economico-sociale. A fost anul în care cei însărcinați cu guvernața au regândit strategia 
entității, au adaptat programul în conformitate cu restricțiile post-pandemice impuse de 
guvern pentru a se alinia noului context economico-social rezilient și pentru a asigura 
continuitatea activității. La întocmirea situațiilor financiare, conducerea entității a ținut 
cont de responsabilitatea pe care o are pentru evaluarea capacității entității de a-și 
continua activitatea în noile condiții conjuncturale, marcate de incertitudine și risc 
.Situațiile financiare au fost întocmite, considerând că principiul continuității activității va 
fi asigurat într-un viitor previzibil. 
 
5. Responsabilitățile auditorului independent 
 
5.1. Responsabilitatea noastră în calitate de auditor statutar este de a exprima o opinie 
independentă și obiectivă, cu privire la relevanța și fidelitatea situațiilor financiare, în 
baza auditului efectuat. Noi am efectuat auditul în consonanță cu prevederile 
Standardelor Internaționale de Audit (I.S.A.) elaborate de reglementatorul global 
Federația Internațională a Contabililor Autorizați (I.F.A.C.) și asimilate de Camera 
Auditorilor Financiari din Romania (C.A.F.R.). Aceste standarde prevăd că auditorul 



trebuie să se conformeze  cerințelor etice și profesionale, să planifice și să deruleze 
misiunea de audit, astfel încât să obțină o asigurare rezonabilă, dar nu absolută, a 
faptului că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative, sau abateri majore de 
la principiile și politicile contabile, care au stat la baza întocmirii acestora, care ar putea 
induce în eroare utilizatorii. 
 
5.2. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție 

a faptului că o misiune de audit desfășurată în conformitate cu I.S.A. va detecta 
întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate 
fie de frauda, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în 
mod rezonabil, că acestea, luate individual sau cumulat, vor influența deciziile 
economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare. Riscul de nedetectare a 
unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de 
nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate 
presupune înțelegeri secrete, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului 
intern, iar în cadrul auditului, verificările se efectuează pe eşantioane statistice, prin 
testări succesive, existând probabilitatea ca acestea să nu poata fi depistate. 
 
5.3. Un audit implică desfășurarea de proceduri specifice în vederea obținerii de probe 

de audit adecvate d.p.d.v. al calității și suficiente d.p.d.v. al cantității, pe baza cărora 
auditorul își fundamentează opinia de audit, cu privire la relevanța și adecvarea 
informațiilor prezentate în situațiile financiare de către conducerea entității. 
 
5.4. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, de pragul 
de semnificație și de evaluarea riscurilor inerente generale și specifice. 
Ca parte a unui audit in conformitate cu I.S.A, auditorului îi revine responsabilitatea de a 
exercita raționamentul profesional și de a menține scepticismul profesional pe tot 
parcursul auditului. 
 
5.5. Alte responsabilități ale auditorului pe parcursul derulării auditului, se referă la: 

 formularea unei concluzii cu privire la gradul de adecvare al organizării și 
conducerii contabilității pe baza principiului continuității activității, aprecierea pe 
baza materialului probant obținut și pe baza raționamentului profesional al 
auditorului. 

 evaluarea gradului de adecvare și consecvență al politicilor contabile utilizate și 
caracterul rezonabil al estimărilor contabile prezentate în situațiile financiare; 

 în cazul în care concluzionează că există o incertitudine semnificativă, auditorul 
trebuie să atragă atenția în raportul de audit asupra acestui aspect; 

 concluziile auditorului se bazează pe probele de audit obținute până la data 
întocmirii raportului de audit. Cu toate acestea, există posibilitatea ca evenimente 
sau condiții viitoare să poată afecta principiului continuității activității; 

 evaluarea în ansamblu a prezentării, structurii și conținutului situațiilor financiare, 
inclusiv al prezentărilor de informații non-financiare, și măsura în care acestea 
reflectă într-o manieră fidelă realitatea economică ; 

 înțelegerea sistemului de control intern al clientului, în vederea aplicării de 
proceduri de audit adecvate circumstanțelor conjuncturale, dar fără a constitui o 
responsabilitate expresă de a-și exprima o opinie asupra eficacității acestuia. 



 comunicarea cu persoanele responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria 
planificată și programul de audit, precum și principalele constatari ale auditorului pe 
parcursul misiunii, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern 
.6. Aspecte cheie de audit în condițiile post-pandemice Covid 19 
 
Dintre aspectele comunicate celor responsabili cu guvernanța, menționăm acele 
aspecte care au avut cea mai mare importanţă în auditarea situațiilor financiare din 
exercițiul financiar ian-dec 2021, și care, prin urmare, în opinia noastră reprezintă 
aspecte cheie ale auditului. 
 
6.1. Ținând cont de măsurile restrictive impuse de guvern pe parcursul derulării misiunii 

de audit când majoritatea activităților au fost suspendate și conform recomandărilor 
organismului profesional, ca auditor independent am fost nevoiți să ne adaptăm rapid la 
munca la distanță, am dezvoltat și am implementat tehnici de audit la distanță, așa 
numitul “remote audit“. 
 
6.2. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit 

și Legea 162/2017, iar responsabilitățile noastre în baza acestora, le-am descris detaliat 
mai sus, la pct. 5. Precizăm că există o independență totală a auditorului față de 
entitatea auditată, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul 
situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică 
profesională, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) și asimilat 
de CAFR. 
 

