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RAPORTUL CONDUCERII 

 

Notă explicativă vizavi de raportul Conducerii 

CA „Klassika Asigurări” SA pentru anul 2019 

 

Compania de Asigurări „Klassika Asigurări” SA în perioada anului 2019 nu a înregistrat o 

dezvoltare economico-financiară, acest fapt datorându-se următoarelor circumstanțe. 

Potrivit Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.29/9/2019 cu privire la unele măsuri 

față de acționariatul CA „Klassika Asigurări” SA, urmare a neexecutării de către ,,Avantage” SRL a 

prevederilor art.29 alin.(1), alin.(3) și alin.(31) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, exerciţiul 

dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acționarilor, al dreptului 

de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi la funcția de membru al 

consiliului societăţii, al organului executiv şi al comisiei de cenzori, precum și exercițiul dreptului de a 

primi dividende a fost suspendat de drept din data dobândirii sau majorării realizate. Drept consecință, în 

temeiul Ordonanței CNPF nr.35/18-O/2019 cu privire la prescrierea unor măsuri față de acționarul CA 

„Klassika Asigurări” SA, acționarul unic al CA „Klassika Asigurări” SA – ,,Avantage” SRL a fost obligat 

să înstrăineze pe piața reglementată acțiunile aferente participației calificate deținute în capitalul social al 

asigurătorului, măsură ce n-a fost executată. Astfel, în temeiul art.29, alin. 61) din Legea nr.407/2006 în 

care se prevede că „Dacă, după expirarea termenului prevăzut la alin. (6), acţiunile nu au fost înstrăinate, 

organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului), prin derogare de la prevederile Legii nr.1134/1997 

privind societăţile pe acţiuni, în termen de 15 zile de la data expirării termenului acordat deținătorilor 

de valori mobiliare pentru vânzarea acțiunilor asigurătorului (reasigurătorului), va emite și va depune 

la autoritatea de supraveghere decizia privind anularea acestor acțiuni şi emiterea suplimentară de 

acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă”, prevedere legală, care la ultima zi a perioadei de raportare, 

CA „Klassika Asigurări” SA era în curs de desfășurare.  

Mai mult ca atât, începând cu 29 iulie 2019, în temeiul Hotărârii CNPF nr.32/11/2019 referitor la 

CA „Klassika Asigurări” SA, Compania este în procedură de remediere financiară prin administrare 

specială, respectiv, conform art.422, alin. (6) din Legea nr.407/2006 „pe perioada administrării speciale, 

drepturile și obligațiile acționarilor și ale organelor de conducere ale asigurătorului (reasigurătorului) 

se suspendă, fiind exercitate de către administratorul special”.  

Totodată, potrivit Hotărârii CNPF nr.47/3/2019 cu privire la suspendarea licenței CA „Klassika 

Asigurări” SA, a fost suspendată pe un termen de 6 luni licența Companiei, în temeiul art.25, alin.(1), 

lit.e) din Legea nr.407/2006.  

Reieșind din cele expuse supra, Raportul conducerii CA „Klassika Asigurări” SA pentru anul 2019 

nu poate fi emis. 

 

 

Administrator special al  

CA ,,Klassika Asigurări” SA  IUTIȘ Stela 
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  
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SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE 

 

*A se vedea Nota 41 

Notele anexate sunt parte integră ale acestor situații financiare. 

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 18 iunie 2020 semnate de: 

 

Administrator special 

IUTIȘ Stela 

 

 

 Contabil-şef 

CIOBANU Irina 

  

 
NOTE  2019  2018 

(RETRATAT)* 
  MDL  MDL 

ACTIVE      

ACTIVE NECORPORALE 6  296 859  428 475 

IMOBILIZĂRI CORPORALE 7  7 658 952  10 193 945 

INVESTIŢII IMOBILIARE 8  13 483 960  16 666 000 

INVESTIŢII FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VÎNZARE 9  2 277 508  16 088 766 

INVESTIȚII FINANCIARE PĂSTRATE PÎNĂ LA SCADENȚĂ 10  -  11 987 767 

CREANŢE DIN ASIGURĂRI 11  8 491 892  18 542 272 

ALTE ÎMPRUMUTURI ŞI CREANŢE 12  22 526 065  41 827 604 

CREANȚE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 13  1 147 769  - 

CHELTUIELILE DE ACHIZIŢIE REPORTATE 14  2 327 905  15 785 716 

ACTIVE DE REASIGURARE 15  1 366 401  7 082 643 

STOCURI 16  324 854  616 388 

NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR 17  7 727 140  7 123 336 

ALTE ACTIVE 18  393 174  986 759 

TOTAL ACTIVE   68 022 479  147 329 671 

 

CAPITALURI PROPRII 
      

CAPITAL SOCIAL 19  26 951 000  26 951 000 

PRIME DE CAPITAL   300  300 

REZERVE STATUTARE   2 695 100  2 695 100 

ALTE REZERVE DE CAPITAL 20  -  20 295 107 

REZERVE DIN REEVALUARE   78 837  20 823 

PROFIT NEREPARTIZAT   (18 890 238)  2 596 036 

TOTAL CAPITALURI PROPRII   10 834 999  52 558 366 

DATORII      

DATORII ASOCIATE CONTRACTELOR DE ASIGURARE 21  43 775 023  69 708 453 

PROVIZIOANE PENTRU ALTE DATORII ȘI CHELTUIELI 22  826 527  1 538 510 

BENEFICII ALE ANGAJAŢILOR 23  1 077 529  946 529 

DATORII DIN ASIGURĂRI 24,41  8 673 827  16 944 832 

DATORII COMERCIALE 25  2 502 992  4 598 474 

DATORII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 26  96 599  518 093 

DATORII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT CURENT   -  125 937 

ALTE DATORII 27  234 983  390 477 

TOTAL DATORII   57 187 480  94 771 305 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII   68 022 479  147 329 671 
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SITUAŢIA DE PROFIT SAU PIERDERE  
 

 NOTE 2019  2018 
(RETRATAT)* 

  MDL  MDL 
     

PRIME BRUTE SUBSCRISE 29 81 252 335    142 232 656  

PRIME ANULATE  (13 754 014)  (2 685 713) 

PRIME CEDATE ÎN REASIGURARE 41 (7 570 181)  (20 730 827) 

PRIMA NETĂ SUBSCRISĂ  59 928 140  118 816 116 

Variaţia rezervei de prime  36 635 884  5 667 523  

Variaţia rezervei de prime, cedate în reasigurare  (5 529 090)  (565 841) 

Variaţia rezervei de prime nete  31 106 794  5 101 682 
     

Venituri nete din primele de asigurare 32 91 034 934  123 917 798 
     

Cheltuieli cu cereri de despăgubire 

Recuperări din reasigurare cheltuieli cu cereri de despăgubire 

31 
 

(42 775 949) 

43 368 

 
(44 533 240) 

537 385 

Cheltuieli nete cu cereri de despăgubire  (42 732 581)  (43 995 855) 

Variaţia rezervei de daune  (10 793 917) 
 (1 864 142) 

Variaţia rezervei de daune, pe portofoliul cedat în reasigurare  (187 151)  (159 878) 

Variația rezervei de daune nete  (10 981 068) 
 (2 024 020) 

Cheltuieli cu daunele, fără reasigurare 33 (53 713 649)  (46 019 875) 

 

Profit din subscriere contractelor de asigurare 
 

 

37 321 285 

  

77 897 923 

     

Venituri din subrogare şi regresuri 34 5 151 617   3 863 790  

Venituri nete din investiții 35 (8 835 117)  684 725     

Alte venituri de exploatare 36 4 465 298  1 857 198 
     

Cheltuieli de achiziţie 39 (24 794 472)  (46 453 705) 

Cheltuieli cu marketingul şi administrarea 37 (24 261 909) 
 (25 062 994) 

Alte cheltuieli de exploatare 38 (25 042 768)  (2 119 276) 

     

Rezultate ale activităţilor de exploatare  (35 996 066) 
 10 667 661 

Costuri de finanţare nete  5 172      (21 088) 

Profit înainte de impozitare  (35 990 894) 
 10 646 573 

Cheltuiala / economia cu impozitul pe profit  432 917      (1 003 246) 

     

 

Profitul net al anului  
 

(35 557 977) 
  

9 643 327 

     

*A se vedea Nota 41 

Notele anexate sunt parte integră ale acestor situații financiare. 

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 18 iunie 2020 semnate de: 

 

Administrator special 

IUTIȘ Stela 

 

 

 Contabil-şef 

CIOBANU Irina 
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Situaţia altor elemente ale rezultatului global 
 

  2019  2018 
(RETRATAT)* 

  MDL  MDL 

     

Profitul net al anului  (35 557 977)  9 643 327 

     

Alte elemente ale rezultatului global     

Câştiguri din valoarea justă a imobilizărilor corporale  65 925          10 658     

Impozit pe venit amânat aferent altor elemente a rezultatului global  (7 911)  (1 279) 

Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără impozit  58 014      9 379     

     

Rezultat global al anului  (35 499 963)  9 652 706 

*A se vedea Nota 41 

 

Notele anexate sunt parte integră ale acestor situații financiare. 

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 18 iunie 2020 semnate de: 

 

Administrator special 

IUTIȘ Stela 

 

 

 Contabil-şef 

CIOBANU Irina 
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Situaţia modificărilor capitalului propriu 
 

  Capitalul social  
Prime de 

capital 

Capital de 

rezervă 
 

Rezerva din 

reevaluare a 

activelor 

  
Rezultat 

reportat 
 Total 

  MDL  MDL MDL  MDL   MDL  MDL 

Sold iniţial la 01.01.2018   26 951 000  300 7 512 391  30 202   13 104 825  47 598 718 

              

Transferuri între componentele capitalurilor 
proprii 

  -  - 15 477 816  -   (15 477 816)  - 

Dividende   -  - -  -   (4 674 300)  (4 674 300) 

Profit net al exercitiului   -  - -  -   9 643 327  9 643 327 

Alte elemente ale rezultatului global, inclusiv:              

Rezervă aferentă imobilizărilor corporale   -  - -  (9 379)   -  (9 379) 

Sold final la 31.12.2018 (RETRATAT)*   26 951 000  300 22 990 207  20 823   2 596 036  52 558 366 

              

Transferuri între componentele capitalurilor 
proprii 

  -  - (20 295 107)  -   20 295 107  - 

Dividende**   -  - -  -   (6 223 404)  (6 223 404) 

Profit net al exercitiului   -  - -  -   (35 557 977)  (35 557 977) 

Alte elemente ale rezultatului global, inclusiv:              

Rezervă aferentă imobilizărilor corporale   -  - -  58 014       -  58 014 

Sold final la 31.12.2019   26 951 000  300 2 695 100  78 837   (18 890 238)  10 834 999 

              

*A se vedea Nota 41 

** -- 2 935 295,39 lei - dividende achitate în avans pentru luna ianuarie anul 2019 și 3 288 108,87 lei – dividend achitate pentru perioada anului 2018 
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Situaţia fluxurilor de numerar 
 

 2019  2018 
 MDL  MDL 

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare     

Încasările în numerar din primele brute  75 289 022          129 763 666     

Plăţile în numerar privind primele de reasigurare  (9 320 162)  (19 426 081) 

Plăţile în numerar privind daunele, nete de încasările de regres  (38 865 215)  (40 513 136) 

Încasările în numerar privind daunele aferente reasigurării  32 557          153 908     

Plăţile în numerar către şi în numele angajaţilor  (14 156 848)  (14 997 699) 

Plăţile în numerar privind comisioanele către agenţi de asigurare şi 
brokeri de asigurare 

 (10 638 127)  (38 514 747) 

Plata impozitului pe venit  (1 270 111)  (862 861) 

Alte încasări / (plăţi) nete ale mijloacelor băneşti  (13 411 812)  (16 315 760) 

Numerar net din activităţi de exploatare  (12 340 696)  (712 710) 

     

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii     

Încasări din ieşirea activelor imobilizate corporale şi necorporale  1 731 116              2 216     

Plăţi pentru procurarea imobilizarilor corporale şi necorporale  (253 670)  (609 304) 

Plăți pentru procurarea investițiilor financiare  -  - 

Încasări / (plăți) privind investițiile imobiliare  (1 141 000)  (2 300 000) 

Dobânzi încasate  685 544          581 793     

Încasări / (plăţi) aferente plasamentelor  18 199 519          6 109 295     

Numerar net folosit în activităţile de investiţii  19 221 509          3 784 000 

     

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare     

Plata dividendelor  (5 850 000)  (4 393 842) 

Încasări bănești din emisiunile de acțiuni proprii  -  - 

Alte încasări / (plăţi) ale mijloacelor băneşti  -  (635 647) 

Numerar net folosit în activităţile de finanţare  (5 850 000)  (5 029 489) 

     

Creştere / (scădere) netă a numerarului în perioada  1 030 813      (1 958 199) 

     

Numerar şi a echivalentelor de numerar la începutul perioadei  7 123 336  9 188 975 

     

Câştiguri / (pierderi) din cursul de schimb aferente numerarului  (427 009)  (107 440) 

     

Numerar şi a echivalentelor de numerar la sfârşitul 

perioadei 

 7 727 140  7 123 336 

     

 

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 18 iunie 2020 semnate de: 

Administrator special 

IUTIȘ Stela 

  Contabil-şef 

CIOBANU Irina 
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Notele explicative la situaţiile financiare individuale 

1. Informaţie generală 

Compania de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. („Compania”) este o Companie pe acțiuni 

înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova la data 16.08.2001, cu numărul de inregistrare 

1003600129440, Certificat de inregistrare seria MD Nr. 0081830.  

Compania este înregistrată şi domiciliată în mun. Chişinău, Republica Moldova. cu sediul la adresa: MD-

2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 59, aici fiind amplasat oficiul central. Capitalului statutar 

constituie 26 951 000 lei, format din 26951 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală 1000 lei 

fiecare. 

În luna februarie 2013 Compania a devenit membru cu drepturi depline al Biroului Naţional al Asiguratorilor 

de Autovehicule. Începind cu luna iulie 2013 Compania este autorizată să subscrie polițe de asigurare obligatorie de 

raspundere civilă auto externă „Carte Verde”.  

Compania prestează servicii de asigurări directe şi reasigurări în domeniul asigurări generale, în baza Licenţei 

eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (Seria CNPF, nr. 000877), după cum urmează: 

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale) 

- Asigurarea benevolă de accidente 

2. Asigurări de sănătate 

- Asigurarea facultativă de sănătate 

- Asigurarea medicală pentru persoanele care călătoresc în străinătate 

3. Asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO) 

- Asigurarea facultativă a autovehiculelor, echipamentului suplimentar, conducătorului auto și pasagerilor 

4. Asigurări de vehicule de cale ferată 

- Asigurarea mijloacelor de transport feroviar 

5. Asigurări de nave aeriene 

- Asigurarea navelor aeriene (aerocasco) 

6. Asigurări de bunuri în tranzit 

- Asigurarea încărcăturilor 

- Asigurarea benevolă a bagajului aerian 

7. Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale 

- Asigurarea facultativă a bunurilor de incendiu și alte pericole 

8. Alte asigurări de bunuri 

- Asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură 

- Asigurarea complexă de bunuri ale persoanei fizice 

9. Asigurări de răspundere civilă auto 

- Asigurarea facultativă a răspunderii civile a transportatorului și expeditorului 

- Asigurarea obligatorie de răspundere  civilă auto internă și externă 

- Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorului față de călători 

10. Asigurări de răspundere civilă avia 

- Asigurarea de răspundere civilă a proprietarilor de nave aeriene și transportatorilor aerieni 

11. Asigurări de răspundere civilă generală 

- Asigurarea facultativă de răspundere civilă generală 

- Asigurarea a răspunderii civile profesionale 

- Asigurarea a răspunderii civile pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase 

- Asigurarea a răspunderii civile pentru prejudiciul cauzat la exploatarea obiectelor industrial-periculoase 

- Asigurarea a răspunderii serviciilor și proprietarilor de aeroporturi 

- Asigurarea a răspunderii civile profesionale a intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări 

- Asigurarea facultativă a lucrărilor de construcție și montaj 
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- Asigurarea a procedurilor vamale de tranzit vamal 

- Asigurarea facultativă de răspundere civilă a proprietarilor de mijloace de transport feroviar. 

12. Asigurări de pierderi financiare 

- Asigurarea facultativă a riscurilor financiar-comerciale 

- Asigurarea complexă a Băncilor și a altor Instituții Financiare (BBB) 

- Asigurarea facultativă a garanțiilor financiare 

Licenţa pentru toate genurile de activitate este în vigoare. 

2. Bazele prezentării 

Declaraţie de conformitate 

În cadrul Companiei, anul financiar începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie şi include toate 

operaţiile efectuate de Companie în această perioadă. 

Toţi indicatorii efectivi ce ţin de activitatea Companiei şi care reflectă rezultatele financiare şi economice ale 

activităţii Companiei desfăşurate pe parcursul anului financiar, sunt incluși şi reflectați în rapoartele financiare ale 

anului financiar. 

3. Politici contabile semnificative 

Principalele politici contabile aplicate la întocmirea acestor situaţii financiare individuale conforme cu IFRS-

urile, sunt prezentate în cele ce urmează. Aceste politici au fost aplicate în mod consecvent tuturor exerciţiilor 

financiare prezentate, cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel. 

La pregatirea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, Compania în 

calitate de furnizor de servicii de asigurare, a aplicat scutirea de la adoptarea IFRS 9 "Instrumente Financiare", așa 

cum este permis de IFRS 4 "Contracte de Asigurare". 

Situațiile financiare sunt întocmite ținând cont de principiul continuității activității. 

a. Bazele de prezentare și evaluare 

Situaţiile financiare individuale sunt întocmite folosind principiul costului istoric și/sau constului amortizat, 

cu excepţia terenurilor,clădirilor și investițiilor mobiliare care sunt înregistrate la valoarea justă. 

Evaluarea activelor şi datoriilor s-a efectuat astfel: 

• Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă. 

• Imobilizările corporale sunt evaluate iniţial: 

- la costul de achiziţie, pentru cele procurate cu titlu oneros; 

- la valoarea de aport, pentru cele primite ca aport in natură la constituirea/majorarea capitalului social; 

- la valoarea justă de la dala dobândirii, pentru cele primite cu titlu gratuit. 

Recunoaşterea ulterioară: 

• Imobilizările necorporale au fost evaluate iniţial la cost. După recunoaştere, imobilizările necorporale sunt 

contabilizate pe baza modelului bazat pe cost, adică la costul lor minus orice amortizare cumulată şi orice 

pierderi din deprecieri cumulate. 

• Numerarul şi echivalentele de numerar sunt prezentate în bilanţ la cost.  
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3. Politici contabile semnificative – continuare 

• Activele financiare şi datoriile financiare sunt recunoscute iniţial la valoarea lor justă plus, în cazul unui 

activ financiar sau al unei datorii financiare care nu este la valoare justă prin profit sau pierdere, costurile 

tranzacţiei care pot fi atribuite direct achiziţiei sau emiterii. 

După recunoaşterea iniţială, activele financiare sunt recunoscute la valoarea justă printr-un cont de rezerve 

(rezerve din evaluarea la valoarea justă) din cadrul capitalurilor proprii fără nici o deducere a costurilor de tranzacţie 

cu excepţia: 

• împrumuturilor şi creanţelor care sunt evaluate la cost amortizat utilizând metoda dobânzii efective; 

• investiţiile financiare păstrate până la scadenţă care sunt evaluate la cost amortizat utilizând metoda 

dobânzii efective; 

• investiţiile în instrumente de capitaluri proprii care nu au un preţ cotat pe o piaţă activă şi/sau valoarea justă 

nu pot fi evaluate în mod credibil şi instrumentele financiare derivate care sunt legate de aceste investiţii şi 

care trebuie decontate prin livrarea de instrumente de capitaluri proprii necotate, care sunt evaluate la cost. 

După recunoaşterea iniţială, datoriile financiare sunt evaluate la costul amortizat, utilizând metoda dobânzii 

efective. 

b. Conversia în valută 

c.1. Moneda funcţională şi de prezentare 

 

Elementele incluse în situaţiile financiare ale entităţii şi în notele explicative la acestea sunt măsurate folosind 

moneda de circulaţie în mediul economic principal în care îşi desfăşoară activitatea entitatea respectivă („Monedă 

funcţională“). Situaţiile financiare sunt exprimate în lei moldoveneşti (MDL), moneda de prezentare a Companiei, 

sume care sunt rotungite până la cel mai apropiat leu, cu excepţia cazurilor în care se precizează altfel. Avînd în 

vedere rotunjirea, pot apărea unele variaţii/diferenţe nesemnificative. 

Cursul de schimb valutar oficial la sfârşitul anului este prezentat în tabelul de mai jos: 

  31 decembrie  

2019 

31 decembrie  

2018 

(în lei moldoveneşti pentru o unitate a valutei)    

    

A Dolar SUA  17,2093 17,1427 

Leu românesc  4,0305 4,2001 

Euro  19,2605 19,5212 

Lira sterlina  22,5811 21,6511 

c.2. Tranzacţii şi solduri 

Tranzacţiile în valută sunt convertite în moneda funcţională folosind cursurile de schimb valutar valabile la 

data tranzacţiei. Câştigurile şi pierderile din schimbul valutar rezultate în urma efectuării acestor tranzacţii şi din 

convertirea la cursurile de schimb valutar de la sfârşitul anului aferente activelor şi pasivelor monetare exprimate în 

monede străine sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazurilor în care sunt amânate în alte 

elemente ale rezultatului global sub formă de elemente ce se califică drept instrumente de acoperire împotriva riscului 

asociat fluxurilor de trezorerie şi de investiţii nete. 
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3. Politici contabile semnificative – continuare 

Câştigurile şi pierderile din schimbul valutar sunt prezentate în contul de profit şi pierdere la „Alte venituri din 

exploatare“ sau la „Alte cheltuieli de exploatare“. 

Modificările privind valoarea justă a titlurilor monetare exprimate în valută, clasificate ca disponibile pentru 

vânzare, sunt analizate între diferenţele de conversie rezultate din modificarea costului amortizat al titlului şi alte 

modificări ale valorii contabile a titlului de valoare. Diferenţele de conversie aferente modificărilor de cost amortizat 

sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere; alte modificări în valoarea contabilă sunt recunoscute la „Alte 

elemente ale rezultatului global“. 

Diferenţele de conversie aferente activelor şi pasivelor financiare deţinute la valoarea justă prin profit şi 

pierdere sunt raportate ca parte din cîştig sau pierdere la valoarea justă. 

Diferenţele de conversie aferente activelor financiare nemonetare cum ar fi capitalurile proprii clasificate ca 

active financiare disponibile pentru vânzare sunt incluse în „Alte elemente ale rezultatului global“. 

c. Amendamente ale politicilor contabile 

Standartele noi și revizuite care au intrat în vigoare pentru perioada anuală care a început la sau după 1 ianuarie 

2019 nu au avut un impact semnificativ asupra situației poziției financiare și asupra rezultatului global ale Companiei. 

Respectiv, nu au fost făcute modificări în politicile contabile pentru anul 2019.  

La data autorizării prezentelor situații financiare, anumite standarte noi, amendamente și interpretări la 

standartele existente au fost publicate, dar nu sunt încă în vigoare și nu au fost încă adoptate de către Companie. 

Informații cu privire la noile standarte, amendamente și înterpretări, care se așteaptă a fi relevante pentru situațiile 

financiare ale Companiei sunt prezentate mai jos. 

Managementul anticipează că toate declarațiile relevante vor fi adoptate în cadrul politicii de contabilitate a 

Companiei pentru perioada de după data intrării în vigoare a declarației. Au fost emise alte standarte și interpretări 

noi, care nu se așteaptă să aibă un impact material semnificativ asupra situațiilor financiare ale Companiei.  

- IFRS 9 «Instrumente financiare»  

(În vigoare pentru perioadele anuale începînd cu sau după data de 1 ianuarie 2018). 

Acest standart înlocuiește prevederile IAS 39, Instrumente financiare. Cu toate ca bazele de evaluare admise pentru 

active financiare – cost amortizat, valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI) și valoare justă 

prin costul de profit și pierdere (FVTPL) – sunt similare cu IAS 39, diferă semnificativ criteriile de clasificare în 

categoria de evaluare corespunzătoare.  

Un activ financiar este evaluat la cost amortizat dacă sunt îndeplinite următoarele două condiții:  

• Activele sunt deținute într-un model de afaceri al cărui obiectiv este acela de a deține active cu scopul de a 

colecta fluxurile de numerar continuale; si,  

• Termenii săi contractuali dau naștere în momentele specificate la fluxuri de numerar reprezentînd exclusiv 

plata principalului și a dobînzilor aferente principalului neplătit.  

În plus, pentru un instrument de capitaluri proprii necomercializabil netranzacționat, o companie poate alege să 

prezinte irevocabil modificările ulterioare ale valorii juste (inclusiv cîștigurile și pierderile cauzate de cursul valutar)  
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3. Politici contabile semnificative – continuare 

în alte elemente ale rezultatului global în mod irevocabil. Acestea nu sunt reclasificate în contul de la profit sau 

pierdere sub nici o formă.  

În cazul instrumentelor de datorie evaluate la FVOCI, veniturile din dobînzi, pierderile așteptate din depreciere 

și cîștigurile sau pierderile din diferențe din curs valutar sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere în același 

mod ca în cazul activelor măsurate la cost amortizat. Alte cîștiguri și pierderi sunt recunoscute în alte elemente ale 

rezultatului global și sunt reclasificate în contul de profit sau pierdere în momentul derecunoașterii.  

Modelul de depreciere din IFRS 9 înlocuiește modelul de «pierderi suportate» din IAS 39, ca un model de 

«pierderi așteptate», ceea ce înseamnă că nu va mai fi necesar ca un eveniment de pierdere să aibă loc înainte de 

recunoașterea unei ajustări depreciere.  

Noul standart introduce o serie de excepții de la domeniul de aplicare pentru utilizatori care includ: 

• Contracte de leasing cu o durată de închiriere de 12 luni sau mai puțin și care nu conțin opțiuni de achiziție 

și 

• Contracte de leasing unde activul suport are valoare mică (tranzacții de leasing «cu valori reduse»). 

Contabilitatea locatorului va rămîne în mare măsură neafectată de introducerea noului standart, iar distincția dintre 

leasing-ul operațional și cel financiar va fi păstrată.  

Compania nu așteaptă ca noul standart, atunci cînd se va aplica prima dată, să aibă un impact semnificativ 

asupra situațiilor financiare deoarece Compania nu este angajat în contracte semnificative care ar intra în domeniul 

de aplicare al IFRS 16.  

- Amendamente aduse IFRS 4: Aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare cu IFRS 4 Contracte de 

asigurare.  

( În vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2021; aplicabil prospectiv.)  

Modificările abordează preocupările legate de implementarea IFRS 9, înainte de împlementarea standartului 

de înlocuire a IFRS 4 elaborat în prezent de către IASB. Modificările întroduc două soluții opționale. O soluție este 

o scutire temporară de la IFRS 9, amînînd practic aplicarea sa pentru unii asiguratori. Cealaltă este o abordare de 

suprapunere a prezentării pentru a atenua volatilitatea care poate aparea în momentul aplicării IFRS 9 înainte de 

viitorul standart privind contractele de asigurare.  

Compania, în calitate de furnizor de asigurare, aplică scutirea de la adoptarea IFRS 9 și, prin urmare, nu se 

așpeaptă la un impact semnificativ asupra situațiilor financiare ale Companiei.  

Amendamentele consolidează principiul transferurilor în sau în afara investițiilor imobiliare din IAS 40 

«Investiții imobiliare» pentru a specifica faptul ca un astfel de trasfer ar trebui să fie realizat numai atunci cînd a avut 

loc o schimbare în modul de utilizare a proprietății. Pe baza amendamentelor se efectuează un transfer atunci și numai 

atunci cînd există o schimbare reală în utilizare - adică un activ încetează să îndeplinească definiția investiției 

imobiliare și există dovezi ale modificării utilizării. Doar schimbarea intenției conducerii cu privire la gestionarea 

activului nu este suficientă pentru un transfer.  

Compania nu se așteaptă ca amendamentele să aibă un impact semnificativ asupra situațiilor financiare, 

deoarece Compania transferă un teren, sau clădire la sau de la investiții imobiliare numai atunci cînd există o 

schimbare reală a utilizării.  



                                               CA Klassika Asigurări S.A. / Note la situațiile financiare individuale 

pentru situaţia din 31.12.2019 

 
Pagina 20 din 67 

3. Politici contabile semnificative – continuare 

- Amendamente aduse IAS 7 

Amendamentele necesită noi prezentări care ajută utilizatorului să evalueze modificările datoriilor care 

decurg din activitățile de finanțare, inclusiv schimbările generale de fluxurile de numerar și modificările nemonetare 

(cum ar fi efectul cîștigurilor sau al pierderilor de schimb valutar, schimbările care apar pentru obținerea sau pierderea 

controlului asupra finanțelor, modificarea valorii juste). 

Compania se așteaptă ca amendamentele, atunci cînd vor fi aplicate prima dată, să nu aibă un impact 

semnificativ asupra prezentării situațiilor financiare ale Companiei.  

- IFRS 17 «Contracte de asigurare»  

( În vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2021; aplicabil prospectiv.)  

IFRS 17 are ca obiective de a introduce un model unic de evidență contabilă pentru toate tipurile de contracte 

de asigurare, care să ofere informații actualizate cu privire la obligațiile, riscurile și performanța contractelor de 

asigurare; a spori transparența informațiilor financiare raportate de companiile de asigurări, fapt ce va oferi 

investitorilor și analiștilor mai multă încredere în industria de asigurări; și de a alinia maximal posibil contabilitatea 

asigurărilor cu contabilitatea generală a altor industrii care aplică IFRS. 

Modificările cheie ale IFRS 17 față de standardul existent constă în prescrierea metodei de evaluare a 

obligațiilor de asigurare, și, momentul și modul de recunoaștere a veniturilor. Astfel, Compania trebuie să recunoască 

contractele de asigurare pe care le emite la cea mai recentă dată dintre (a) începutul perioadei de asigurare; (b) data 

scadenței primei tranșe aferente primei de asigurare; și (c) atunci când contractele devin oneroase. 

În momentul când Compania recunoaște contractele de asigurare, aceasta trebuie să le evalueze aplicând 

Modelul general de evaluare prevăzut de standard, sau, în cazul când îi este permis, poate aplica Abordarea de 

alocare a primei (PAA) – care reprezintă o simplificare a unor abordări prevăzute de modelul general. 

În contextul modificărilor cheie propuse de IFRS 17 se numără și noile cerințe de prezentare și dezvăluire, 

care prevăd că o societate de asigurări trebuie să dezvăluie informații calitative și cantitative cu privire la (a) sumele 

recunoscute în situațiile sale financiare care rezultă din contractele de asigurare; (b) politicile și ipotezele 

semnificative și modificările acestora; și (c) natura și amploarea riscurilor care decurg din contractele de asigurare. 

Aceasta are ca efect sporirea cerințelor aferente conținutului, calității și structurii datelor colectate de entitate din 

cadrul sistemelor de raportare financiară. În plus, modificările aduse conținutului și dezvăluirilor situațiilor financiare 

vor afecta structura planului de conturi contabile și modul de aplicare a conturilor contabile, fapt de care trebuie să 

se țină cont în perioada de tranziție la IFRS 17 și de raportare paralelă conform IFRS 4, și, în raportările prudențiale 

conform Solvency II sau a reglementărilor locale. 

Implementarea cu succes a IFRS 17 presupune nu doar necesitatea ca Compania să efectueze o serie 

de modificări ale sistemelor de gestiune și control pentru a asigura calitatea și promptitudinea prezentării 

situațiilor financiare, dar și asigurarea unei comunicări clare și transparente a performanțelor Companiei 

pentru a ajuta asigurații și partenerii să înțeleagă mai bine schimbările aduse de noile situații financiare, 

pentru a îmbunătăți încrederea în Companie și a ajuta la atenuarea eventualelor efecte negative asupra 

prețurilor acțiunilor și a ratingurilor. 
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- IFRS 16 "Leasing" 

(În vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2019). 

IFRS 16 înlocuiește IAS 17 Leasing și interpretările aferente. Standardul elimină modelul actual de 

contabilitate pentru locatari și în schimb cere companiilor să recunoască cele mai multe contracte de leasing 

în bilanț în cadrul  unui singur model, eliminând distincția dintre leasing-ul operațional și cel financiar. 

În conformitate cu IFRS 16, un contract este sau conține leasing dacă transmite dreptul de a controla 

utilizarea unui activ identificat pentru o perioada de timp, în schimbul unei contraprestații. În cazul acestui 

tip de contracte, noul model impune ca un locatar să recunoască un activ cu drept de utilizare a activului 

suport și o datorie de leasing. Activul referitor la dreptul de utilizare este amortizat, iar datoria acumulează 

dobânda. Acest lucru va avea ca rezultat un model de recunoaștere a unei cheltuieli mai mari la începutul 

contractelor pentru cele mai multe leasing-uri, chiar și atunci când locatarul plătește chirii anuale constante. 

Noul standard introduce o serie de excepții de la domeniul de aplicare pentru utilizatori care includ: 

contracte de leasing cu o durata de închiriere de 12 luni sau mai puțin și care nu conțin opțiuni de achiziție 

și contracte de leasing unde activul suport are o valoare mica (tranzacții de leasing "cu valori reduse"). 

Contabilitatea locatorului va rămâne în mare măsura neafectata de introducerea noului standard iar 

distincția dintre leasing-ul operațional și cel financiar va fi păstrata. 

Compania se așteaptă ca noul standard, atunci când va fi aplicat prima data, să aibă un impact 

nesemnificativ asupra situațiilor financiare, și este in proces de estimare a impactului. 

- IFRIC 23 Incertitudini cu privire la tratamentul impozitului pe profit 

(În vigoare pentru perioadele anuale începând cu sau după data de 1 ianuarie 2019. Se permite 

aplicarea anterior acestei date.) 

IFRIC 23 clarifică contabilizarea tratamentelor impozitului pe profit care încă nu au fost acceptate 

de autoritățile fiscale, având în același timp obiectivul de a spori transparența. În conformitate cu IFRIC 

23, testul cheie este dacă este probabil că autoritatea fiscală să accepte tratamentul fiscal ales de entitate. 

Dacă este probabil că autoritățile fiscale să accepte tratamentul fiscal incert, atunci impozitul pe profit 

înregistrat în situațiile financiare este în concordanță cu declarația fiscală, fără o incertitudine reflectată în 

evaluarea impozitelor curente și amânate. În caz contrar, profitul impozabil (sau pierderea fiscală), bazele 

fiscale și pierderile fiscale neutilizate se determină într-un mod care să prezică mai bine rezolvarea 

incertitudinii, utilizând fie valoarea unică cea mai probabilă, fie valoarea așteptată (suma ponderată 

probabilistic). O entitate trebuie să presupună că autoritatea fiscală va examina poziția și va cunoaște pe 

deplin toate informațiile relevante.   

Compania nu se așteaptă ca interpretarea, atunci când va fi aplicată prima dată, să aibă un impact 

semnificativ asupra  situațiilor financiare, deoarece Compania nu operează într-un mediu fiscal 

multinațional complex / nu are poziții fiscale incerte semnificative. 
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3. Politici contabile semnificative – continuare 

- Amendamente aduse IAS 19: Beneficiile angajaților 

(În vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după data de 1 ianuarie 2019) 

Amendamentele impun ca entitatea să utilizeze ipoteze curente și actualizate atunci când are loc o 

modificare a unui plan și o corectare, reducere sau decontare pentru a determina costul curent al serviciilor 

și dobânda netă pentru restul perioadei de raportare după modificarea planului. 

Compania se așteaptă ca amendamentele, atunci când vor fi aplicate prima dată, să nu aibă un impact 

semnificativ asupra situațiilor financiare. 

- Amendamente la IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare și IAS 8 Politici contabile, modificări 

ale estimărilor contabile și erori 

(În vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după data de 1 ianuarie 2020) 

Amendamentele clarifică și aliniază definiția materialității și oferă îndrumări pentru a contribui la 

îmbunătățirea consecvenței în aplicarea acestui concept ori de cate ori este utilizat în standardele IFRS. 

Compania se așteaptă ca Amendamentele, atunci când vor fi aplicate prima data, să nu aibă un 

impact semnificativ asupra situațiilor financiare. 

d. Evenimentele ulterioare datei raportării 

Evenimentele survenite după data perioadei de raportare - sunt evenimente, favorabile şi nefavorabile, care au 

loc între finalul perioadei de raportare şi data prezentării rapoartelor (situaţiilor) financiare. 

Aceste evenimente se clasifică în: 

- evenimente care asigură dezvoltarea ulterioară a condiţiilor care au existat înainte de data perioadei de 

raportare. Exemple de astfel de evenimente pot fi: falimentul debitorului, dacă la data perioadei de raportare 

procedura de faliment a fost iniţiată; obţinerea informaţiilor de la compania de asigurări, care concretizează 

valoarea despăgubirii de asigurare, în privinţa căreia la finele perioadei de raportare se duceau tratative; 

realizarea stocurilor de mărfuri şi materiale după finalul perioadei de raportare, indicând  

- că calculul valorii realizabile nete a acestora la data perioadei de raportare nu a fost justificată; identificarea 

după data perioadei de raportare a unei erori semnificative, referitoare la perioada precedentă de raportare, 

etc. 

- evenimente, care reflectă condiţii apărute după data de raportare. Exemple de astfel de evenimente pot fi: 

reconstrucţia, modernizarea, reutilare tehnică, etc.; un proiect mare de achiziţionare şi realizare a 

mijloacelor fixe şi a investiţiilor financiare; incendii, accidente şi alte situaţii excepţionale,  

- în urma cărora au fost distruse o mare parte din activele subiectului; schimbarea neplanificată (bruscă) a  

- cursului valutei străine după data perioadei de raportare; reorganizarea subiectului; luarea deciziei privind 

emisiunea de acţiuni şi alte titluri de valoare;acţiuni ale autorităţilor publice; etc. 

Evenimentele care au loc între finalul perioadei de raportare şi data prezentării rapoartelor financiare, indică 

necesitatea unor ajustări în rapoartele financiare sau dezvăluirea în notele explicative la acestea, sau nu sunt 

dezvăluite deloc. 
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În cazul în care evenimentele care au loc între finalul perioadei de raportare şi data prezentării situaţiilor 

financiare oferă informaţii suplimentare pentru concretizarea sumelor, care se referă la condiţiile existente înainte de 

data perioadei de raportare, se fac ajustări la situaţiile financiare. 

Nu se efectuează corectări la rapoartele financiare în cazul în care evenimentele care au loc între finalul 

perioadei de raportare şi data prezentării situaţiilor financiare nu se referă la condiţiile existente la finalul perioadei 

de raportare. De exemplu, în perioada cuprinsă între finalul perioadei de raportare şi data prezentării situaţiilor 

financiare a fost depistat furtul unor stocuri de mărfuri şi materiale, cu toate acestea, nu vor fi efectuate corectări la 

situaţiile financiare, întrucât furtul stocurilor de mărfuri şi materiale nu are condiţiile necesare la data perioadei de 

raportare. Acest eveniment va fi reflectat în situaţiile financiare ale perioadei de raportare ulterioare. 

Pentru evenimentele care au loc între finalul perioadei de raportare şi data prezentării situaţiilor financiare, dar 

care nu fac referinţă la condiţiile existente la finalul perioadei de raportare, se efectuează dezvăluiri în notele la 

rapoartele financiare, în cazul în care aceste evenimente sunt semnificative pentru utilizatori în luarea deciziilor 

economice. 

Caracterul semnificativ al evenimentelor, care au loc după finalul perioadei de raportare, se determină de către 

Companie, în mod independent, reieşind din principiile contabile de bază (convenţii fundamentale de contabilitate), 

în conformitate cu care, informaţia este considerată semnificativă, dacă omiterea sau prezentarea eronată a acesteia 

poate afecta deciziile economice, ale utilizatorilor de informaţii, luate în baza rapoartelor financiare prezentate. 

În situaţia când au loc concretizări a valorii dividendelor calculate preventiv (în avans), care revin asociaţilor 

Companiei pentru exerciţiul financiar, în perioada cuprinsă între finalul perioadei de raportare şi data prezentării 

situaţiilor financiare, este necesară efectuarea corectărilor la situaţiile financiare pentru perioada de gestiune, întrucât 

pentru acest eveniment au existat condiţii înainte de finalul perioadei de raportare (calculul preventiv al dividendelor). 

La calcularea dividendelor asociaţilor Companiei, pentru perioada exerciţiului financiar, în perioada cuprinsă între 

finalul perioadei de raportare şi data prezentării situaţiilor financiare, este necesar de a dezvălui acest fapt în notele 

la rapoartele financiare pentru perioada de raportare curentă. În cazul dezvăluirii sumelor anunţate ale dividendelor 

în notele la rapoartele financiare pentru perioada de raportare curentă, calculul acestora se efectuează din contul 

rezultatului nerepartizat al anilor precedenţi şi sunt reflectate în situaţiile financiare ulterioare perioadei de raportare. 

e. Imobilizări corporale 

e.1. Recunoaşterea şi măsurarea 

Imobilizările corporale cuprind în principal clădiri, maşini, ulitaj şi echipament de lucru. 

Terenurile şi clădirile sunt prezentate la valoarea justă, pe baza evaluărilor efectuate periodic dar cel puţin o 

dată la trei ani de către evaluatori externi independenţi, mai puţin amortizarea ulterioară a clădirilor. Orice amortizare 

acumulată la data reevaluării este corectată concomitent cu valoarea de intrare a acestuia astfel incît valoarea netă a 

activului sa fie egală cu valoarea reevaluată a acestuia. Celelalte active sunt declarate la costul istoric minus 

amortizarea şi pierderile din depreciere. Costul istoric include cheltuiala care este atribuibilă direct achiziţiei de  
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bunuri. Costul mai poate conţine şi transferuri din alte elemente de rezultat global ale oricăror câştiguri / pierderi din 

calificarea acoperirilor împotriva riscului asociat fluxurilor de numerar aferent achiziţiei în valută a imobilizărilor 

corporale. 