6.3. Riscurile aferente principiului continuității activității 
Deși conducerea entității patrimoniale a considerat oportună  pregătirea situaţiilor 
financiare în conformitate cu principiul continuităţii activităţii, nu trebuie ignorat faptul că 
anul 2021 a fost un an al readaptării la o nouă normalitate după ieșirea din lock-down și 
al schimbărilor la scară planetară. A fost anul în care entitatea și-a reconfigurat 
strategia, pentru a se înscrie pe noua traiectorie de reconfigurare a economiei globale, 
într-un mediu de afaceri marcat de efectele unei crizei fără precedent în istoria omenirii, 
cu multiple fațete în toate domeniile vieții economic-sociale. Drumul cu sens unic al lumii 
către o standardizare și o guvernare globală în condițiile digitalizării și al 
interconectivității este o realitate de necontestat, iar complexitatea adaptării la 
noile trasee are o importanță esențială pentru aprecierea corectă și realistă a funcționării 
activității economice pe termen scurt și mediu la toate palierele de agregare economică. 
Economia națională afectată în anul 2021 și în prezent de încetinirea globală, de lipsa 
surselor de finanțare, de ineficiența unui sistem politic, legislativ și fiscal coerent, a dus 
la navigarea în ape tulburi a întreprinderilor, la falimente în lanț, și a reprezentat 
constrângeri semnificative pentru mediul de afaceri în care entitatea auditată și-a derulat 
activitatea în exercițiul financiar încheiat. Managementul schimbării practicat de 
conducerea entității a fost unul de tipul top level management, care și-a asumat și a 
evaluat permanent riscurile, reușind să asigure pe tot parcursul exercițiului financiar 
auditat un echilibru financiar și un trend ascendent al activității, realizarea investițiilor 
propuse, fapt ce exprimă o gestionare rațională a activităţii entității patrimoniale, la 
toate nivelurile, de la cel operaţional, la cel strategic. Criza globală generată de 
pandemia Covid 19 a afectat puternic și continuă să afecteze toate domeniile vieții 



economico-sociale, până ce planeta se va reașeza pe noii piloni rezilienți, motiv pentru 
care principiul continuității activității într-un viitor previzibil este destul de greu de estimat 
în condițiile actuale de incertitudine și risc la nivel global, cu toate beneficiile inteligenței 
artificiale și al accesului la o multitudine de informații, nu de multe ori controversate și 
chiar dificil de înțeles și interpretat. În acest context, redresarea din profunzimea 
recesiunii de blocare este încă în faza de implementare a unui nou start up, de testare și 
experimentare treptată și este însoțită de o pierdere substanțială permanentă a activității 
economice, în ciuda eforturilor de politică macroeconomică, europeană și globală. 
Conducerea entității, trebuie să își analizeze permanent, foarte atent, expunerea la toate 
aceste riscuri și să evalueze maniera în care activitatea sa va fi afectată de acestea, 
pentru a se putea adapta rapid la schimbările imprevizibile, pentru că asistăm cu 
certitudine la o resetare a însăși existenței pe planetă și ne îndreptăm către alte tipare, 
în care să primeze responsabilitatea individuală, ca parte a responsabilității sociale, a 
omului educat, cu un nivel ridicat de conștiință, omul sincer, onest și vertical, care va 
contribui la crearea stării de armonie. 
Având în vedere aspectele menționate mai sus, precum și discuțiile purtate cu 
conducerea entității și pe baza raționamentului nostru profesional, facem aserțiunea că 
la data elaborării raportului de audit nu avem suspiciuni cu privire la continuitatea 
activității într-un viitor previzibil pe termen scurt și opinia noastră nu prezintă rezerve în 
legătură cu acest aspect. 
 
 
ALTE ASPECTE 

7. Raportul administratorilor 
Raportul administratorului a fost întocmit conform OMFP nr.1802/2014, punctele 489-
492. Menționăm că acesta nu reprezintă o componentă a situațiilor financiare anuale, 
dar se ataşează la acestea. Noi am studiat raportul administratorilor ataşat situatiilor 
financiare şi nu am identificat informaţii financiare, şi/sau non-financiare care să nu fie în 
consonanţă cu informaţiile prezentate în situațiile financiare. 
 
 
8. Aspecte legale 
8.1. La sfârşitul exerciţiului financiar din anul 2021 ,entitatea a efectuat inventarierea 

anuală a patrimoniului conform OMFP nr. 2861/2009, în baza Deciziei nr 1/31.12.2021 
emisă de conducere, iar rezultatele inventarierii  ,in baza procesului de inventarie nr. 
1/31.12.2021, au fost înregistrate în contabilitate şi sunt reflectate în situaţiile financiare. 
8.2. D.p.d.v. al dreptului comercial, societatea are încheiate contracte cu partenerii, atât 

cu clienții, cât și cu furnizorii. 
8.3. D.p.d.v. al dreptului civil, societatea deține drepturile de proprietate asupra bunurilor 

mobile și imobile prezentate în situațiile financiare. 
8.4. D.p.d.v. fiscal societatea are toate actele legale privind înregistrarea la organul 

administrative iar impozitele, taxele și contribuțiile datorate sunt achitate la termenele 
prevăzute. 
 
 
 
 



 
 
 
9. Utilizarea raportului de audit 
Acest raport este întocmit și destinat exclusiv asociaților  AIR CLAIM S.A. și a celor 
însărcinați cu guvernanța, în vederea depunerii și publicarii situațiilor financiare anuale, 
pentru exercițiul financiar ian-dec 2021 la Ministerul Finanțelor și la alte organe abilitate 
prin lege. În măsura prevăzută și permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru auditul nostru sau pentru opinia elaborată, decât față de 
Entitate în ansamblu, iar situațiile financiare anexate nu au fost întocmite pentru uzul 
persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile și legale din Romania, inclusive 
O.M.F.P. 1802/2014. Menționăm că nu am furnizat pentru entitate servicii de non-audit 
interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014. 
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