Cheltuielile de capital pentru imobilizările corporale în curs de execuţie sunt capitalizate şi amortizate odată 

ce activele sunt puse în funcţiune. Costul include cheltuielile care sunt direct atribuibile achiziţiei activului. 

Programele de calculator procurate care sunt întegrate în echipament, sunt capitalizate ca parte a acestui echipament. 

Atunci când părţile unui element a mijloacelor fixe au diferite durate de viaţă, ele sunt contabilizate ca elemente 

separate (componente majore) a mijloacelor fixe. 

Diferenţele în plus din reevaluare se reflectă în contabilitate la alte elemente ale rezultatului global şi acumulată 

în capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare (cu excepţia cazului în care creşterea compensează o 

descreştere din reevaluarea anterioară a aceluiaşi activ recunoscută anterior in profit sau pierdere, caz în care creşterea 

se recunoaşte direct în profit sau pierdere). 

Diferenţele în minus din reevaluare se recunosc în profit sau pierdere (cu excepţia cazului în care descreşterea 

compensează o creştere anterioară din reevaluare, acumulată în capitalurile proprii ca surplus din reevaluare, caz în 

care reducerea este recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, micşorând surplusul din reevaluare). 

Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii aferent unui element de imobilizări corporale este transferat 

direct în rezultatul reportat atunci când activul este derecunoscut. Aceasta implică transferul întregului surplus atunci 

când activul este retras sau cedat. Transferurile din surplusul din reevaluare în rezultatul reportat nu se efectuează 

prin profit sau pierdere. 

Costurile ulterioare sunt incluse în valoarea contabilă a activului, numai atunci când acestea vor aduce beneficii 

economice mai mari decît cele așteptate inițial precum și vor duce la îmbunătățirea stării inițiale a activului. Toate 

celelalte costuri de reparaţii şi întreţinere sunt trecute în contul de profit şi pierdere în decursul perioadei financiare 

în care au fost suportate. 

Un activ este depreciat atunci când valoarea sa contabilă depăşeşte valoarea sa recuperabilă. Prin urmare, la 

fiecare dată de raportare a situațiilor financiare complete, entitatea aplică testele de depreciere, astfel estimând 

valoarea recuperabilă a activelor depreciate. 

Valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale trebuie derecunoscută la cedare sau când nu se mai 

aşteaptă nici un beneficiu economic viitor din utilizarea sau cedarea sa. 

e.2. Amortizarea 

Amortizarea este înregistrată în contul de profit şi pierdere conform metodei liniare de-a lungul duratei de viaţă 

utilă a fiecărei părţi a unui element de imobilizare corporală şi se include lunar în cheltuielile Companiei. Amortizarea 

unui activ începe când acesta este disponibil pentru utilizare, adică atunci când se află în amplasamentul şi starea 

necesară pentru a putea funcţiona în maniera dorită de conducere. Amortizarea unui activ încetează cel mai devreme 

la data când activul este clasificat drept deţinut în vederea vânzării (sau inclus într-un Grup destinat cedării care este 

clasificat drept deţinut în vederea vânzării) în conformitate cu IFRS 5 şi la data la care activul este derecunoscut. Prin 

urmare, amortizarea nu încetează când activul nu este utilizat sau este scos din uz, cu excepţia cazului în care acesta  
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este complet amortizat. Cu toate acestea, conform metodelor de amortizare bazate pe utilizare, cheltuielile de 

amortizare pot fi zero atunci când nu există producţie. 

Duratele de viaţă utilă pentru perioadele curente şi comparative sunt următoarele: 

Clădiri   70 ani 

Vehicule    10 ani 

Echipament, mobilier    3 ani - 10 ani 

Tehnica de calcul, echipamente de comunicatii  3 ani – 7 ani 

Îmbunătăţiri ale proprietăţilor în chirie   perioada contractului de chirie 

Metodele de amortizare, duratele de viaţă utilă şi valorile reziduale sunt reevaluate şi ajustate în fiecare an dacă 

e necesar. 

Câştigurile şi pierderile din înstrăinări sunt determinate prin compararea încasărilor cu valoarea contabilă. 

Acestea sunt incluse în contul de profit şi pierdere ca venituri din exploatare. Când sunt vândute active reevaluate, 

sumele incluse în surplusul de reevaluare sunt transferate la rezultatul reportat. 

f. Investiţii imobiliare 

Bunurile imobiliare deţinute pentru câştiguri din chirii pe termen lung sau pentru creșterea valorii acestora şi 

care nu sunt ocupate de oficiile Companiei sunt clasificate drept investiţii imobiliare. Investiţiile imobiliare cuprind 

terenuri şi clădiri deţinute în proprietate funciară absolută. Acestea sunt înregistrate la valoarea justă. Valoarea justă 

se bazează pe preţurile de pe piaţa activă ajustate, dacă este necesar, în funcţie de orice diferenţă privind natura, 

localizarea sau starea activului respectiv. Aceste evaluări sunt analizate anual de către un expert evaluator 

independent. 

Investiţiile imobiliare dezvoltate în vederea utilizării continue ca investiţii imobiliare sau pentru care piaţa a 

devenit mai puţin activă continuă să fie evaluate la valoarea justă. Modificările în valoarea justă sunt înregistrate în 

contul de profit şi pierdere. 

Proprietatea este înregistrată la valoarea justă după recunoaşterea iniţială. Dacă este ocupată de proprietar, o 

investiţie imobiliară este reclasificată ca imobilizare corporală, iar valoarea sa justă la data reclasificării devine costul 

său în scopul contabilităţii ulterioare. 

Dacă un element de imobilizări corporale devine o investiţie imobiliară din cauza modificării scopului de 

întrebuinţare, orice diferenţă rezultată între valoarea contabilă şi valoarea justă a acestui element la data transferului 

este recunoscută în alte elemente ale rezultatului global ca o reevaluare a imobilizărilor corporale. Cu toate acestea, 

dacă un câştig din valoare justă inversează o pierdere anterioară din depreciere (care a fost recunoscuta în contul de 

profit şi pierdere), câştigul este recunoscut în contul de profit şi pierdere. În momentul înstrăinării respectivei 

investiţii imobiliare, orice surplus înregistrat anterior în alte elemente ale rezultatului global este transferat la 

rezultatul reportat; transferul nu se realizează prin contul de profit şi pierdere. 

Rezultatele vânzării investițiilor imobiliare se determină ca diferenţă dintre încasările nete şi valoarea de 

bilanţ, şi se includ în Raportul privind rezultatele financiare, ca venituri sau cheltuieli în componenţa Profitului 

(pierderii) din activitatea de investiţii. 
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g. Imobilizări necorporale 

Pentru recunoaşterea unui activ drept imobilizare necorporală se presupune faptul că activul respectiv 

întruneşte condiţiile de recunoaştere a imobilizărilor necorporale. Activul dat trebuie evaluat iniţial la cost în 

dependenţă de modalitatea de dobândire (procurare, cu titlu gratuit, ş.a.).  

După recunoaştere, o imobilizare necorporală este contabilizată pe baza modelului bazat pe cost, adică la costul 

său minus orice amortizare cumulată şi orice pierderi din deprecieri cumulate. 

g.1. Programe informatice 

Programele informatice licenţiate sunt capitalizate pe baza costurilor suportate pentru a procura şi pune în 

utilizare aceste programe. Aceste costuri sunt amortizate pe durata utilă de viaţă a activului (de obicei 3-5 ani). 

Amortizarea este recunoscută în profit şi pierdere prin metoda liniară de-a lungul duratei de viaţă utilă. 

Costurile asociate cu crearea şi menţinerea programelor informatice sunt recunoscute ca cheltuieli atunci când 

sunt suportate. Costurile asociate în mod direct cu producerea programelor informatice unice şi identificabile 

supravegheate de Companie, şi care probabil că vor genera beneficii economice depăşind costurile în mai puţin de 

un an, sunt valorificate ca imobilizări necorporale. Costurile directe includ costurile salariale legate de elaborare a 

programelor şi o porţiune adecvată de cheltuieli relevante de întreţinere. 

g.2. Spoturile publicitare 

Spoturile publicitare sunt capitalizate pe baza costurilor suportate pentru procurarea lor. Aceste costuri sunt 

amortizate pe parcursul duratei estimate de derulare a spotului respectiv. 

g.3. Cheltuieli ulterioare 

Cheltuielile ulterioare aferente imobilizările necorporale sunt capitalizate doar atunci când ele majorează 

beneficiile economice viitoare încorporate în activul specific la care se referă. Toate alte cheltuieli sunt recunoscute 

ca cheltuieli în cadrul raportului de profit sau pierdere atunci când sunt suportate. 

h. Deprecierea activelor nefinanciare 

Valoarea contabilă a activelor ne-financiare ale Companiei, altele decât activele imobilizate deţinute în vederea 

vînzării şi creanţele privind impozitul amânat sunt revizuite la fiecare dată de raportare pentru a determina dacă există 

indicii de depreciere. Dacă careva astfel de indici există, atunci valoarea recuperabilă a activului este estimată. 

O pierdere din depreciere este recunoscută dacă valoarea contabilă a unui activ sau a unei Unităţi Generatoare 

de Numerar (”UGN”) depăşeşte valoarea ei recuperabilă. Pierderile din depreciere sunt recunoscute în raportul de 

profit şi pierdere. Pierderile din depreciere recunoscute pentru UGN sunt alocate întâi pentru a reduce valoarea 

contabilă a fondului comercial alocat UGN şi apoi pentru a reduce valoarea contabilă al altor active în unitate (sau 

Companie de unităţi) pe o bază de pro rata. 

Valoarea recuperabilă a unui activ sau unităţi generatoare de venit este cea mai mare dintre valoarea de utilizare 

şi valoarea justă minus costurile de vânzare. Pentru determinarea valorii de utilizare sunt actualizate fluxurile de  
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trezorerie viitoare estimate la valoarea curentă utilizând o rată de actualizare ce reflectă rata de piaţă curentă de 

actualizare ajustată la riscurile specifice ale activului. 

Pierderile din depreciere recunoscute în perioadele precedente sunt analizate la fiecare dată de raportare pentru 

a determina dacă pierderea s-a diminuat sau dacă nu mai există. O pierdere din depreciere se inversează doar dacă au 

fost schimbări în estimările utilizate pentru a determina valoarea recuperabilă. O pierdere din depreciere este inversată 

doar în măsura în care valoarea contabilă a activului nu depăşeşte valoarea contabilă care ar fi fost determinată, net 

de amortizare sau depreciere, dacă nu ar fi fost recunoscută pierderea din depreciere. 

i. Active și datorii financiare 

Compania recunoaşte iniţial împrumuturile şi avansurile, depozitele, instrumentele de datorii emise şi datoriile 

subordonate în ziua în care acestea au fost iniţiate. Restul activelor şi datoriilor financiare (inclusiv activele şi datoriile 

desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere) sunt iniţial recunoscute în ziua tranzacţiei, atunci când Compania 

devine o parte a prevederilor contractuale ale instrumentului. Un activ financiar sau datorie financiară sunt măsurate 

iniţial la valoarea justă, pentru un element ce nu e la valoarea justă prin profit sau pierdere, plus costurile 

tranzacţionale ce sunt direct atribuibile la procurarea sau emiterea lor. 

Compania îşi clasifică totalitatea activelor şi datoriilor financiare în următoarele categorii: active financiare la 

valoarea justa prin profit sau pierdere inclusiv instrumete derivate, împrumuturi şi creanţe, investitii păstrate pană la 

scadenţă, active financiare disponibile in vederea vînzarii. Clasificarea este determinată de conducere în momentul 

recunoaşterii iniţiale şi depinde de scopul pentru care au fost dobandite activele. 

i.1. Clasificarea 

Active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere. Investițiile special achiziționate în vederea 

vânzării sunt clasificate drept deținute în vederea tranzacționării. 

Împrumuturi şi creanţe. Împrumuturile şi creanţele reprezintă active financiare non-derivate, cu plăţi fixe sau 

determinabile care nu sunt cotate pe piaţa activă şi care sunt diferite de cele pe care Compania intenţionează să le 

vandă imediat sau pe termen scurt sau pe care le-a desemnat la valoarea justă prin profit sau pierdere sau care sunt 

disponibile pentru vânzare. Creanţele rezultate din contractele de asigurare sunt, de asemenea, clasificate în această 

categorie şi sunt analizate din punct de vedere al deprecierii în cadrul analizei deprecierii împrumuturilor şi a 

creanţelor. 

Investiții păstrate pînă la scadenţă. Investiţiile financiare păstrate pană la scadenţă sunt active financiare 

nederivate cu plăţi fixe sau determinabile şi cu scadenţe fixe, în privinţa cărora conducerea Companiei are intenţia şi 

capacitatea de a le păstra pană la scadenţă, altele decât: 

• Cele pe care Compania le desemnează în momentul recunoaşterii iniţiale ca fiind la valoarea justă prin 

profit şi pierdere; 

• Cele pe care Compania le desemnează ca fiind disponibile pentru vânzare; şi 

• Cele care întrunesc definiţia împrumuturilor şi a creanţelor. 

În cadrul investiţiilor păstrate pînă la scadenţă Compania va include instrumente de datorie emise de Ministerul  
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de Finanţe, Banca Naţională a Moldovei sau un alt instrument de datorie (de exemplul instrumentele de datorie 

corporative). 

Dobânzile la investiţiile păstrate pană la scadenţă sunt incluse în contul de profit şi pierdere şi sunt raportate  

în cadrul rezultatului din activitatea de investiţii, adică în cadrul poziţiei „Venituri nete din investiţii“. În cazul 

suportării unei deprecieri, aceasta este raportată ca deducere din valoarea contabilă a investiţiei şi recunoscută în 

contul de profit şi pierdere în cadrul rezultatului din activitatea de investiţii, adică în poziţia „Venituri nete din 

investiţii“. 

Active financiare disponibile pentru vânzare. Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt acele active 

financiare care sunt desemnate ca disponibile pentru vânzare sau nu sunt clasificate ca credite sau avansuri, investiţii 

păstrate până la scadenţă. Activele financiare disponibile pentru vânzare includ investiţii în instrumente de capitaluri 

proprii şi alte active financiare ce nu sunt la valoarea justă prin profit sau pierdere sau păstrate până la scadenţă, adică 

sunt activele care Compania le-a desemnat ca fiind desemnate vînzării, exclusiv acele instrumente care implică 

elemente de management (hedging) al riscului care sunt clasificate ca în categoria activelor financiare pentru 

tranzacţionare. 

i.2. Recunoaştere şi evaluare 

Achiziţiile şi vânzările de active financiare sunt recunoscute la data tranzacţiei - dată la care Compania se 

angajează să achiziţioneze sau să vandă activul. 

Activele financiare sunt recunoscute iniţial la valoarea lor justă plus, în cazul tuturor activelor financiare 

neînregistrate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere, costurile de tranzacţie care sunt direct atribuibile 

achiziţionării acestora. 

Activele financiare înregistrate la valoare justă prin contul de profit sau pierdere sunt recunoscute iniţial la 

valoarea justă, iar costurile de tranzacţie sunt înregistrate drept cheltuieli în contul de profit şi pierdere. 

Activele financiare disponibile pentru vânzare şi cele la valoare justă prin profit şi pierdere sunt, prin urmare, 

înregistrate la valoarea justă. Împrumuturile şi creanţele, precum şi activele financiare păstrate până la scadenţă sunt 

evaluate la costul amortizat folosindu-se metoda dobânzii efective. 

Câştigurile şi pierderile decurgând din modificarea valorii juste a categoriei „active financiare la valoare justă 

prin contul de profit şi pierdere“ sunt incluse în contul de profit şi pierdere în perioada în care apar. Venitul 

reprezentând dividende din active financiare la valoare justă prin profit şi pierdere este recunoscut în contul de profit 

şi pierdere ca făcând parte din alte venituri atunci când este stabilit dreptul Companiei de a le încasa. 

Modificările în valoarea justă a titlurilor de valoare monetare şi nemonetare clasificate drept disponibile la 

vânzare sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global. 

Atunci când titlurile de valoare clasificate drept disponibile la vânzare sunt vândute sau depreciate, ajustările 

valorii juste acumulate recunoscute în alte elemente ale rezultatului global sunt incluse în contul de profit şi pierdere 

drept caştiguri nete obţinute din active financiare. 

Dobânda la titlurile de valoare disponibile pentru vânzare şi calculată prin metoda dobânzii efective este 

recunoscută în contul de profit şi pierdere. Dividendele din instrumentele de capital propriu disponibil pentru vânzare 

sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se stabileşte dreptul Companiei de a le încasa.  
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Ambele sunt incluse pe rândul de venituri din investiţii. 

Evaluarea la cost amortizat. Costul amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare este valoarea 

la care activul financiar sau datoria financiară este evaluat(ă) la recunoaşterea iniţială minus rambursările  

de principal, plus sau minus amortizarea cumulată utilizând metoda dobânzii efective pentru fiecare diferenţă dintre 

valoarea iniţială şi valoarea la scadenţă, şi minus orice reducere (directă sau prin utilizarea unui cont de provizion) 

pentru depreciere sau imposibilitatea de recuperare. 

Evaluarea la valoarea justă. Valoarea justă este valoarea pentru care ar putea fi tranzacţionat un activ sau 

decontată o datorie, între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii 

obiective. Atunci când este posibil Compania măsoară valoarea justă a unui instrument utilizând preţurile cotate pe 

o piaţă activă pentru acel instrument. 

Dacă piaţa pentru un instrument financiar nu este activă, Compania determină valoarea justă utilizând o tehnică 

de evaluare. Tehnicile de evaluare includ utilizarea informaţiilor din tranzacţii recente desfăşurate în condiţii 

obiective de piaţă, între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză, dacă acestea sunt disponibile, cu privire la valoarea 

justă actuală a unui alt instrument care este foarte similar, la analiza fluxurilor de trezorerie actualizate şi la modelele 

de evaluare a opţiunilor. Tehnica de evaluare aleasă utilizează la maximum intrările de date de pe piaţă şi se bazează 

cât mai puţin posibil pe intrările de date specifice Companiei. Ea încorporează toţi factorii pe care participanţii de pe 

piaţă i-ar lua în considerare la stabilirea preţului şi este conformă cu metodologiile economice acceptate pentru 

stabilirea preţului instrumentelor financiare. Compania ajustează tehnicile de evaluare şi testează validitatea lor 

utilizând preţuri din tranzacţii actuale observabile pe piaţă pentru acelaşi instrument sau pe baza oricăror informaţii 

de piaţă care sunt disponibile şi observabile. 

Cea mai bună dovadă a valorii juste a unui instrument financiar la recunoaşterea iniţială este preţul tranzacţiei, 

adică valoarea justă a contravalorii primite sau plătite, cu excepţia cazului în care valoarea justă a acelui instrument 

este evidenţiată prin compararea cu alte tranzacţii curente observabile pe piaţă pentru acelaşi instrument (adică fără 

modificarea sa) sau pe baza unei tehnici de evaluare ale cărei variabile includ doar informaţii de pe pieţele 

observabile. 

Atunci când preţul tranzacţiei oferă cea mai bună evidenţă a valorii juste la recunoaşterea iniţială, instrumentul 

financiar este măsurat iniţial la preţul tranzacţiei, iar orice diferenţă între acest preţ şi valoarea obţinută iniţial pe baza 

unui model de evaluare este recunoscută ulterior în profit şi pierdere conform unei baze potrivite pe durata 

instrumentului, dar nu mai târziu decât când evaluarea este susţinută în întregime de datele observabile ale pieţei, sau 

tranzacţia este finisată. 

Preţul de piaţă cotat corespunzător pentru un activ deţinut sau o datorie care va fi emisă este de obicei preţul 

de ofertă şi, pentru un activ care urmează a fi dobândit sau pentru o datorie deţinută, este preţul cerut. Atunci când 

Compania are active şi datorii care au riscuri de piaţă care se compensează, ea poate utiliza preţurile medii de pe 

piaţă ca bază pentru stabilirea valorilor juste pentru poziţiile de risc care se compensează şi poate aplica preţul de 

ofertă sau pe cel cerut poziţiei nete deschise, după cum este cazul. Valorile juste reflectă riscul de credit a unui 

instrument şi includ ajustări în dependenţă de riscul de credit al Companiei şi de contrapartidă când este necesar. 

Estimările de valoare justă obţinute din modele sunt ajustate pentru alţi factori, aşa cum sunt riscul de lichiditate  
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sau incertitudini de model, în măsura în care Compania crede că un participant al pieţei ar lua în considerare la 

determinarea preţului tranzacţiei. 

i.3. Derecunoaşterea 

Compania derecunoaşte un activ financiar la stingerea dreptului de a încasa mijloace băneşti de pe urma 

activului, sau ea transferă dreptul de a încasa mijloace băneşti de pe urma activului în o tranzacţie în care riscurile şi 

beneficiile ce rezultă din posesia activului financiar sunt transferate. Orice participare în activul financiar transferat 

care e creată sau reţinută de Companie este recunoscută ca un activ sau datorie separată. 

La derecunoaşterea unui activ financiar, diferenţa dintre valoarea contabilă a activului (sau valoarea contabilă 

alocată porţiunii transferate a activului), şi suma (i) contravalorii primite (inclusiv orice activ primit minus orice 

datorie asumată) şi (ii) orice câştiguri sau pierderi cumulative care au fost recunoscute în alte elemente ale rezultatului 

global sunt recunoscute în profit sau pierdere. 

Datoria financiară este derecunoscută în cazul când obligaţia aferentă datoriei se stinge, expiră sau este 

achitată. 

Compania efectuează tranzacţii prin intermediul cărora ea transferă activele recunoscute în situaţia poziţiei 

financiare, dar reţine fie toate riscurile şi beneficiile activelor transferate, sau o porţiune a lor. Dacă toate sau în mod 

substanţial toate riscurilor sunt reţinute, atunci activele transferate nu sunt derecunoscute din situaţia poziţiei 

financiare. Transferul activelor cu menţinerea tuturor riscurilor sau menţinerea în mod substanţial a tuturor riscurilor 

şi beneficiilor include, spre exemplu, tranzacţiile de împrumut şi răscumpărare. 

Drepturile şi obligaţiile păstrate în transfer sunt recunoscute separat ca active sau datorii. În cazul transferurilor 

în care controlul asupra activelor este păstrat, Compania continuă să recunoască activul în măsura în care ea continuă 

implicarea, determinat de gradul în care ea este expusă la schimbările în valoarea activelor transferate. 

Compania de asemenea derecunoaşte active în momentul în care estimează că acestea nu mai pot fi colectate. 

i.4. Reclasificarea activelor financiare 

Activele financiare de alt tip decât împrumuturile şi creanţele pot fi reclasificate în afara categoriei „disponibile 

pentru vânzare“ numai în situaţii rare decurgînd dintr-un eveniment unic, care este neobişnuit şi foarte puţin probabil 

să se repete în viitorul apropiat. De asemenea, Compania poate alege să reclasifice activele financiare care ar întruni 

definiţia de împrumuturi şi creanţe în afara categoriei „disponibile pentru vânzare“, dacă are intenţia şi capacitatea 

de a deţine aceste active financiare în viitorul apropiat sau până la scadenţă la data reclasificării. 

Reclasificările se realizează la valoarea justă valabilă la data reclasificării. Valoarea justă devine noul cost sau 

costul amortizat, după caz, şi nu se mai realizează nicio inversare a caştigurilor sau a pierderilor din valoarea justă 

înregistrate înainte de data reclasificării. Ratele de dobandă efective ale activelor financiare reclasificate în categoriile 

„împrumuturi şi creanţe“ şi „păstrate pană la scadenţă“ sunt determinate la data reclasificării. Alte creşteri ale 

valorilor estimate ale fluxurilor de numerar ajustează ratele de dobandă efectivă în perspectivă. 

i.5. Compensarea instrumentelor financiare 

Activele şi obligaţiile financiare sunt compensate şi sunt prezentate la valoarea netă în situaţia poziţiei  
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financiare, atunci şi doar atunci, când Compania are un drept legal de a compensa valorile înregistrate şi există intenţia 

de a le deconta în bază netă, sau de a realiza activul şi achita obligaţia simultan. 

i.6. Deprecierea activelor 

Active financiare contabilizate la costul amortizat. Compania evaluează, la finalul fiecărei perioade de 

raportare, dacă există dovezi obiective pentru deprecierea unui activ financiar sau a unui grup de active financiare. 

Un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat şi se suportă pierderi de depreciere dacă şi numai 

dacă există dovezi obiective de depreciere ca urmare a unuia sau mai multor evenimente care au apărut după 

recunoaşterea iniţială a activului (un „eveniment generator de pierdere”) şi că respectivul eveniment (sau evenimente) 

generator de pierderi are un impact asupra fluxurilor de numerar viitoare estimate ale activului financiar sau ale 

grupului de active financiare, care poate fi estimat în mod viabil. 

Compania evaluează mai întâi dacă există dovezi obiective de depreciere semnificative individual pentru 

fiecare dintre activele financiare. Dacă stabileşte că nu există nici o dovadă obiectivă de depreciere pentru un activ 

financiar evaluat individual, indiferent dacă sunt semnificative sau nu, Compania include activul într-un grup de 

active financiare cu caracteristici similare ale riscului de credit şi le evaluează colectiv din punct de vedere al 

deprecierii. Activele evaluate individual din punct de vedere al deprecierii şi pentru care este sau continuă să fie 

recunoscută o pierdere din depreciere nu sunt incluse în evaluarea colectivă din punct de vedere al deprecierii. 

Dacă există dovezi obiective că s-a suportat o pierdere din depreciere pentru împrumuturile şi creanţele sau 

din participaţiile păstrate pană la scadenţă înregistrate la costul amortizat, valoarea pierderii este evaluată ca fiind 

diferenţa dintre valoarea contabilă a activului şi valoarea actualizată a fluxurilor de numerar viitoare estimate 

(excluzând viitoarele pierderi de credit suportate) decontate la rata dobânzii efective iniţiale a activului financiar. 

Valoarea contabilă a activului este redusă prin utilizarea unui cont de provizion pentru depreciere, iar valoarea 

pierderii este recunoscută în contul de profit şi pierdere. Dacă o investiţie păstrată pană la scadenţă sau un împrumut 

are o rată a dobânzii variabilă, rata de scont pentru evaluarea oricărei pierderi din depreciere este rata dobânzii 

efective curente stabilite în conformitate cu contractul. Ca mijloc practic, Compania poate evalua deprecierea pe baza 

valorii juste a unui instrument folosind preţul pieţei observabile. 

În scopul evaluării colective a deprecierii, activele financiare sunt grupate pe baza caracteristicilor privind 

riscul de credit (adică pe baza procesului de punctare al grupului ce ia în calcul tipul de activ, domeniul, poziţia 

geografică, situaţia restanţelor şi alţi factori relevanţi). Acele caracteristici sunt relevante în estimarea fluxurilor de 

numerar viitoare pentru prupurile de astfel de active prin aceea că indică capacitatea debitorului de a achita toate 

sumele datorate în baza termenilor contractuali privind instrumentul de datorie evaluat. 

Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea pierderii din depreciere scade, iar scăderea poate fi pusă în mod 

obiectiv în relaţie cu un eveniment produs după recunoaşterea deprecierii (cum ar fi imbunătăţirea cotei de credit), 

pierderea din depreciere recunoscută anterior este inversată prin ajustarea contului de provizion pentru depreciere. 

Valoarea reluării este recunoscută în contul de profit şi pierdere. 
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j. Clasificarea contractelor de asigurare 

Contractele de asigurare sunt considerate acele contracte unde Compania (asiguratorul) acceptă un risc de 

asigurare semnificativ de la cealaltă parte (deținatorul poliței de asigurare) fiind de acord să compenseze deținatorul 

poliței în situația în care un eveniment viitor incert specificat (eveniment asigurat) are un efect nefavorabil asupra 

deținatorului poliței de asigurare. Compania va stabili dacă se expune unui risc de asigurare semnificativ, comparînd 

plățile efectuate cu plățile de efectuat în cazul în care evenimentul asigurat nu a avut loc. 

Odată ce un contract a fost clasificat drept contract de asigurare, rămîne un contract de asigurare pentru tot 

restul perioadei, chiar dacă riscul de asigurare se reduce semnificativ pe durata perioadei, cu excepția cazului în care 

toate drepturile și obligațiile sunt stinse sau expiră. 

k. Active şi obligaţii din operaţiuni de reasigurare 

Contractele încheiate de Companie cu reasiguratorii, în baza cărora Compania este despăgubită pentru 

pierderile din unul sau mai multe contracte emise de Companie şi care respectă cerinţele de clasificare pentru 

contractele de asigurare sunt clasificate drept contracte de reasigurare deţinute. Contractele care nu îndeplinesc aceste 

cerinţe de clasificare sunt clasificate ca active financiare. Beneficiile la care are dreptul Compania conform 

contractelor sale de reasigurare sunt recunoscute ca active din reasigurare. Aceste active constă în solduri pe termen 

scurt de la reasiguratori, precum şi în creanţele care depind de cererile de despăgubire estimate şi de beneficiile care 

decurg din contractele de reasigurare aferente. Sumele recuperabile de la sau datorate reasigurătorilor sunt evaluate 

în concordanţă cu sumele asociate contractelor de asigurare reasigurate şi în conformitate cu termenii fiecărui contract 

de reasigurare. Datoriile (rezervele) din reasigurare constau în primele de plată pentru contractele de reasigurare şi 

sunt, recunoscute ca o cheltuială la scadenţă. 

Primele, daunele și cheltuielile de achiziție sunt prezentate net de sumele cedate reasiguratorilor și recuperabile 

de la aceștia. Sumele estimate a fi recuperabile de la reasiguratori aferente daunelor plătite și cheltuielile de ajustare 

sunt înregistrate separat de sumele estimate a fi plătite asiguraților. 

Sumele recuperabile de la reasiguratori sunt estimate corespunzător cu datoria de plată a daunelor asociate cu 

polița de asigurare și contractele de reasigurare. 

Compania îşi evaluează activele de reasigurare pentru depreciere trimestrial. Dacă există probe obiective că 

activul de reasigurare este depreciat, Compania reduce valoarea contabilă a activelor de reasigurare la valoarea 

recuperabilă şi recunoaşte respectiva pierdere din depreciere în contul de profit şi pierdere. Compania colectează 

dovezi obiective pentru deprecierea activului folosind acelaşi proces adoptat pentru activele financiare deţinute la 

costul amortizat. Pierderea din depreciere se calculează cu aceeaşi metodă folosită în cazul acestor active financiare. 

Activele de reasigurare sunt derecunoscute atunci cînd drepturile sunt stinse sau expiră sau cînd contractul este 

transferat unei terțe părți. 

l. Creanţele şi datoriile aferente contractelor de asigurare 

Creanțele de asigurare sunt active financiare nederivate cu plăți dixe sau determinabile, care nu sunt cotate pe 

o piață activă. Creanţele şi datoriile sunt recunoscute la momentul încheierii contractului de asigurare. Acestea includ 

sumele datorate către şi de la intermediarii în asigurări şi titularii de contracte. Dacă există probe obiective că creanţa  
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de asigurare este depreciată, Compania reduce ca atare valoarea contabilă a creanţei de asigurare şi recunoaşte 

respectiva pierdere din depreciere în contul de profit şi pierdere. Compania colectează dovezile obiective conform 

cărora o creanţă din asigurare este depreciată utilizând acelaşi proces adoptat în cazul împrumuturilor şi al creanţelor. 

Pierderea din depreciere se calculează cu aceeaşi metodă folosită în cazul activelor financiare. 

m. Recuperări din vânzarea bunurilor salvate şi din subrogări 

O parte dintre contractele de asigurare permit Companiei să recupereze / vândă proprietăţi (de obicei 

deteriorate) obţinute în urma soluţionării unei daune (de exemplu, bunuri salvate). Compania poate, de asemenea, 

avea dreptul de a căuta să obţină de la terţi plata unora dintre sau a tuturor costurilor înregistrate ca urmare a 

soluţionării daunelor (de exemplu, subrogare). 

Estimările recuperărilor din salvare sunt incluse sub formă de deducere în evaluarea datoriei asociate 

contractului de asigurare pentru daune, iar bunul salvat este recunoscut în alte active la stingerea datoriei. Reducerea 

este suma ce poate fi recuperată în mod rezonabil din înstrăinarea bunului. 

Recuperările aferente drepturilor de subrogare sunt incluse, de asemenea, sub formă de deducere în evaluarea 

datoriei asociate contractului de asigurare pentru daune, iar bunul salvat este recunoscut în alte active după stingerea 

datoriei. Reducerea constă în evaluarea sumei ce poate fi recuperată din acţiunea intentată împotriva terţului 

răspunzător. 

n. Împrumuturi 

Împrumuturile sunt recuoscute iniţial la valoarea justă, fără costurile de tranzacţie suportate. Împrumuturile 

sunt ulterior declarate la costul amortizat; orice diferenţă dintre încasări (fără costurile de tranzacţie) şi valoarea de 

răscumpărare este recunoscută în contul de profit şi pierdere pe perioada împrumuturilor folosind metoda dobânzii 

efective. Comisioanele achitate la constituirea facilităţilor de împrumut sunt recunoscute drept cost de tranzacţie al 

împrumutului în măsura în care este probabil ca unele sau toate facilităţile să fie trase. În acest caz, comisionul este 

amânat până când se efectuează tragerea. În măsura în care este probabil ca unele sau toate facilităţile să fie trase, 

comisionul este capitalizat ca plată anticipată pentru serviciile de lichiditate şi amortizat pe perioada facilităţii la care 

se referă. 

o. Numerar şi echivalente de numerar 

Numerarul şi echivalentele de numerar conţin balanţa numerarului disponibil şi a numerarului în tranzit, 

balanţe nerestricţionate deţinute la bănci, active financiare foarte lichide cu scadenţe iniţiale de mai puţin de trei luni, 

care sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii juste şi sunt utilizate de Companie la gestionarea 

angajamentelor de scurtă durată. Numerarul şi echivalentele de numerar sunt contabilizate la cost amortizat în situaţia 

poziţiei financiare. 

p. Contracte de leasing 

Contractele de leasing în care Compania îşi asumă în esenţă toate riscurile şi recompensele aferente dreptului 

de proprietate sunt clasificate drept contracte de leasing financiar. Contractele de leasing financiar sunt capitalizate  
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la începutul leasingului la valoarea care este mai mică dintre valoarea justă a bunului inchiriat şi valoarea actualizată 

a plăţilor minime de leasing. 

Contractele de leasing în care o parte semnificativă din riscurile şi recompensele aferente dreptului de 

proprietate sunt păstrate de locator sunt clasificate drept contracte de leasing operaţional. Pe parcursul perioadei 

pentru care este intocmit prezentul raport, Compania dispune de imobilizări corporale care fac obiectul contractelor 

de leasing financiar. 

Plăţile efectuate în baza contractelor de leasing operaţional (fără stimulentele primite de la Locator) sunt 

înregistrate în contul de profit şi pierdere în mod liniar pe perioada leasingului. 

Compania închiriază anumite imobilizări corporale. Compania nu deţine în esenţă toate riscurile şi 

recompensele aferente dreptului de proprietate, acestea fiind prin urmare clasificate drept contracte de leasing 

operaţional. 

q. Provizioane pentru alte datorii şi cheltuieli 

Un provizion este recunoscut dacă, ca rezultat a unui eveniment trecut, Compania are o obligaţie prezentă 

legală sau implicită ce poate fi estimată fiabil, şi este probabil că o ieşire de resurse încorporând beneficii economice 

va fi necesară pentru decontarea obligaţiilor. 

Un provizion este recunoscut pentru contractele cu titlu oneros atunci când beneficiile anticipate de a fi 

obţinute de Companie din un contract sunt mai mici decât costurile necesare pentru a îndeplini obligaţia conform 

condiţiilor contractului. Provizionul este măsurat la valoarea curentă a valorii mai joase dintre costurile anticipate de 

terminare a contractului şi costurile nete anticipate de continuare a contractului. Înainte de stabilirea unui provizion, 

Compania recunoaşte o pierdere din depreciere pentru activele asociate cu acest contract. 

Provizioanele se reanalizează la finalul perioadei de raportare şi se ajustează astfel încât să reflecte cea mai 

bună estimare curentă. In cazul în care nu mai este probabilă ieşirea de resurse care încorporează beneficii economice, 

provizionul trebuie anulat. 

r. Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor 

Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor includ îndemnizaţii, salarii, prime şi contribuţii la asigurările sociale. 

Obligaţiile privind beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor sunt evaluate pe o bază neactualizată şi sunt înregistrate 

ca cheltuială atunci când sunt suportate. Compania înregistrează o datorie pentru suma aşteptată de a fi plătită pentru 

planurile pe termen scurt de participare la profit şi prime în numerar dacă Compania are o obligaţie prezentă legală 

sau implicită de a plăti această sumă ca rezultat a serviciilor prestate în trecut de angajat, şi obligaţia poate fi estimată 

fiabil. 

s. Planuri de contribuţii determinate 

Un plan de contribuţii determinate este un plan de beneficii post-angajare conform căruia o entitate plăteşte 

contribuţii unei entităţi separate şi nu va avea obligaţii legale sau implicite de a plăti alte sume. Obligaţiile privind 

contribuţiile pentru planurile de contribuţii determinate sunt recunoscute ca cheltuială în profit şi pierdere atunci când 

sunt suportate. 
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Compania face plăţi către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi către Campania Naţională de Asigurări în 

Medicină pentru angajaţii ei pentru beneficii: asigurare medicală, ajutor de şomaj. Toţi angajaţii Companiei sunt 

membri şi sunt obligaţi legal să facă contribuţii determinate (incluse în contribuţiile sociale) către planul de pensii de 

stat din Moldova (un plan de stat de contribuţii determinate). Toate contribuţiile relevante către planul de pensii de 

stat din Moldova sunt recunoscute ca cheltuială în profit şi pierdere atunci când sunt suportate. Totodată, Compania 

nu operează un plan independent de pensii şi, ca consecinţă, nu are alte obligaţii privind pensiile. 

t. Capital social 

Părţile sociale sunt clasificate drept capital social atunci când nu există nici o obligaţie de a transfera numerarul 

sau alte active. Costurile incrementale atribuibile în mod direct emiterii de instrumente de capital propriu sunt 

declarate în capitalul propriu sub forma deducerii din încasări fără impozit. 

u. Capital statutar 

În conformitate cu prevederile actelor legislative ale Republicii Moldova și actelor normative emise de 

Autoritatea de Supraveghere (CNPF), companiile de asigurări urmează să se conformeze cerințelor legale privind 

mărimea capitalului social. În anul 2018 Capitalul statutar al unei companii de asigurări care practică activitatea 

licențiată în domeniul asigurărilor generale, trebuie să constituie nu mai puțin de 15 000 000 MDL, iar capitalul social 

minim al asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă trebuie să constituie 

22 500 000 MDL. La 31 decembrie 2018 capitalul social al Companiei constituia 26 951 000 MDL (2017 – 

26 951 000 MDL). 

v. Plasarea rezervelor 

În conformitate cu cerințele Legii nr.1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, Compania formează 

capitalul de rezervă, care va constitui nu mai puțin de 10% din capitalul social al societății. Totodată, capitalul de 

rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment. Astfel, la 

plasarea rezervelor tehnice de asigurare și a altor rezerve, Compania urmează să respecte normele de prudență pentru 

fiecare tip de investiție, în corelație cu valoarea totală a rezervelor formate. La 31 decembrie 2018 Compania a 

respectat cerințele actelor legislative și normative privind modul de formare a rezervelor. 

w. Dividende 

Dividendele pentru acţiunile ordinare sunt recunoscute ca datorie în perioada în care ele sunt declarate. 

x. Impozitul pe profit 

Impozitul pe profit pentru anul curent conţine impozitul curent şi cel amânat. Impozitul pe profit este 

recunoscut în profit şi pierdere cu excepţia cazului când el se atribuie la elementele recunoscute direct în capital sau  

în alte elemente ale rezultatului global. 

Impozitul curent este impozitul aşteptat de plătit pentru venitul impozabil pentru an, utilizând rate ale 

impozitului ce au fost adoptate sau în mare măsură aprobate la data raportării, şi orice ajustare la impozitele ce 

urmează a fi achitate pentru anii precedenţi. 
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Impozitul amânat este determinat utilizând metoda datoriei în situaţia poziţiei financiare, care e cauzat de 

diferenţele temporare dintre valorile contabile a activelor şi pasivelor pentru raportarea financiară şi valorile utilizate 

conform scopurilor fiscale. Nu se calculează impozit amânat pentru următoarele diferenţe temporare: fondul 

comercial ce nu se deduce în scopuri fiscale, recunoaşterea iniţială a activelor şi datoriilor care nu afectează profitul 

contabil sau fiscal, şi diferenţe ce rezultă din investiţii în companii subsidiare în măsura în care ele probabil nu se vor 

inversa în viitorul previzibil. 

Pe parcursul anilor 2019 și 2018 rata impozitului pe venit a constituit 12%.  

Suma impozitului pe venit amânat se bazează pe metoda de decontare prevăzută a valorilor contabile a activelor 

şi datoriilor, utilizând ratele de impozitare aprobate sau în mare măsură aprobate la data raportării. Creanţa privind 

impozitul pe profit este recunoscută doar în măsura în care este probabil că profiturile fiscale viitoare vor fi 

disponibile pentru care creanţa poate fi utilizată. Creanţele privind impozitul pe venit sunt reduse în măsura în care 

nu este probabil că beneficiile aferente vor fi realizate. 

y. Datoriile aferente contractelor de leasing financiar 

Datoriile financiare aferente contractelor de leasing financiar sunt evaluate la cost amortizat folosind rata 

efectivă a dobînzii pentru instrumentul financiar respectiv. 

z. Datorii comerciale și alte datorii 

Datoriile din credite comerciale și alte datorii similare sunt evaluate la valoarea lor nominală reprezentând 

valoarea justă a contravalorii ce urmează a fi plătită pentru bunurile primite și pentru serviciile prestate, indiferent 

dacă acestea sunt sau nu facturate Companiei. 

aa. Recunoaşterea veniturilor 

Prime subscrise 

Primele brute subscrise includ valoarea primelor brute aferente contractelor de asigurare în vigoare (pentru 

care a început perioada de acoperire a riscului asigurat). În situaţia în care durata contractului de asigurare este mai 

mare de un an, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primelor brute încasate şi de încasat, pe contractele de 

asigurare în vigoare, aferente unui an calendaristic din cadrul contractului de asigurare (prima anuală), cu excepţia 

contractelor cu primă unică pentru întreaga perioadă acoperită de asigurare, pentru care prima brută subscrisă 

reprezintă valoarea primei brute unice aferente întregului contract de asigurare. 

Pentru contractele de asigurare încheiate în valută străină, primele brute subscrise sunt recunoscute în MDL la 

cursul de schimb oficial istoric din data subscrierii. 

Alte venituri 

Veniturile se constată şi se reflectă în rapoartele financiare conform metodei specializării exerciţiilor în 

perioada de gestiune în care s-au produs, indiferent de momentul primirii efective a mijloacelor băneşti. 

Venitul din vânzări se constată la livrarea activelor şi transmiterea drepturilor de proprietate cumpărătorului. 

Veniturile sunt reflectate în raportul de profit şi pierderi separat pe tipuri de activităţi – operaţională (de 

exploatare), de investiţii şi financiară. 
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bb. Venituri şi cheltuieli legate de dobânzi 

Veniturile şi cheltuielile legate de dobandă pentru toate instrumentele financiare purtătoare de dobandă, 

inclusiv de cele evaluate la valoarea justă prin profit şi pierdere, sunt recunoscute în cadrul rezultatului din activitatea 

de investiţii în contul de profit şi pierdere, adică în poziţia „Venituri nete din investiţii” folosind metoda ratei efective 

a dobanzii. Când o creanţă este depreciată, Compania reduce valoare contabilă la valoarea sa recuperabilă, care este 

fluxul de trezorerie viitor estimat actualizat la rata dobânzii efective a instrumentului şi continuă compensarea 

actualizării ca venit din dobînzi. 

cc. Părţi afiliate 

O parte este considerată afiliată, dacă aceasta fie prin deţinerea de acţiuni, drepturi contractuale, relaţii de 

familie sau prin alte metode are abilitatea de a exercita o influenţă semnificativă sau controlul asupra politicilor 

financiare şi de exploatare a Companiei. 

dd. Active și Datorii Contingente  

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare. Acestea sunt prezentate în cazul în care 

ieșirea de resurse incorporând beneficii economice devine posibilă și nu probabilă.  

Un activ contingent nu este recunoscut în situațiile financiare, ci este prezentat atunci când o intrare de beneficii 

economice este probabilă. 

4. Estimări şi raţionamente contabile esenţiale 

Pregătirea situaţiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS presupune utilizarea din partea conducerii 

a unor estimări, judecăţi şi ipoteze ce afectează aplicarea politicilor contabile precum şi valoarea raportată a activelor, 

datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor. Estimările şi ipotezele asociate acestor estimări sunt bazate pe experienţa 

istorică precum şi pe alţi factori consideraţi rezonabili în contextul acestor estimări. Rezultatele acestor estimări 

formează baza judecăţilor referitoare la valorile contabile ale activelor şi datoriilor care nu pot fi obţinute din alte 

surse de informaţii. Rezultatele obţinute pot fi diferite de valorile estimărilor. 

Estimările şi ipotezele ce stau la baza lor sunt revizuite periodic. Revizuirile estimărilor contabile sunt 

recunoscute în perioada în care estimarea este revizuită, dacă revizuirea afectează doar acea perioada, sau în perioada 

în care estimarea este revizuită şi perioadele viitoare, dacă revizuirea afectează atât perioada curentă cât şi perioadele 

viitoare. 

Modificarea estimărilor, prin natura lor nu are legătură cu perioadele anterioare şi nu reprezintă corectarea unei 

erori. 

Prin excepţie de la modul de prezentare a efectului modificării estimării arătat mai sus, dacă o astfel de 

modificare dă naştere la modificări ale activelor şi datoriilor sau capitalurilor, efectul modificării se va prezenta prin 

ajustarea activelor, datoriilor sau capitalurilor proprii în perioada modificării. 

Principalele componente ale prezentelor situaţii financiare individuale la care se referă aceste estimări sunt: 

• Cheltuielile de achiziţie; 

• Datoriile provenite din operaţiuni de asigurare / reasigurare; 
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• Primele cedate; 

• Rezervele tehnice; 

• Clasificarea activelor şi datoriilor financiare; 

• Estimarea deprecierii activelor financiare; 

• Estimarea impozitului curent pe profit; 

• Estimarea impozitului amînat pe profit; 

• Provizioane pentru beneficiile angajaţilor; 

• Determinarea valorii juste a investițiilor imobiliare. 

a. Cheltuieli de achiziţie 

Cheltuielile de achiziţie sunt acele cheltuieli care intervin în procesul de vânzare a poliţelor (ocazionate de 

încheierea contractelor de asigurare). Cheltuielile de achiziţie includ comisioane, cheltuieli variabile aferente emiterii 

şi subscrierii de poliţe, care sunt direct legate de activitatea operaţională a Companiei. În general, cheltuielile de 

achiziţie amânate (reportate) reprezintă proporţia costurilor de achiziţie care corespunde rezervei de primă 

necâştigate. 

Cheltuielile de achiziţie amânate (reportate) sunt calculate pentru fiecare poliţă. Pentru primele încasate în 

avans se înregistrează comisionul plătit în avans. 

Alte costuri de achiziţie sunt înregistrate ca şi cheltuieli ale perioadei de gestiune în care au intervenit. 

Cheltuielile cu comisioanele sunt înregistrate în contrapartidă cu datoria către intermediarii în asigurări, în 

baza contractelor de mandat existente, sau datoria aferentă personalului propriu, în baza contractelor de muncă, şi a 

poliţelor încheiate, pentru care au fost recunoscute primele brute subscrise. 

Datorită faptului că sumele sunt exigibile conform contractelor de mandat şi de muncă, pentru cheltuielile cu 

comisioanele sunt înregistrate cheltuieli amânate (reportate), care se diminuează pe măsura expirării riscului asigurat 

şi obţinerea profitului din contractele de asigurare încheiate. 

b. Daune 

Daunele întâmplate cu privire la activitatea de asigurări generale includ toate daunele întâmplate în perioada 

exerciţiului financiar, fie că sunt raportate sau nu în această perioadă. 

Rezervele pentru daune nesoluţionate, calculate pe baza estimărilor individuale şi a metodelor statistice, sunt 

determinate pe baza costului estimat aferent plăţii tuturor daunelor întâmplate până la data bilanţului (încheierii 

exerciţiului financiar) dar nesoluţionate la această dată, indiferent că sunt raportate sau nu, inclusiv cu toate 

cheltuielile suplimentare aferente regularizării daunelor. 

Recuperările din reasigurări sunt prezentate separat în bilanţul contabil, ca active, şi anume, ca cota 

reasiguratorului în daunele întâmplate. 

Suma brută a rezervei de daune nesoluţionate (cele avizate şi neavizate) şi a recuperărilor de la reasigurători 

(cotele reasigurătorilor) şi din regrese sunt estimate cu un grad înalt de certitudine şi înregistrate în perioadele 

producerii evenimentului asigurat, datoria finală aferentă daunelor poate fi influenţată de evenimente şi informaţii 

ulterioare datei raportării şi poate diferi de rezervele constituite iniţial. Ajustările rezervelor sunt efectuate în mod  
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permanent şi sunt reflectate în situaţiile financiare pentru perioada în care ajustarea se efectuează (neţinând cont de 

perioada producerii evenimentului asigurat). Metodele folosite şi estimările efectuate sunt revizuite în mod regulat. 

c. Reasigurări cedate 

Primele, daunele şi cheltuielile de achiziţie sunt reflectate la valoarea brută; sumele cedate reasigurătorilor şi 

recuperabile de la aceştia sunt prezentate separat. 

Sumele estimate a fi recuperabile de la reasigurători, aferente daunelor neplătite şi cheltuielile de ajustare sunt 

înregistrate separat de sumele estimate a fi plătibile asiguraţilor. 

Sumele recuperabile de la reasigurători sunt estimate corespunzător cu datoria de plată a daunelor asociată cu 

poliţa de asigurare şi condiţiile contractelor de reasigurare. 

d. Rezerve tehnice 

Compania constituie şi menţine rezerve tehnice în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Cu privire la 

asigurări” nr.407 din 21 decembrie 2006, şi anume: 

- rezerva de prime necâştigate; 

- rezerva riscurilor neexpirate; 

- rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate; 

- rezerva de daune neavizate. 

Mărimea rezervelor tehnice constituite şi menţinute de către Companie nu poate fi mai mică decât mărimea 

obţinută prin calculul acestor rezerve potrivit metodelor stabilite de Regulamentul privind rezervele tehnice de 

asigurare aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 1/5 din 11.01.2011. 

Compania nu constituie şi nu recunoaşte drept datorie orice rezervă pentru posibile pretenţii viitoare, dacă 

acele pretenţii sunt generate de contracte de asigurare care nu există la finalul perioadei de raportare (cum ar fi rezerva 

de catastrofă sau rezerva de egalizare). 

Rezerva de prime necâştigate 

Rezerva de prime necâştigate se calculează lunar, prin însumarea cotelor-părţi din primele brute subscrise, 

aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenţa dintre volumul primelor brute 

subscrise şi această rezervă să reflecte primele brute alocate părţii din riscurile expirate la data calculării. Rezerva de 

prime necâştigate constituită se obţine prin însumarea valorilor rezervei de prime calculate pentru fiecare contract. 

Rezerva pentru riscuri neexpirate 

Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea 

exerciţiului financiar, în cazul în care se constată că daunele estimate în viitor depăşesc rezervele de prime constituite 

şi, drept urmare, în perioadele următoare rezerva de prime calculată nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce 

vor apărea în exerciţiile financiare viitoare. 

Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate (avizate) 

Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate se creează în baza estimărilor pentru avizările de daune primite 

de asigurător, astfel încât fondul creat să fie suficient pentru acoperirea plăţii acestor daune. 
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Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate se constituie pentru daunele raportate şi în curs de lichidare şi 

se calculează pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-

se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune. Rezerva de daune 

declarate, dar nesoluţionate care trebuie constituită se obţine prin însumarea valorilor rezervei de daune declarate, 

dar nesoluţionate calculate pentru fiecare contract de asigurare. 

Rezerva de daune neavizate 

Rezerva de daune neavizate („IBNR”) se creează la închiderea exerciţiului financiar şi se ajustează pe parcursul 

exerciţiului financiar trimestrial, în baza datelor statistice şi a calculelor actuariale pentru daunele întâmplate dar 

neavizate. 

e. Estimarea deprecierii activelor financiare 

Deprecierea împrumuturilor acordate care sunt clasificate ca fiind „active financiare evaluate la cost 

amortizat”, este estimată în baza ratei efectivă a dobînzii care s-a decis a fi apreciată rata medie a dobînzii pentru 

operaţiunile de politică monetară, determinată de către Banca Naţională a Moldovei. 

f. Estimarea impozitului curent pe profit 

Compania se supune impozitului pe profit în Republica Moldova. Pentru determinarea provizionului pentru  

impozitul pe profit este nevoie de un raţionament semnificativ. Există numeroase tranzacţii şi calcule pentru care 

determinarea impozitului final este incert. Compania recunoaşte datoriile în vederea auditului financiar anticipat pe 

baza estimărilor dacă se vor datora impozite suplimentare. Acolo unde rezultatul fiscal final al acestor tranzacţii este 

diferit de sumele iniţial înregistrate, aceste diferenţe vor avea impact asupra activelor şi pasivelor de impozit pe profit 

curente şi amânate în perioada în care se realizează această determinare.  

Datoriile (respectiv creanţele) privind impozitul curent pentru perioada fiscală curentă şi pentru cele anterioare 

sunt evaluate la valoarea care se aşteaptă a fi plătită către (recuperată de la) autorităţile fiscale, folosind ratele de 

impozitare (şi legile fiscale) care au fost promulgate sau în mare măsură adoptate până la finalul perioadei de 

raportare. 

g. Estimarea impozitului amînat pe profit 

Creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt evaluate la ratele de impozitare preconizate a fi aplicate 

pentru perioada în care activul este realizat sau datoria este decontată, pe baza ratelor de impozitare (şi a legilor 

fiscale) care au fost promulgate sau în mare măsură adoptate până la finalul perioadei de raportare. 

Evaluarea datoriilor privind impozitul amânat şi a creanţelor privind impozitul amânat reflectă consecinţele 

fiscale care ar decurge din modul în care entitatea preconizează, la finalul perioadei de raportare, că va recupera sau 

deconta valoarea contabilă a activelor şi a datoriilor sale. 

h. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 

Compania estimează provizion aferent beneficiilor angajaţilor care constă doar din calculul provizionului 

pentru concediul nefolosit de către angajaţi. Metoda de calcul a acestui provizion este metoda similară calculului 

conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova aferent concediului anual plătit de angajator. 
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Prin natura activităţilor efectuate, Compania este expusă unor riscuri variate care includ: riscul aferent 

activităţii de asigurare, riscul mediului economic, riscul de rată a dobânzii, riscul valutar, riscul de credit şi riscul de 

lichiditate. Conducerea urmăreşte reducerea efectelor potenţial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra 

performanţei financiare a Companiei. 

În activitatea desfăşurată, Compania se poate confrunta cu riscuri necontrolabile, care în general sunt asociate 

unor factori externi precum condiţiile macroeconomice, schimbări legislative, schimbări legate de mediul 

concurenţiale, etc. De regulă însă, Compania se confruntă cu riscuri controlabile, pentru care sunt adoptate politici şi 

proceduri de administrare activă (analiză,monitorizare şi control). Aceste riscuri sunt asociate unor facturi interni 

precum natura activităţii desfăşurate, complexitatea structurii organizatorice, calitatea personalului, etc. 

a. Riscul aferent activităţii de asigurare 

La subscrierea primelor, Compania îşi asumă un risc tehnic, respectiv riscul ca Compania să suporte daune 

aferente primei subscrise. Concentrarea riscului tehnic ar putea rezulta în pierderi semnificative pentru Companie în 

cazul în care un eveniment sau o serie de evenimente ar afecta un întreg tip de poliţe sau ţara ca atare. Compania 

reduce riscul tehnic printr-o evaluare atentă a clienţilor, limite de expunere bine stabilite, programe de reasigurare şi 

aplicarea unei politici de provizionare prudentă cu privire la asigurarea daunelor, atât raportate cât şi neraportate. 

Riscul asociat oricărui contract de asigurare este dat de posibilitatea ca evenimentul asigurat să se producă şi de 

incertitudinea legată de suma asigurării rezultate. Chiar prin natura unui contract de asigurare, riscul este aleatoriu şi, 

prin urmare, imprevizibil. Pentru un portofoliu de contracte de asigurare unde fixării preţurilor şi provizionării li se 

aplică teoria probabilităţii, riscul principal cu care se confruntă Compania în baza contractelor sale de asigurare este 

acela că plăţile efective pentru despăgubiri şi beneficii depăşesc valoarea contabilă a datoriilor asociate contractelor 

de asigurare. Acesta ar putea apărea deoarece frecvenţa sau gravitatea despăgubirilor şi a beneficiilor este mai mare 

decât se estimase. Evenimentele asigurate sunt aleatorii, iar numărul real şi valoarea despăgubirilor şi a beneficiilor 

va varia de la un an la altul comparativ cu nivelul stabilit folosind tehnici statistice. Experienţa arată că cu cât este 

mai mare portofoliul de contracte de asigurări similare, cu atât este mai mică variabilitatea relativă referitoare la care 

va fi rezultatul aşteptat. De asemenea, este puţin probabil ca un portofoliu mai diversificat să fie afectat de o 

modificare a oricărei componente a acestuia. Compania a elaborat strategia de încheiere a asigurărilor pentru a 

diversifica tipul riscurilor de asigurare acceptate în cadrul fiecăreia dintre aceste categorii pentru a obţine o populaţie 

de riscuri suficient de amplă, ceea ce va permite reducerea variaţiei rezultatului preconizat. Factorii care agravează 

riscul de asigurare includ lipsa diversificării din punct de vedere al tipului şi al volumului de risc, localizarea 

geografică şi tipul de domeniu acoperit.  
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Mai jos este ilustrată concentrarea datoriilor asociate contractelor de asigurare a Companiei după tipuri de 

asigurare la data de 31.12.2019: 

 Brut Cota reasiguratorului Net 

Total asigurări generale, inclusiv: 43 775 023,22 1 366 401,38 42 408 621,84 

Asigurări de accidente 137 041,46 - 137 041,46 

Asigurări de sănătate, din care: 588 683,35 - 588 683,35 

cu valabilitate în Republica Moldova 2 421,25 - 2 421,25 

cu valabilitate în afara Republicii Moldova 586 262,10 - 586 262,10 

Asigurări de vehicule terestre (CASCO) 8 099 836,33 9 243,84 8 090 592,49 

Asigurări de vehicule de cale ferată 14 562,74 4 045,21 10 517,53 

Asigurări de nave aeriene 582 355,46 564 997,87 17 357,59 

Asigurări de bunuri în tranzit - - - 

Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, din 

care asigurarea: 
796 159,73 348 324,49 447 835,24 

construcţiilor (locuinţe, oficii etc.) 643 397,77 281 490,25 361 907,52 

altor proprietăţi şi bunuri 152 761,96 66 834,24 85 927,72 

Alte asigurări de bunuri, din care asigurarea  313 207,79 - 313 207,79 

animalelor - - - 

culturilor agricole 309 000,00 - 309 000,00 

altor proprietăţi şi bunuri 4 207,79 - 4 207,79 

Asigurări de răspundere civilă auto, din care: 32 891 124,45 269 541,08 32 621 583,37 

RCA  internă 18 960 330,36 - 18 960 330,36 

Carte Verde 13 054 281,38 - 13 054 281,38 

Carnet CMR 854 298,81 269 541,08 584 757,73 

Transportatori faţă de călători 22 213,90 - 22 213,90 

Asigurări de răspundere civilă avia 4 002,64 - 4 002,64 

Asigurări de răspundere civilă generală 331 437,36 170 248,89 161 188,47 

Asigurări de pierderi financiare 16 611,91 - 16 611,91 
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5.  Managementul riscurilor - continuare 

Mai jos este ilustrată concentrarea datoriilor asociate contractelor de asigurare a Companiei după tipuri de 

asigurare la data de 31.12.2018: 

 Brut Cota reasiguratorului Net 

Total asigurări generale, inclusiv: 69 708 451,98 7 105 006,23 62 603 445,75 

Asigurări de accidente 480 193,55 43 227,74 436 965,81 

Asigurări de sănătate, din care: 2 210 411,84 0,00 2 210 411,84 

cu valabilitate în Republica Moldova 24 459,38 0,00 24 459,38 

cu valabilitate în afara Republicii Moldova 2 185 952,46 0,00 2 185 952,46 

Asigurări de vehicule terestre (CASCO) 16 286 664,79 415 836,30 15 870 828,49 

Asigurări de vehicule de cale ferată 52 760,77 24 541,62 28 219,15 

Asigurări de nave aeriene 773 375,00 767 796,68 5 578,32 

Asigurări de bunuri în tranzit 418 667,05 55 481,75 363 185,30 

Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, din 

care asigurarea: 
1 533 130,70 492 505,76 1 040 624,94 

construcţiilor (locuinţe, oficii etc.) 1 359 630,38 492 505,76 867 124,62 

altor proprietăţi şi bunuri 173 500,32 0,00 173 500,32 

Alte asigurări de bunuri, din care asigurarea  782 772,84 0,00 782 772,84 

animalelor 54 464,76 0,00 54 464,76 

culturilor agricole 721 000,00 0,00 721 000,00 

altor proprietăţi şi bunuri 7 308,08 0,00 7 308,08 

Asigurări de răspundere civilă auto, din care: 41 343 504,26 1 451 673,72 39 891 830,54 

RCA  internă 22 054 674,68 0,00 22 054 674,68 

Carte Verde 17 967 002,96 1 056 653,83 16 910 349,13 

Carnet CMR 1 283 885,76 395 019,89 888 865,87 

Transportatori faţă de călători 37 940,86 0,00 37 940,86 

Asigurări de răspundere civilă avia 7 933,82 0,00 7 933,82 

Asigurări de răspundere civilă generală 5 783 524,78 3 853 942,67 1 929 582,11 

Asigurări de pierderi financiare 35 512,58 0,00 35 512,58 

Acordurile de reasigurare includ acoperirea proporţională, şi pentru daunele peste o anumita sumă („excess  

of loss”). Pe lângă programul general de reasigurare al Companiei, fiecărei unităţi de afaceri i se permite să obţină  

protecţie suplimentară prin reasigurare. 

Despăgubirile aferente contractelor de asigurare în caz de accident sunt plătibile pe măsură ce acestea apar. 

Compania răspunde pentru toate evenimentele asigurate care sau produs pe durata contractului, chiar dacă pierderea 

este descoperită după finalul duratei contractului. 

Prin urmare, cererile de despăgubiri pentru răspundere civilă sunt soluţionate pe o lungă perioadă, iar un 

element mai amplu al provizioanelor pentru despăgubiri se raportează la daunele suferite dar neraportate (IBNR). 

Costul estimat al despăgubirilor include cheltuielile directe ce urmează a fi efectuate cu soluţionarea cererilor de 

despăgubire, fără valoarea estimată a subrogării şi alte recuperări. Compania ia toate măsurile rezonabile pentru a se 

asigura că are informaţiile corecte despre expunerile sale despăgubirilor. Cu toate acestea, dată fiind incertitudinea 

constituirii provizioanelor pentru despăgubiri, este probabil ca rezultatul final să se dovedească a fi diferit de datoria 

iniţială stabilită. Datoria aferentă acestor contracte cuprinde un provizion pentru daune produse dar neraportate 

(IBNR), un provizion pentru despăgubirile raportate dar neplătite şi unul pentru riscurile neexpirate la finalul  
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5.  Managementul riscurilor - continuare 

perioadei de raportare. Suma despăgubirilor în caz de accident este în special vulnerabilă la nivelul sentinţelor  

judecătoreşti şi la formarea precedentelor juridice privind chestiuni precum contractele şi prejudiciile. 

Tehnicile de estimare ale Companiei pentru calcularea costului estimat al despăgubirilor neplătite (atât 

raportate cât şi neraportate) sunt o combinaţie între estimările pe baza coeficientului de pierdere (unde coeficientul 

de pierdere este definit ca raportul dintre costul final al creanţelor de asigurare şi al primelor de asigurare încasate în 

special în exerciţiul financiar în legătură cu acele despăgubiri) şi o estimare pe baza experienţei reale cu cererile de 

despăgubire utilizând formule prestabilite acolo unde se acordă o importanţă mai mare experienţei reale cu cererile 

de despăgubire odată cu trecerea timpului. 

Estimarea IBNR este, în general, supusă unui grad mai mare de incertitudine decât estimarea costului de 

soluţionare a cererilor de despăgubire deja notificate Companiei, încazul în care există informaţii despre evenimentul 

la care se referă cererea de despăgubire. Este posibil ca asiguratul să nu aibă cunoştinţă de despăgubirile IBNR mulţi 

ani de laproducerea evenimentului care le-a dat curs. Pentru contractele de asigurare în caz deaccident, partea de 

IBNR din datoria totală este mare şi, de regulă, va prezenta variaţii mai mari între estimările iniţiale şi rezultatele 

finale din cauza unui grad de dificultate mai mare de estimare a acestor datorii. 

În estimarea datoriei pentru costul datoriilor raportate dar neachitate încă, Compania ia înconsiderare orice 

informaţie furnizată de cei care ajustează pierderile şi informaţiile despre costul soluţionării cererilor de despăgubire 

având caracteristici similare înperioadele anterioare. Cererile de despăgubire ample sunt evaluate de la caz la caz sau 

proiectate separat pentru a avea în vedere eventualul efect distorsionant al evoluţiei şi al incidenţei lor asupra restului 

portofoliului. 

Acolo unde acest lucru este posibil, Compania adoptă tehnici multiple pentru a estima nivelul necesar de 

provizioane. Acest lucru oferă o înţelegere mai mare a evoluţiilor inerente experienţei proiectate. Proiecţiile date de 

diferitele metodologii asistă, deasemenea, în estimarea gamei de rezultate posibile. Cea mai adecvată tehnică 

deestimare este aleasă luând în considerare caracteristicile clasei de afaceri şi măsura evoluţiei anului accidentului. 

Compania utilizează mai multe metode statistice de încorporare a diferitelor ipoteze construite în vederea  

estimării costului final al despăgubirilor. Cele două metode cel mai frecvent folosite sunt metodele de tip  

„Chainladder”şi Bornhuetter-Ferguson. 

b. Riscul de lichiditate 

Politica Companiei cu privire la lichidităţi este de a menţine suficiente resurse lichide pentru a-şi îndeplini 

obligaţiile pe măsură ce acestea devin scadente. Coeficientul de lichiditate este monitorizat permanent şi este mai 

mare decât 1. 
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Mai jos este ilustrată maturitatea activelor și datoriilor financiare nederivate în funcție de scadența contractuală 

rămasa la data de 31.12.2019: 

Active monetare Valoarea de bilanț Curente Pe termen lung 
Fără 

maturitate 

Investiții financiare disponibile pentru vânzare 2 277 508 - - 2 277 508 

Creanţe din asigurări 8 491 892 8 491 892 - - 

Alte împrumuturi şi creanţe 22 526 065 12 305 814 10 220 251 - 

Creanțe privind impozitul pe profit 1 147 769 1 147 769 - - 

Cheltuieli de achiziție reportate 2 327 905 2 327 905 - - 

Active de reasigurare 1 366 401 1 366 401 - - 

Numerar şi echivalente de numerar 7 727 140 7 727 140 - - 

Total active monetare 45 864 680 33 366 921 10 220 251 2 277 508 

Datorii monetare 
 

   

Datorii asociate contractelor de asigurare 43 775 023 43 775 023 - - 

Provizioane pentru alte datorii și cheltuieli 826 527 826 527 - - 

Beneficii ale angajaţilor 1 077 529 1 077 529 - - 

Datorii din asigurări 8 673 827 8 673 827 - - 

Datorii comerciale 2 502 992 2 502 992 - - 

Alte datorii 234 983 234 983 - - 

Total datorii monetare 57 090 881 57 090 881 - - 

Poziția de lichiditate netă la 31.12.2019 (11 226 201) (23 723 960) 10 220 251 2 277 508 

 

Mai jos este ilustrată maturitatea activelor și datoriilor financiare nederivate în funcție de scadența 

contractuală rămasa la data de 31.12.2018: 

 

Active monetare Valoarea de bilanț Curente Pe termen lung 
Fără 

maturitate 

Investiții financiare disponibile pentru vânzare 16 088 766 - - 16 088 766 

Investiții financiare păstrate pînă la scadență 11 987 767 11 987 767 - - 

Creanţe din asigurări 18 542 272 18 542 272 - - 

Alte împrumuturi şi creanţe 41 827 604 32 395 704 9 431 900 - 

Creanțe privind impozitul pe profit - - - - 

Cheltuieli de achiziție reportate 15 785 716 15 785 716 -  

Active de reasigurare 7 082 643 7 082 643 -  

Numerar şi echivalente de numerar 7 123 336 7 123 336 -  

Total active monetare 118 438 104 92 917 438 9 431 900 16 088 766 

Datorii monetare 
 

   

Datorii asociate contractelor de asigurare 69 708 453 69 708 453 - - 

Provizioane pentru alte datorii și cheltuieli 1 538 510 1 538 510 - - 

Beneficii ale angajaţilor 946 529 946 529 - - 

Datorii din asigurări 16 944 832 16 627 302 317 530 - 

Datorii comerciale 4 598 474 4 598 474 - - 

Datorii privind impozitul pe profit curent 125 937 125 937 - - 

Alte datorii 390 477 390 477 - - 

Total datorii monetare 94 253 212 93 935 682 317 530 - 

Poziția de lichiditate netă la 31.12.2018 24 184 892 (1 018 244) 9 114 370 16 088 766 
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c. Riscul fiscal 

Guvernul Republicii Moldova are mai multe instituţii care sunt autorizate să efectueze audit (controale) a  

companiilor ce operează în Republica Moldova. Aceste controale sunt similare după caracterul lor cu controalele 

efectuate de autorităţile fiscale în multe ţări, dar se pot extinde nu doar la aspecte fiscale, dar şi la alte probleme legale 

sau reglementare ce nimeresc în domeniul de interes a agenţiei ce verifică. În plus, agenţiile ce efectuează controalele 

sunt supuse unor limite mai puţin restrânse decât e norma în alte ţări. Este probabil că Compania va continua să fie 

supusă controalelor la anumite intervale şi odată cu aprobarea noilor legi şi regulamente. 

d. Riscuri operaţionale 

Riscul operaţional este riscul pierderii directe sau indirecte cauzate de o serie de factori asociaţi Companiei: 

procese interne, angajaţi, tehnologia şi infrastructura, şi din factori externi, celor ce sunt cauzaţi de cerinţe legale şi 

regulatorii şi din standardele generale de comportament corporativ, şi nu includ riscul de credit, de piaţă şi riscul de 

lichiditate. Riscurile operaţionale sunt cauzate de toate operaţiunile Companiei şi sunt prezente la toate entităţile. 

e. Riscul aferent cursului de schimb valutar 

Compania este expusă riscului valutar în urma tranzacţiilor în valute străine. Pentru a se evita pierderile ce 

decurg din mişcări cu impact negativ în cursul de schimb valutar, Compania aplică în prezent o politică de 

diversificare a portofoliului său de valute. 

Mai jos sunt ilustrate activele și datoriile monetare în monedă națională și valută străină la data de 31.12.2019: 

 

Active monetare Valoarea de 

bilanț 

MDL EUR USD RUB 

Investiții financiare disponibile pentru vânzare 2 277 508 2 277 508 - - - 

Creanţe din asigurări 8 491 892 5 144 346 1 177 434 2 170 112 - 

Alte împrumuturi şi creanţe 22 526 065 13 373 190 9 152 875 - - 

Creanțe privind impozitul pe profit 1 147 769 1 147 769 - - - 

Cheltuieli de achiziție reportate 2 327 905 2 327 905 - - - 

Active de reasigurare 1 366 401 1 366 401 - - - 

Numerar şi echivalente de numerar 7 727 140 7 249 791 475 455 - 1 894 

Total active monetare 45 864 680 32 886 910 10 805 764 2 170 112 1 894 

Datorii monetare 
 

    

Datorii asociate contractelor de asigurare 43 775 023 41 020 714 2 754 309 - - 

Provizioane pentru alte datorii și cheltuieli 826 527 826 527 - - - 

Beneficii ale angajaţilor 1 077 529 1 077 529 - - - 

Datorii din asigurări 8 673 827 3 078 554 5 121 983 473 290 - 

Datorii comerciale 2 502 992 2 481 274 16 418 5 300 - 

Alte datorii 234 983 234 983 - - - 

Total datorii monetare 57 090 881 48 719 581 7 892 710 478 590 - 

Poziția monetară netă la 31.12.2019 (11 226 201) (15 832 671) 2 913 054 1 691 522 1 894 
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Mai jos sunt ilustrate activele și datoriile monetare în monedă națională și valută străină la data de 31.12.2018: 

Active monetare Valoarea de 

bilanț 

MDL EUR USD GBP 

Investiții financiare disponibile pentru vânzare 16 088 766 16 088 766 - - - 

Investiții financiare păstrate pînă la scadență 11 987 767 11 987 767 - - - 

Creanţe din asigurări 18 542 272 11 928 290 4 622 801 1 991 181 - 

Alte împrumuturi şi creanţe 41 827 604 24 284 747 8 345 627 9 197 230 - 

Cheltuieli de achiziție reportate 15 785 716 15 785 716 - - - 

Active de reasigurare 7 082 643 7 082 643 - - - 

Numerar şi echivalente de numerar 7 123 336 7 123 336 - - - 

Total active monetare 118 438 104 94 281 265 12 968 428 11 188 411 - 

Datorii monetare 
 

    

Datorii asociate contractelor de asigurare 69 708 453 65 271 426 4 372 074 - 64 953 

Provizioane pentru alte datorii și cheltuieli 1 538 510 1 538 510 - - - 

Beneficii ale angajaţilor 946 529 946 529 - - - 

Datorii din asigurări 16 944 832 9 726 549 2 033 910 5 184 373 - 

Datorii comerciale 4 598 474 4 594 518 3 956 - - 

Datorii privind impozitul pe profit curent 125 937 125 937 - - - 

Alte datorii 390 477 390 477 - - - 

Total datorii monetare 94 253 212 82 593 946 6 409 940 5 184 373 64 953 

Poziția monetară netă la 31.12.2018 24 184 892 11 687 319 6 558 488 6 004 038  (64 953) 

 

Analiza senzitivității riscului valutar 

Creșterea/diminuarea cu 10 procente a Leului Moldovenesc față de următoarele valute la 31 decembrie 2019 

ar fi majorat /(diminuat) rezultatul financiar cu următoarele sume prezentate mai jos. Această analiză presupune că 

toate variabilele, în particular rata dobânzii rămâne constantă. Analiza este efectuată pe aceeași bază pentru anii 2019 

și 2018. 

 -10 % + 10% 

2019 2018 2019 2018 

(MDL)     

EUR (291 305) (655 849) 291 305 655 849 

USD (169 152) (600 403) 169 152 600 403 

RUB (19) - 19 - 

GBP - 6 495 - (6 495) 

f. Riscul de credit 

Compania este supusă riscului de credit prin faptul că un partener ar putea să se afle în imposibilitatea de a 

plăti sumele integrale la scadență. Expunerea cea mai mare a Companiei la riscul de credit provine din sumele datorate 

din creanțe din asigurări și altor împrumuturi și creanțe. În acest caz, expunerea este prezentată de valoarea de bilanț 

a activelor din situația consolidată a poziției financiare.  
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Mai jos sunt ilustrate concentrările de risc pentru activele Companiei: 

  31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 
 

Suma % Suma % 

Investiții financiare păstrate pînă la scadență - - 11 987 767 13,85 

Creanţe din asigurări 8 491 892 20,58 18 542 272 21,42 

Alte împrumuturi şi creanţe 22 526 065 54,60 41 827 604 48,32 

Creanțe privind impozitul pe profit 1 147 769 2,78 - - 

Active de reasigurare 1 366 401 3,31 7 082 643 8,18 

Numerar şi echivalente de numerar 7 727 140 18,73 7 123 336 8,23 

Total  41 259 267 100 86 563 622 100 

Tabelul de mai jos reprezintă calitatea creanțelor care sunt restante nedepreciate și depreciate la situația din 31 

decembrie 2019: 
 

Nu sunt nici 

restante, nici 

depreciate 

Restante, dar 

nu sunt 

depreciate 

Depreciate Total 

Investiții financiare păstrate pînă la scadență - - - - 

Creanţe din asigurări 3 217 378 683 967 4 590 547 8 491 892 

Alte împrumuturi şi creanţe 22 433 158 90 707 2 200 22 526 065 

Creanțe privind impozitul pe profit 1 147 769 - - 1 147 769 

Active de reasigurare 1 366 401 - - 1 366 401 

Numerar şi echivalente de numerar 7 727 140 - - 7 727 140 

Total active monetare 35 891 846 774 674 4 592 747 41 259 267 

Tabelul de mai jos reprezintă calitatea creanțelor care sunt restante nedepreciate și depreciate la situația din 31 

decembrie 2018: 
 

Nu sunt nici 

restante, nici 

depreciate 

Restante, dar 

nu sunt 

depreciate 

Depreciate Total 

Investiții financiare păstrate pînă la scadență 11 987 767 - - 11 987 767 

Creanţe din asigurări 12 613 871 3 707 094 2 221 307 18 542 272 

Alte împrumuturi şi creanţe 41 032 274 771 214 24 116 41 827 604 

Active de reasigurare 7 082 643 - - 7 082 643 

Numerar şi echivalente de numerar 7 123 336 - - 7 123 336 

Total active monetare 79 839 891 4 478 308 2 245 423 86 563 622 

g. Riscul ratei dobanzii 

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul că valoarea justă aferentă instrumentelor financiare sau mijloacelor 

bănești viitoare vor varia din cauza modificării ratei dobânzii. 

lnstrumentele cu rata dobânzii variabilă expune Compania la riscul ratei dobanzii pentru mijloacele banești, 

pe cand instrumentele cu rata dobanzii fixa expune Compania la riscul modificării valorii juste a instrumentelor 

financiare. Compania nu deține datorii financiare cu rata dobânzii flotantă. 
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6. Active necorporale 

  Programe 
informatice 

Invenții, mărci 
Alte active 

necorporale 
Total 

Valoarea de intrare la 1 ianuarie 2018 421 529 38 297 12 600 472 426 

Amortizarea acumulată la 1 ianuarie 2018 89 608 2 200 6 090 97 898 

Valoarea netă la 1 ianuarie 2018 331 921 36 097 6 510 374528 

Achiziţii 175 789 1 301 - 177 090 

Alte intrări (restabiliri)/ieșiri (39 500) (1 471) - (40 971) 

Cheltuieli cu amortizarea 110 063      5 327      2 520      117 910     

Valoarea de intrare la 31 decembrie 2018 557 818 38 127 12 600 608 545 

Amortizarea acumulată la 31 decembrie 2018 165 404 6 056 8 610 180 070 

Valoarea netă la 1 ianuarie 2019 392 414 32 071 3 990 428 475 

Achiziţii - 6 375 - 6 375 

Cheltuieli cu amortizarea 130 076 5 395 2 520 137 991 

Alte intrări (restabiliri)/ieșiri (82 000) (2 177) - (84 177) 

Valoarea de intrare la 31 decembrie 2018 475 818 42 325 12 600 530 743 

Amortizarea acumulată la 31 decembrie 2018 213 480 9 274 11 130 233 884 

Valoarea netă la 31 decembrie 2019 262 338 33 051 1 470 296 859 

7. Imobilizări corporale 

 

Valoarea de intrare a imobilizărilor corporale 
 

Clădiri şi 
construcţii 

speciale 

Mobilier, 
echipament, 

utilaje şi 
instalaţii 

Mijloace de 
transport 

Alte mijloace 
fixe 

Total 

Valoarea de intrare la 1 ianuarie 
2018 

1 479 989 2 540 468 10 922 286 406 110 15 348 853 

Achiziţii 26 882 219 728 353 328 102 921 702 859 

Intrari in urma inventarierei/ restabiliri - 45 914 - 7 200 53 114 

Înstrăinări (665 682) (34 836) - - (700 518) 

Alte iesiri (invent., casare, dauna etc.) (10 000) (198 893) - (51 838) (260 731) 

Diferențe din reevaluare     - 

Valoarea de intrare la 31 decembrie 

2018 
831 189 2 572 381 11 275 614 464 393 15 143 577 

      

Achiziţii - 125 225 181 290 24 642 331 157 

Intrari in urma inventarierei/ restabiliri - 59 021 - 4 000 63 021 

Înstrăinări - (283 899) (1 747 855) (15 687) (2 047 441) 

Alte iesiri (invent., casare, dauna etc.) - (129 102) - (8 748) (137 850) 

Diferențe din reevaluare 65 925 - - - 65 925 

Valoarea de intrare la 31 decembrie 
2019 

897 114 2 343 626 9 709 049 468 600 13 418 389 
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7.  Imobilizări corporale - continuare 

Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale 
 

Clădiri şi 
construcţii 

speciale 

Mobilier, 
echipament, 

utilaje şi 
instalaţii 

Mijloace de 
transport 

Alte mijloace 
fixe 

Total 

Amortizarea/deprecierea acumulată la 
1 ianuarie 2018 

118 681 1 013 187 2 373 889 123 562 3 629 319 

Înstrăinări (33 317) (16 135) - - (49 452) 

Alte iesiri (invent., casare, dauna etc.) - (187 912) - (41 236) (229 148) 

Cheltuieli cu amortizarea 30 700 409 831 1 094 485 89 956 1 624 972 

Deprecierea  (12 490) - (13 569) - (26 059) 

Diferențe din reevaluare      

Amortizarea/deprecierea acumulată 
la 31 decembrie 2018 

103 574 1 218 971 3 454 805 172 282 4 949 632 

      

Înstrăinări - (167 855) (633 239) (9 405) (810 499) 

Alte iesiri (invent., casare, dauna etc.) - (116 202) - (7 502) (123 704) 

Cheltuieli cu amortizarea 28 231 420 721 1 076 721 89 740 1 615 413 

Deprecierea  (18 519) (671) 147 785 - 128 595 

Amortizarea/deprecierea acumulată 
la 31 decembrie 2019 

113 286 1 354 964 4 046 072 245 115 5 759 437 

Valoarea netă a imobilizărilor corporale 

 
Clădiri şi 

construcţii 
speciale 

Mobilier, 
echipament, 

utilaje şi 
instalaţii 

Mijloace de 
transport 

Alte mijloace 
fixe 

Total 

Valoarea netă a imobilizărilor corporale 

din 1 ianuarie 2018 
1 361 308 1 527 281 8 548 397 282 548 11 719 534 

Valoarea netă a imobilizărilor corporale 

din 31 decembrie 2018 
727 615 1 353 410 7 820 809 292 111 10 193 945 

Valoarea netă a imobilizărilor corporale 

din 31 decembrie 2019 
783 828 988 662 5 662 977 223 485 7 658 952 

 

Compania a înregistrat diferențe din reevaluarea imobilizărilor corporale - cladirile, în baza rapoartelor de 

evaluare întocmite de un evaluator independent la situația din 31 decembrie 2019 și diferențe din deprecierea 

imobilizărilor corporale în urma identificării independent a indicilor de depreciere la situația din 31 decembrie 2019.  

8. Investiţii imobiliare 

   2019 2018 

Valoarea netă contabilă la începutul perioadei  16 666 000 16 666 000 

Intrări  1 578 502 - 

Ieșiri  - - 

Ajustarea la valoarea justă  (4 760 542) - 

Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei  13 483 960 16 666 000 

Investițiile imobiliare sunt înregistrate la valoarea justă după recunoașterea inițială, Compania înregistrează 

modificarea valorii investițiilor în baza rapoartelor de evaluare întocmite de către un evaluator independent pe 

parcursul perioadei de gestiune. 
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9. Investiţii financiare disponibile pentru vînzare 

Compania deține controlul asupra activității întreprinderilor cu aportul în capitalul social mai mare de 90%, 

după cum urmează: „Servicii Auto Prosper” S.A., „Klassika Leasing” S.A., „Concept Imobil” S.A. și deține 100% 

din capitalul social al Fondul Nestatal de Pensii "Asigurarea Socială Privată”. 

10. Investiții financiare păstrate pînă la scadență 

Valorile mobiliare de stat înregistrate de Companie la situația din 31.12.2018 au termen de scadență 

21.03.2019. Rata medie a dobînzii constituie 4.24%. La situația din 31.12.2019 Compania nu dispune de investiții în 

valori mobiliare de stat, aceasta a participat la licitație 30.12.2019 și a câștigat licitația pentru plasarea valorilor 

mobiliare de stat pe data de 02.01.2020. 

11. Creanţe din asigurări 

Compania calculează provizionul pentru deprecierea creanţelor din asigurări, precum şi a altor creanţe şi 

împrumuturi conform abordării individuale, reieşind din caracteristicile individuale ale debitorului, şi a abordării 

generale, conform căreia creanţele sunt structurate în dependenţă de termenul de scadenţă şi sunt depreciate conform 

cotelor procentuale indicate în matricea de mai jos: 

Termenul de scadenţă expirat, zile Cota creanţelor compromise, % 

Nescadente 0% 

0-60 zile 0% 

60-120 zile 5% 

120-180 zile 10% 

180-365 zile 25% 

365-730 zile 35% 

730-1096 zile 40% 

peste 1096 zile 50% 
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  Nota 2019 2018 

Creanţe pe termen scurt ale instituțiilor financiare  28 620 30 193  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen scurt ale 
instituțiilor financiare 

 
(3 543) (105)  

Valoarea contabilă netă pentru creanţele pe termen scurt ale 
instituțiilor financiare 

 
25 077 30 088  

Creanţe pe termen scurt privind pretenţiile înaintate şi recunoscute 
privind asigurarea directă 

 
802 573 482 461  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen scurt privind 
pretenţiile înaintate şi recunoscute privind asigurarea directă 

 
(642 517) (482 461)  

Valoarea contabilă netă pentru creanţele pe termen scurt 
privind pretenţiile înaintate şi recunoscute privind asigurarea 
directă 

41 160 056 -  

Creanţe pe termen scurt privind alte operaţii  2 562 153 2 619 875  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen scurt privind alte 
operaţii 

 
-  -  

Valoarea contabilă netă pentru creanţe pe termen scurt 
privind alte operaţii 

 
2 562 153 2 619 875  

Creanţe pe termen scurt privind pretenţiile de regres   3 077 885 1 893 853  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen scurt privind 
pretenţiile de regres 

 
(918 230) (601 151)  

Valoarea contabilă netă pentru creanţele pe termen scurt 
privind pretenţiile de regres 

 
2 159 655 1 292 702  

Creanţe pe termen lung privind pretenţiile de regres   -  -  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen lung privind 
pretenţiile de regres 

 
-  -  

Valoarea contabilă netă pentru creanţele pe termen lung 
privind pretenţiile de regres 

 
-  -  

Creanţe pe termen scurt privind asigurarea directă  4 706 528 15 093 578  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen scurt privind 
asigurarea directă 

 
(1 470 921) (924 478)  

Valoarea contabilă netă pentru creanţele pe termen scurt 
privind asigurarea directă 

 
3 235 607 14 169 100  

Creanţe pe termen scurt privind riscurile primite în reasigurare  -  -  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen scurt privind 
riscurile primite în reasigurare 

 
-  -  

Valoarea contabilă netă pentru creanţele pe termen scurt 
privind riscurile primite în reasigurare 

 
-  -  

Creanţe pe termen scurt privind riscurile transmise în reasigurare  349 482 430 507  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen scurt privind 
riscurile transmise în reasigurare 

 
(138) -  

Valoarea contabilă netă pentru Creanţe pe termen scurt 
privind riscurile transmise în reasigurare 

 
349 344 430 507  

Total creanţe din asigurări  8 491 892 18 542 272  

Mișcări în provizionul privind deprecierea creanţelor din asigurări: 

   2019 2018 

Sold la începutul perioadei  2 008 195 1 966 278 

Provizion suplimentar  1 027 563 49 773 

Casări  (547) (7 856) 

Recuperări  - - 

Valoarea la sfârşitul perioadei  3 035 211 2 008 195 
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12. Alte împrumuturi şi creanţe 

a. Investiții pe termen scurt 

   2019 2018 

Depozite deţinute pe un termen mai mic de 
un an 

 8 640 000 14 854 699 

Depozite deţinute pe un termen mai mare 
de un an 

 - - 

Împrumuturi acordate pe termen scurt  - - 

Ajustarea la cost amortizat  - - 

Valoarea la sfârşitul perioadei  8 640 000 14 854 699 

Ratele dobînzilor la depozite la situația din 31 decembrie 2019 variază de la 1,05 % la 3,75 % în dependență 

de condițiile contractuale (2018: variază de la 1,05 % la 3,75 % în dependență de condițiile contractuale). 

b. Alte împrumuturi şi creanţe pe termen scurt 

   2019 2018 

Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale  28 073 752 451  

Ajustarea la cost amortizat a creanțelor pe termen scurt aferent 
facturilor comerciale 

 -  -  

Valoarea contabilă netă pentru creanţele pe termen scurt aferente 
facturilor comerciale 

 28 073 752 451  

Avansuri pe termen scurt acordate  59 947 364 896  

Provizionul pentru deprecierea avansurilor pe termen scurt acordate  (19 861) (22 594)  

Valoarea contabilă netă pentru avansurile pe termen scurt 
acordate 

 40 086 342 302  

Avansuri pe termen lung acordate  -  10 390  

Provizionul pentru deprecierea avansurilor pe termen lung acordate  - - 

Valoarea contabilă netă pentru avansurile pe termen lung acordate  -  10 390  

Creanţe la bugetul de stat  11 826 25 168  

Creanţe pe termen scurt ale personalului  31 182 156 073  

Corectarea la cost amortizat a creanţelor pe termen scurt ale 
personalului 

 -  (1 906)  

Valoarea contabilă netă pentru creanţele pe termen scurt ale 
personalului 

 31 182 154 167  

Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate  49 957 65 253  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen scurt privind 
veniturile calculate 

 -  (11 531)  

Valoarea contabilă netă pentru creanţele pe termen scurt privind 
veniturile calculate 

 49 957 53 722  

Creanțe pe termen scurt ale băncilor comerciale  20 639 043 11 421 208  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen ale bancilor 
comerciale 

 (20 591 446) (8 202)  

Valoarea contabilă netă pentru creanţele pe termen scurt privind 
veniturile calculate 

 47 597 11 413 006  

Alte creanțe pe termen scurt  3 490 345 4 824 368  

Provizionul pentru deprecierea creanţelor pe termen         scurt privind 
veniturile calculate 

 (33 252) (24 179)  

Valoarea contabilă netă pentru alte creanțe pe termen scurt  3 457 093 4 800 189  

Total  alte creanţe şi împrumuturi  3 665 814 17 551 395  
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Mișcări în provizionul privind deprecierea altor creanţe: 

   2019 2018 

Sold la începutul perioadei  66 506 60 777 

Provizion suplimentar  20 585 716 5 729 

Casări  (7 663) - 

Recuperări  - - 

Valoarea la sfârşitul perioadei  20 644 559 66 506 

În luna februarie 2013 compania a devenit membru cu drepturi depline al Biroului Naţional al Asigurătorilor 

de Autovehicule. Începînd cu luna iulie 2013 compania este autorizată să subscrie polițe de asigurare obligatorie de 

răspundere civilă externă „Carte Verde”. În calitate de membru cu drepturi depline Compania deține:  

a) Contribuţia iniţială în Fondul de Compensare – 1 125 000 MDL, 

b) Contribuţia în Garanţia Financiară Externă – 472 223 Eur, echivalentul la data 31.12.2019 constituie 

9 095 251 MDL (2018: 425 000 Eur, echivalentul la data 31.12.2018 constituie 8 296 510 MDL). 

Contribuțiile menționate sunt recalculate în dependență de cantitatea membrilor cu drepturi de a subscrie 

polițe de asigurare obligatorie de răspundere civilă externă „Carte Verde”. La moment în Republica Moldova sunt 

autorizate să vîndă polițe Carte Verde 7 companii. 

13. Creanțe privind impozitul pe profit 

Compania înregistrează la sfîrșitul perioadei de gestiune creanțe privind impozitul pe profit în valoare de 

1 147 769 (2018: 0 MDL). Aceasta se datorează achitării impozitului în rate pe parcursul anului de gestiune ținînd 

cont de suma prognozată a impozitului ce urma a fi achitată în anul curent. 

14. Cheltuieli de achiziţie reportate 

Cheltuielile de achiziţie reportate cuprind sumele care sunt legate în mod direct de subscrierea sau reînnoirea 

cu succes a contractelor de asigurare, rezultând direct din tranzacţiile contractuale, şi care au fost evaluate în mărime 

de 2 327 905 MDL, (2018: 15 785 716 MDL). 

15. Active de reasigurare 

   2019 2018 

Cota reasigurătorului în RPN (UPR)  620 728 6 149 818 

Cota reasigurătorului în rezerva daunelor declarate, 
dar nesolutionate (avizate) (RBNS) 

 
695 704 903 649 

Cota reasigurătorului în rezerva daunelor neavizate 
(IBNR) 

 
49 041 29 176 

Cota reasigurătorului în rezerva riscurilor neexpirate  928 - 

Total la sfârşitul perioadei  1 366 401 7 082 643 
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16. Stocuri 

    2019  2018 

Materiale  38 686 139 920 

Mijloace fixe deținute in vederea vînzării  - 476 468 

Recuperări din plățile de asigurare  286 168 - 

Total  324 854 616 388 

17. Numerar şi echivalente de numerar 

    2019 2018 

Mijloacelor băneşti în casierie  797 100 1 573 509  

Conturi curente în valuta națională/în valută străină  6 930 040 5 549 827  

Totalla sfârşitul perioadei  7 727 140 7 123 336 

Numerarul şi echivalentele de numerar includ mijloacele băneşti în casierie deţinute în lei modoveneşti (MDL) 

şi numerar în conturi curente deschise în băncile comerciale din ţară. Compania nu deţine mijloace băneşti legate sau 

conturi curente în valută străină în bănci din afara Republicii. 

18. Alte active 

Compania înregistrează în alte active primordial cheltuieli anticipate privind asigurarea mijloacelor de transport 

ale Companiei, servicii de publicitate achitate în avans etc.  

19. Capitalul social 

Capitalul social al Companiei constituie 26 951 000 MDL format din 26 951 acţiuni ordinare nominative de 

clasa I, cu valoarea nominală de 1 000 MDL. Toate acţiunile emise de Companie au fost achitate integral. Acționarul 

unic al Companiei este Avantage S.R.L. 

   
2019 2018 

Valoarea la începutul perioadei  26 951 000 26 951 000 

Modificări în perioada  - - 

Valoarea la sfârşitul perioadei  26 951 000 26 951 000 

20. Alte rezerve de capital 

În vederea menținerii stabilității financiare a activității Companiei și asigurării capacității financiare a acestuia 

de a onora la momentul oportun și în totalitate obligațiile asumate, prin Hotarârea Adunării Generale Extraordinare 

a Acționarilor Companiei – mamă, respectînd normele de prudență, au fost înterprinse acțiunile relevante. Astfel la 

data de 20.03.2018 Compania a format din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți și profitul net obținut 

pentru anul 2017, în componența „Altor rezerve de capital” un fond de rezervă în sumă de 20 295 107 MDL. 

Dat fiind faptul că în 2019 a fost format provizion în mărime de 100 % pentru deprecierea creanțelor BC 
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„Banca de Economii” S.A. și BC „Unibank” S.A. aflate în proces de insolvabilitate, valoarea fondului de rezervă în 

sumă de 20 295 107 MDL trece în contul acoperirii pierderii generate de formarea provizionului dat. 

21. Datorii asociate contractelor de asigurare 

Rezerve tehnice de asigurare brute 
 
   2019 2018 

Rezerva primei necâştigate  11 990 008 48 625 892 

Rezervele de daune declarate dar nesoluționate  16 319 854 15 853 125 

Rezerva de daune neavizate  13 772 759 5 229 436 

Rezerva riscurilor neexpirate  1 692 402 - 

Total la sfârşitul perioadei  43 775 023 69 708 453 

22. Provizioane pentru alte datorii și cheltuieli 

Compania estimează provizion aferent beneficiilor angajaţilor care constă din calculul provizionului pentru 

concediul nefolosit de către angajaţi (absenţe pe termen scurt compensate), contribuții de asigurări sociale și prime 

de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente concediilor nefolosite la situația din 31.12.2019 în valoare de 

693 346MDL ( 2018: 1 305 310 MDL). Metoda de calcul provizionului pentru concediul nefolosit este metoda 

similară calculului, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, aferent concediului anual plătit de angajator. 

Compania a format în 2017 provizion în mărime de 115 393,00 lei, aferent litigiului aflat pe rol în instanța de 

judecată la cererea  CA „Grawe Carat Asigurări” S.A. către Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor 

de Autovehicule”, CIA „ASITO” S.A., CA „Moldasig” S.A., CA „Alliance Incuranse Group” S.A., CA „Klassika 

Asigurări” S.A. privind încasarea în mod solidar a prejudiciului material cauzat. 

Suplimentar Compania formează provizion privind serviciile prestate de către prestatori, în baza contractelor 

de prestări servicii, acte de îndeplinire a lucrărilor, pentru care nu au fost primite documentele primare în perioada 

de gestiune, dar în perioadele ulterioare. La situația din 31 decembrie 2019 acest provizion constituie 17 788 MDL 

(2018: 117 807 MDL). 

23. Beneficii ale angajaţilor 

   2019 2018 

Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii  1 073 099 941 397 

Datorii faţă de personal privind alte operaţii  4 430 5 132 

Total la sfârşitul perioadei  1 077 529 946 529 

24. Datorii din asigurări 

   
2019 

2018  
(RETRATAT) 

Alte datorii pe termen lung  - 317 530 

Datorii pe termen scurt privind asigurarea directă  2 995 375 7 502 488 

Datorii pe termen scurt privind riscurile transmise în reasigurare  5 548 627 7 121 952 

Alte datorii pe termen scurt  129 825 312 325 

Venituri anticipate curente  - 1 690 537 

Total la sfârşitul perioadei  8 673 827 16 944 832 
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25. Datorii comerciale 

Din cadrul rulajelor datoriilor comerciale pot fi menţionate următoarele tranzacţii: procurări de imobilizări 

corporale şi stocuri; achiziţii de servicii de publicitate, deservire a tehnicii de birou, reparaţii ale imobilizărilor 

Companiei, servicii de întreţinere a oficiilor, arenda, plăţi în fondul de compensare, plăți în fondul de protecție a 

victimelor străzii etc. 

26. Impozitul pe profit 

Impozitul curent este impozitul aşteptat de plătit pentru venitul impozabil pentru an, utilizând rate ale 

impozitului ce au fost adoptate sau în mare măsură aprobate la data raportării, şi orice ajustare la impozitele ce 

urmează a fi achitate pentru anii precedenţi. Pe parcursul anilor 2019 și 2018 rata impozitului pe venit a constituit 

12%. Creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt evaluate la ratele de impozitare preconizate a fi aplicate 

pentru perioada în care activul este realizat sau datoria este decontată, pe baza ratelor de impozitare (şi a legilor 

fiscale) care au fost promulgate sau în mare măsură adoptate până la finalul perioadei de raportare. 

Reconcilierea ratei de impozitare efective 

  
2019 

2018  
(RETRATAT) 

   

Profit până la impozitare (35 990 894) 11 338 646 

Impozit calculat prin aplicarea ratei de impozitare (12%) - 1 360 638 

Efectul fiscal al:   

Venitului neimpozabil - (52 003) 

Cheltuielilor nedeductibile - 183 916 

Alte elemente - (489 305) 

Cheltuieli / (economii) efective privin impozitul pe venit - 1 003 246 

Evaluarea datoriilor privind impozitul amânat şi a creanţelor privind impozitul amânat reflectă consecinţele 

fiscale care ar decurge din modul în care entitatea preconizează, la finalul perioadei de raportare, că va recupera sau 

deconta valoarea contabilă a activelor şi a datoriilor sale. 

Pe parcursul perioadei care au intrat în aria prezentului raport, impozitul amînat a fost calculat aferent 

diferențelor temporare privind: imobilizările corporale; provizionul aferent beneficiilor angajaţilor; provizioanele 

aferente creanțelor; investițiile financiare; investițiile imobiliare. 

În contul de profit sau pierdere și a altor elemente ale rezultatului global au fost recunoscute: 

   2019 2018 

    

Cheltuieli cu impozitul pe venit curent  - 1 456 226 

Cheltuieli cu impozitul pe venit aferent 
perioadelor anterioare 

 
(3 512) (335 102) 

Cheltuieli cu impozitul amînat  (429 405) (117 878) 

Total   (432 917) 1 003 246 

Activele și datoriile privind impozitul pe profit amînat se compensează cînd există un drept legal de a compensa 

activele privind impozitul curent cu datoriile privind impozitul curent și cînd creanțele și datoriile privind impozitul 
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amînat sunt aferente impozitului pe profit perceput de aceeași autoritate fiscală privind entitatea impozabilă. 

Creanțe (datorii) amânate privind impozitul pe venit (2019): 

  

01.01.2019 
Recunoscute in 
contul de profit 

sau pierder 

Recunoscute în 
alte elemente ale 

rezultatului global 
31.12.2019 

Active - - - - 

Imobilizări corporale (534 552) (102 984) - (637 536) 

Investiții imobiliare/Investiții financiare (243 513) 326 552 - 83 039 

Provizioane pentru deprecierea creanțelor 248 964 122 636 - 371 600 

Datorii - - - - 

Rezerve pentru concediile nefolosite  - 83 201 - 83 201 

Alte rezerve 13 847 - - 13 847 

Alte elemente ale rezultatului global (2 839) - (7 911) (10 750) 

Total  (518 093) 429 405 (7 911) (96 599) 

Creanțe (datorii) amânate privind impozitul pe venit (2018): 

  

01.01.2018 
Recunoscute in 
contul de profit 

sau pierder 

Recunoscute în 
alte elemente ale 

rezultatului global 
31.12.2018 

Active - - - - 

Imobilizări corporale (782 394) 247 842 - (534 552) 

Investiții imobiliare/Investiții financiare (243 513) - - (243 513) 

Provizioane pentru deprecierea creanțelor 243 247 5 717 - 248 964 

Datorii - - - - 

Rezerve pentru concediile nefolosite  135 682 (135 682) - - 

Alte rezerve 13 847 - - 13 847 

Alte elemente ale rezultatului global (4 118) - (1 279) (2 839) 

Total  (637 249) (117 877) (1 279) (518 093) 

27. Alte datorii 

În componenţa altor datorii se includ datorii privind contribuţiile în fondul de asigurări sociale şi medicale 

calculate din salariile angajaţilor, datorii privind taxa pe valoare adăugată, datorii privind impozitul pe venit al 

persoanelor fizice reţinut din salariu la sursa de plată, datorii privind alte impozite şi taxe, datorii preliminate şi alte 

datorii pe termen scurt. 

28. Părţi afiliate 

Au fost efectuate următoarele tranzacţii cu părţi afiliate. 

a. Vânzări de contracte de asigurare şi alte servicii 

 Partea afiliată Tipul tranzacţiei  2019 2018 

Aparatul executiv Servicii de asigurare  1 747 15 886 

Entităţi asociate Servicii de asigurare  165 442 2 164 281 

Alte părți afiliate Servicii de asigurare  24 671 696 13 852 265 

Alte părţi afiliate Servicii de locaţiune  4 984 - 

Alte părți afiliate Vânzări de active  307 747 4 785 

Total     25 151 616 16 037 217 
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b. Cumpărarea de produse şi servicii 

 Partea afiliată Tipul tranzacţiei  2019 2018 

Entităţi asociate Servicii de locaţiune, alte servicii  180 634 3 900 978 

Entităţi asociate Servicii de reparații auto  2 780 427 2 818 414 

Entităţi asociate Despăgubiri, rezilieri  5 800 525 714 

Alte părți afiliate Achiziții de active  752 451  

Alte părți afiliate Servicii de locaţiune, alte servicii  958 396 - 

Alte părți afiliate Despăgubiri, rezilieri  49 005 6 285 

Total  

 

 4 726 713 7 251 391 

c. Dividende achitate (exclusiv impozit pe venit) 

 
 2019 2018 

Acționari  5 850 000 4 393 842 

Total  5 850 000 4 393 842 

d. Compensarea personalului cheie din conducere 

 
 2019 2018 

Aparatul executiv  1 395 154 1 534 127 

Administrare specială  234 973 - 

Total  1 630 127 1 534 127 

e. Solduri la sfârşit de an apărute din vânzări/cumpărări de produse/servicii,  alte 

Plăţi de încasat 

 
 31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

Aparatul executiv  - 5 622 

Entităţi asociate  764 838 454 789 

Alte părți afiliate  5 891 587 5 102 458 

Total  6 656 425 5 562 869 

Datorii 

 
 31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

Aparatul executiv  75  - 

Entităţi asociate  1 581 682  238 317 

Alte părți afiliate  219 249  5 552 451 

Total  1 801 006 5 790 768 
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29. Prime brute subscrise  

Prime brute subscrise pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 

Clase de asigurări 

Numărul 
polițelor emise 

pe parcursul 
perioadei, 

unități 

Prime brute 
subscrise pe 

parcursul 
perioadei, lei 

Suma asigurată pe 
poliţe de asigurare 

in vigoare la sfîrşitul 
perioadei, lei 

Total prime subscrise asigurări generale, 
inclusiv: 

63 312 81 252 335 17 747 087 761 

Asigurări de accidente 180 438 906 83 586 803 

Asigurări de sănătate, din care: 23 591 6 596 382 859 255 905 

cu valabilitate în Republica Moldova 74 41 750 45 000 

cu valabilitate în afara Republicii Moldova 23 517 6 554 632 859 210 905 

Asigurări de vehicule terestre (CASCO) 929 11 413 109 245 505 435 

Asigurări de vehicule de cale ferată 8 108 909 59 802 318 

Asigurări de nave aeriene 1 830 591 - 

Asigurări de bunuri în tranzit 185 1 127 031 0 

Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, din care 
asigurarea: 

211 13 307 339 2 073 427 043 

construcţiilor (locuinţe, oficii etc.) 169 468 613 426 465 849 

altor proprietăţi şi bunuri 42 12 838 726 1 646 961 194 

Alte asigurări de bunuri, din care asigurarea: 21 12 610 9 730 000 

altor proprietăţi şi bunuri 21 12 610 9 730 000 

Asigurări de răspundere civilă auto, din care: 38 081 34 320 556 13 634 182 657 

RCA  internă 23 178 16 627 877 10 777 500 000 

Carte Verde  14 573 16 473 866 1 518 883 030 

Carnet CMR  273 1 145 813 920 766 660 

Transportatori faţă de călători 57 73 000 417 032 967 

Asigurări de raspundere civila avia 8 2 523 115 1 358 372 

Asigurări de răspundere civilă generală 80 10 345 472 758 089 653 

Asigurări de pierderi financiare 17 228 315 22 149 575 

  



                                               CA Klassika Asigurări S.A. / Note la situațiile financiare individuale 

pentru situaţia din 31.12.2019 

 
Pagina 61 din 67 

30. Prime brute subscrise - continuare 

Prime brute subscrise pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 

Clase de asigurări 

Numărul 
polițelor emise 

pe parcursul 
perioadei, 

unități 

Prime brute 
subscrise pe 

parcursul 
perioadei, lei 

Suma asigurată pe 
poliţe de asigurare 

in vigoare la sfîrşitul 
perioadei, lei 

Total prime subscrise asigurări generale, 
inclusiv: 

124 977 142 244 699 36 515 701 033 

Asigurări de accidente 449 828 461 138 261 204 

Asigurări de sănătate, din care: 41 053 10 943 428 2 980 783 096 

cu valabilitate în Republica Moldova 173 229 382 1 280 000 

cu valabilitate în afara Republicii Moldova 40 880 10 714 046 2 979 503 096 

Asigurări de vehicule terestre (CASCO) 1 993 23 045 158 649 139 438 

Asigurări de vehicule de cale ferată 10 115 041 64 542 266 

Asigurări de bunuri în tranzit 300 2 376 863 10 230 166 

Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, din care 
asigurarea: 

813 14 500 973 2 531 098 924 

construcţiilor (locuinţe, oficii etc.) 311 685 230 697 554 030 

altor proprietăţi şi bunuri 502 13 815 743 1 833 544 893 

Alte asigurări de bunuri, din care asigurarea: 55 2 897 045 14 098 749 

animalelor 6 95 437 1 908 749 

culturilor agricole 22 2 785 977 - 

altor proprietăţi şi bunuri 27 15 630 12 190 000 

Asigurări de răspundere civilă auto, din care: 80 141 77 042 492 26 233 775 078 

RCA  internă 42 716 29 357 539 19 601 000 000 

Carte Verde  36 851 45 349 156 4 430 531 552 

Carnet CMR  511 2 255 197 1 715 733 700 

Transportatori faţă de călători 63 80 600 486 509 826 

Asigurări de raspundere civila avia 19 402 817 5 639 678 

Asigurări de răspundere civilă generală 131 9 878 506 3 866 346 775 

Asigurări de pierderi financiare 13 213 916 21 785 659 
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31. Despăgubiri şi îndemnizaţii de asigurare 

Despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare achitate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 

Clase de asigurări 
Numărul daunelor soluționate în 

perioada de raportare, unități 

Suma daunelor soluționate 
în perioada de raportare, 

lei 

Asigurări generale, inclusiv: 2536 42 775 950 

Asigurări de accidente 11 16 075 

Asigurări de sănătate, din care: 395 1 114 040 

cu valabilitate în Republica Moldova 20 32 792 

cu valabilitate în afara Republicii Moldova 375 1 081 248 

Asigurări de vehicule terestre (CASCO) 845 12 084 604 

Asigurări de nave aeriene 1 - 

Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, 
din care asigurarea: 

8 23 202 

construcţiilor (locuinţe, oficii etc.) 2 8 163 

altor proprietăţi şi bunuri 6 15 039 

Alte asigurări de bunuri, din care asigurarea: 2 703 800 

culturilor agricole - 700 000 

altor proprietăţi şi bunuri 2 3 800 

Asigurări de răspundere civilă auto, din care: 1274 28 834 229 

RCA  internă 1004 16 792 514 

Carte Verde 260 11 903 766 

Carnet CMR 10 137 949 

 

Despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare achitate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 

Clase de asigurări 
Numărul daunelor soluționate în 

perioada de raportare, unități 

Suma daunelor soluționate 
în perioada de raportare, 

lei 

Asigurări generale, inclusiv: 2 475 44 533 240 

Asigurări de accidente 14 37 050 

Asigurări de sănătate, din care: 379 1 953 923 

cu valabilitate în Republica Moldova 63 87 856 

cu valabilitate în afara Republicii Moldova 316 1 866 067 

Asigurări de vehicule terestre (CASCO) 927 14 663 028 

Asigurări de vehicule de cale ferată 1 - 

Asigurări de bunuri în tranzit 1 521 619 

Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, 
din care asigurarea: 

15 1 200 

construcţiilor (locuinţe, oficii etc.) 1 - 

altor proprietăţi şi bunuri 14 1 200 

Alte asigurări de bunuri, din care asigurarea: 5 673 847 

culturilor agricole 5 673 847 

Asigurări de răspundere civilă auto, din care: 1 129 26 682 573 

RCA  internă 853 16 598 780 

Carte Verde 273 9 488 072 

Carnet CMR 3 595 721 

Asigurări de răspundere civilă generală 4 - 
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32. Venituri nete din primele de asigurare 

  2019 2018 
(RETRATAT) 

Prime brute subscrise din asigurarea directă 81 252 335 142 180 419 

Prime brute subscrise din contracte primite în reasigurare - 52 237 

Total prime brute subscrise 81 252 335 142 232 656 

Prime anulate (13 754 014) (2 685 713) 

Prime cedate în reasigurare (7 570 181) (20 730 827) 

Prima netă subscrisă 59 928 140 118 816 116 

Variaţia rezervei de prime 36 635 884 5 667 523 

Variaţia rezervei de prime, cedată în reasigurare (5 529 090) (565 841) 

Variaţia rezervei de prime nete 31 106 794 5 101 682 

Venituri nete din primele de asigurare 91 034 934 123 917 798 

 

33. Cheltuieli cu daunele, fără de reasigurare 

  2019 2018 

Cheltuieli cu cereri de despăgubire (42 775 949) (44 533 240) 

Recuperări din reasigurare cheltuieli cu cereri de despăgubire 43 368 537 385 

Cheltuieli nete cu cereri de despăgubire (42 732 581) (43 995 855) 

Variaţia rezervei de daune (10 793 917) (1 864 142) 

Variaţia rezervei de daune, pe portofoliul cedat în reasigurare (187 151) (159 878) 

Variaţia rezervei de daune nete (10 981 068) (2 024 020) 

Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare (53 713 649) (46 019 875) 

 

34. Venituri din subrogare şi regresuri 

  2019 2018 

Recuperări din pretenţii şi regres 5 151 617 3 863 790 

Venituri din subrogare şi regresuri 5 151 617 3 863 790 

35. Cîștiguri nete din investiții  

 

2019 2018 

Venituri din dobânzi 685 975 634 062 

Venituri din realizarea activelor imobilizate 1 793 265 673 277 

Venituri din modificarea valorii investițiilor 1 742 128 - 

Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate 18 519 - 

Alte venituri din investiții 10 965 31 007 

Cheltuieli din modificarea valorii investițiilor (11 179 362) - 

Cheltuieli din ieșirea activelor imobilizărilor corporale (1 723 250) (653 621) 

Cheltuieli privind deprecierea mijloacelor fixe (176 656) - 

Alte cheltuieli din investiții (6 701) - 

Cîștiguri nete din investiții ale activității de exploatare (8 835 117) 684 725 



                                               CA Klassika Asigurări S.A. / Note la situațiile financiare individuale 

pentru situaţia din 31.12.2019 

 
Pagina 64 din 67 

 

36. Alte venituri de exploatare 

  2019 2018 

Venituri din diferenţe de curs valutar/diferențe de sumă 813 757 525 051 

Venituri din reevaluarea contractelor valutare la curs de schimb 2 065 648 1 047 409 

Venituri rezultate în urma inventarierii/în urma restabilirii valorii 69 299 53 114 

Venituri din arenda operațională 302 332 123 441 

Venituri privind bunurile recuperate din plățile de asigurare 286 168 - 

Venituri din casarea datoriilor cu termen de prescripție expirat 243 988 88 398 

Modificarea provizionului privind concediile nefolosite 611 965 - 

Alte venituri de exploatare 72 141 19 785 

Alte venituri de exploatare 4 465 298 1 857 198 

37. Cheltuieli cu marketingul şi administrarea 

  2019 2018 
(RETRATAT) 

Cheltuieli privind reclama 158 477 412 027 

Cheltuieli de marketing 274 338 393 639 

Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale 1 546 227 1 557 895 

Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor necorporale 137 991 123 144 

Cheltuieli de reprezentare - 102 165 

Cheltuieli de deplasare 39 337 72 575 

Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor 11 728 040 11 367 312 

Cheltuieli privind întreținerea imobilizărilor corporale proprii și închiriate, inclusiv 
chiria 

8 328 863 7 982 251 

Impozite, taxe şi plăţi, cu excepţia impozitului pe venit 351 645 189 796 

Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare 6 500 827 475 

Cheltuieli privind deservirea bancară 295 677 329 647 

Cheltuieli privind blanchetele 104 780 192 988 

Cheltuieli de comunicații, internet 545 734 624 225 

Alte cheltuieli de administrare 744 300 887 855 

Total cheltuieli cu marketingul şi administrarea 24 261 909 25 062 994 

În cadrul altor cheltuieli de administrare se includ cheltuieli privind deservirea sofware, servicii de consultanță, 

de audit, notariale, juridice, de expertiză, de evaluare, poştale, privind casarea rechizitelor de birou, privind protecția 

muncii etc. 

38. Alte cheltuieli de exploatare 

  2019 2018 

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar/diferențe de sumă 1 206 727 518 792 

Cheltuieli din reevaluarea contractelor valutare la curs de schimb 2 109 040 1 391 622 

Modificarea provizionului pentru datorii și creanțe 21 605 208 47 647 

Cheltuieli privind casarea creanțelor 16 735 73 640 

Cheltuieli privind ieșirea activelor curente și imobilizate - 1 041 

Cheltuieli privind ieșirea bunurilor recuperate din plățile de asigurare - - 

Alte cheltuieli de exploatare 105 058 86 534 

Alte cheltuieli de exploatare 25 042 768 2 119 276 
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39. Cheltuielile de achiziţie 

Cheltuielile de achiziţie sunt acele cheltuieli care intervin în procesul de vânzare a poliţelor (ocazionate de 

încheierea contractelor de asigurare). Cheltuielile de achiziţie includ comisioane, cheltuieli variabile aferente emiterii 

şi subscrierii de poliţe, care sunt direct legate de activitatea operaţională a Companiei. 

40. Rezultatul pe acţiune 

a. De bază 

Rezultatul de bază pe acţiune se calculează prin împărţirea profitului distribuibil către deţinătorii capitalului 

propriu al Companiei la numărul mediu ponderat de acţiuni ordinare emise în timpul anului, cu excepţia acţiunilor 

ordinare cumpărate de Companie şi deţinute ca acţiuni proprii. 
 

31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 
(RETRATAT) 

Profit distribuibil către deţinătorii capitalului propriu al Companiei (35 557 977) 9 643 327 

Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare emise 26 951 26 951 

Rezultatul de bază pe acţiune (MDL pe acţiune) (1 319) 358 

 

b. Diluat 

Rezultatul diluat pe acţiune este calculat ajustându-se numărul mediu ponderat acţiuni ordinare în circulaţie 

pentru a asuma conversia tuturor acţiunilor ordinare potenţiale diluate.  

Compania deţine doar acţiuni ordinare, ceea ce echivalează rezultatul pe acţiune diluat cu cel de bază. 

41. Evenimente semnificative ale perioadei de raportare care au rezultat în 
retratarea rezultatului perioadei precedente 

La data de 18.03.2019 Compania a recepționat recalculul primei de reasigurare adiționale în sumă de 35 566,23 

Eur, echivalent 692 072,60 lei aferent anul 2018, pe produsul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 

externă Carte Verde, prezentat de către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova, care a fost 

înregistrat în evidența contabilă ca cheltuieli ale perioadelor anterioare și respectiv în situațiile financiare ale 

Companiei au fost retratate soldurile și rulajele aferente perioadelor precedente cu suma respectivă.  

Drept rezultat următoarele elemente ale situației poziției financiare au fost retratate: 

 
Raportat inițial Ajustare Retratat 

Profit nerepartizat 10 335 400 (692 073) 9 643 327 

Datorii din asigurări 16 253 494 691 338 16 944 832 

Datorii comerciale 4 597 739 735 4 598 474 

Efectul retratării în situațiile de profit sau pierdere și ale rezultatului global a fost următorul: 

 
Raportat inițial Ajustare Retratat 

Prime cedate în reasigurare (20 039 489) (691 338) (20 730 827) 

Cheltuieli cu marketingul şi 
administrarea 

(25 062 259) (735) (25 062 994) 
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42. Evenimente care au loc după perioada de raportare 

La data de 02.04.2020 Compania a recepționat calculul primei de reasigurare adiționale pentru anul 2019, pe 

produsul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă Carte Verde, prezentat de către Biroul Național 

al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova, conform căruia cota ce revine Companiei constituie 3 630,93 Eur, 

echivalent 73 060,48 lei.  

Suplimentar este de menționat că Raportului statistic privind rezultatele financiare ale Companiei (1-

Asigurare) a fost prezentat la Biroul Național de Statistică și Comisia Națională a Pieții Financiare la data de 

15.02.2020 și respectiv 25.03.2020. 

43. Litigii 

La sfârșitul perioadei de raportare, Compania este implicată în 71 procese de judecată aferente contractelor de 

asigurare (2018: 46 procese de judecată), din care în calitate de reclamant în 50 procese de judecată (2018: 29 procese 

de judecată), îar în calitate de pîrît – 21 procese de judecată (2018: 17 procese de judecată). 

Companieul a format provizion din deprecierea creanțelor (linia 6 din nota 11) curente aferente operațiilor de 

regres pentru procesele de judecată în calitate de reclamant și rezerve de asigurare (linia 2 din nota 21) pentru datoriile 

înregistrate în baza proceselor de judecată în calitate de pîrît. 

44. Valoarea justă a instrumentelor financiare 

Compania folosește următoarea ierarhie pentru determinarea și prezentarea valorii juste a instrumentelor 

financiare în funcție de metoda de evaluare: 

-Nivel I: prețuri cotate (neajustate) pe piețe active pentru active și datorii similare; 

-Nivel 2: alte metode de evaluare pentru care toate datele de intrare care au un efect semnificativ asupra valorii 

juste recunoscute sunt observabile, fie direct sau indirect, și 

-Nivel 3: metode de evaluare care utilizează date de intrare cu efect semnificativ asupra valorii juste 

recunoscute, care nu sunt bazate pe date observabile de piață. 

Valoarea justă a instrumentelor financiare și a investițiilor imobiliare ale Companiei la data de 31 decembrie 

2018 și 31 decembrie 2017 este prezentată conform ierarhiei de nivel 3. 

Instrumente financiare prezentate la valoarea justă 

Mai jos este prezentata o descriere a modului de determinare a valorii juste a instrumentelor financiare care 

sunt  prezentate la valoare justă prin utilizarea unor tehnici de evaluare. Acestea includ estimarea Companiei referitor 

la ipotezele pe care un participant la piață le utilizează cand evaluează aceste instrumente. 

(i) Investiții păstrate până la scadență (Nivel 2) 

Investițiile în valori mobiliare conțin numai active purtătoare de dobândă păstrate până la scadență, la fel ca și 

activele disponibile în vederea vânzării sunt evaluate la valoarea justă. Valoarea justă a activelor păstrate până la 

scadență se calculează în baza prețului de piață sau a cotațiilor brokerilor/dealerilor. Când această informație nu este 

disponibilă, valoarea justă este calculată folosind cotările de piață a valorilor mobiliare cu valoarea, scadentă și 

dobânzile similare. 
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(ii) Depozitele la bănci (Nivel 2) 

Valoarea justă estimată a depozitelor se bazează pe fluxurile bănești scontate, utilizând ratele dobânzilor pentru  

depozitele cu scadența rămasă similară. 

(iii) Creanțe din asigurări și alte creanțe (Nivel 3) 

Valoarea justă a creanțelor și avansurilor este aproximativă valorii de bilanț. Creditele și avansurile sunt 

reflectate la valoarea netă contabilă ajustate cu reducerile pentru pierderile la credite. Valoarea justă estimată a 

creanțelor și avansurilor reprezintă suma scontată a fluxului de mijloace bănești estimat de a fi obținut în viitor. 

(iv) Datoriile financiare (Nivel 3) 

Datoriile financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă sunt reprezentate de datorii privind asigurarea 

directă,  datorii pe tennen scurt privind riscurile transferate în reasigurare, datorii comerciale și alte datorii financiare. 

Valoarea justă a datoriilor financiare este aproximativă valorii de bilanț și se califică pe nivelul 3 din ierarhia valorii 

juste. 

45. Continuitatea activității 

Necătând la situația dificilă în Companie cauzată de suspendarea licenței pe un termen de 6 luni, interdicția de 

subscriere a unor noi contracte de asigurare, Compania a continuat să-și onoreze obligațiile asumate prin contractele 

de asigurare. 

În această ordine de idei Compania s-a axat pe următoarele acțiuni: optimizarea cheltuielilor, economisirea 

mijloacelor financiare, evaluarea și conservarea activelor, recuperarea creanțelor și regreselor înaintate, analiza 

legalității achitării despăgubirilor/indemnizațiilor de asigurare.  

Pe data de 13.03.2020 a fost luată decizia cu privire la anularea acțiunilor și emiterea unor noi acțiuni în același 

număr și de aceeași clasă, cu expunerea acestora spre vânzare, urmată de depunerea către Comisia Națională a Pieței 

Financiare a cererii cu privire la anularea acțiunilor și emiterea unor noi acțiuni în același număr și de aceeași clasă, 

cu expunerea acestora spre vânzare. 

Având în vedere Hotărârea CNPF nr. 24/1/2020, în scopul protecției consumatorilor și garantării executării în 

continuare și pe deplin a obligațiilor contractuale față de beneficiarii serviciilor de asigurare, având în vedere 

coraportul între mijloacele lichide ale CA „Klassika Asigurări” SA și obligațiile scadente, se dovedește că procedura 

de transfer al portofoliului este cea mai adecvată și garantează continuitatea executării obligațiilor contractuale. Prin 

urmare, a fost luată decizia de abrogare a deciziei privire anularea acțiunilor și emiterea unor noi acțiuni în același 

număr și de aceeași clasă, cu expunerea acestora spre vânzare, urmată de retragerea de la CNPF a cererii cu privire 

la anularea acțiunilor și emiterea unor noi acțiuni în același număr și de aceeași clasă, cu expunerea acestora spre 

vânzare și inițierea procedurii privind transfer intergral al portofoliului. În acest sens, a fost publicată pe data de 

5.06.2020 în Monitorul Oficial decizia privind intenția de transfer intergral al portofoliului. În cazul în care se va găsi 

un potențial Asigurător dispus să preia portofoliul de asigurare, Companiei va fi nevoită să se reorganizeze, în caz 

contrar, Compania va opta spre îmbunătățirea indicatorilor prin atragerea de noi investiții întru asigurarea unei 

continuități a activității. 

În final, principiul continuității activității în condiții de normalitate, depinde de rezultatul procedurii de 

remediere financiară prin administrare specială. 


