
Note explicative la situafiile financiare

1. Informatii generele gi Declaratia de conformitate cu SIRF
Intreprinderea Mixta Compania Internationala de Asigurdri "Transelit" Societate pe Actiuni in continuare

Compania a fost inregistratd la Camera inregistrdrii de Stat a Republicii Moldova la 16.10.2002 cu numdrul
de identificare de stat - codul fiscal 1002604000443. Adresa juridica: MD-4601, Republica Moldova,
or.Edinet, str. Independentei, 99.

Pe parcursulanului20lg capitalului statutar nu a suferit modificari si constituie 15 OOO 000,00 lei.

Compania presteazd servicii de asigurdri directe 9i reasigurdri in domeniul asigurdri generale, in baza
Licenleieliberate de Comisia Nalionali a Pielii Financiare (nr.000695 din 21.01.'tl).

Pdndpalele tipuri de asigurdri oferite de Intreprinderea Mixta Compania lnternationala de
Asigurdri"Transelit" SA sAnt:

- Asigurarile de vehicule terestre (AUTO CASCO);
- Asigurarea obligatorie de rispundere civild pentru pagubele produse de autovehicule;
- Asigurarea obligatorie de rdspundere civild auto a transportatorilor fati de cdldtori;
- Asigurarile de bunuri in transzit (CARGO);
- Asigurarea facultativd a rdspunderii civile a autotransportatorilor gi expeditorilor (CMR);
- Asigurarea benevold a navelor aeriene (AERO CASCO);
- Asigurarea de rispundere civili avia;
- Asigurarea de rispundere civild maritima,lacustrd gi fluviald;
- Asigurarea de rispundere civild feroviard a transportatorilor fatd de c6ldtori;
- Asigurarea medicald pentru cdldtorii in strdindtate;
- Asigurarea de accidente ;

- Asigurarea de clidiri gi/sau alte construcfii apartinind persoanelor juridice;asigurarea de locuinfe gi

alte constructii aparlinind persoanelor fizice;asigurarea de bunuri - altele decit constructii - apar[inind
pesoanelor juridice;asigurarea de bunuri - altele decit construclii - aparfinind persoanelor fizice;asigurarea
bunurilor gajate;/ipotecate la acordarea creditelor de cdtre bdnci;asigurarea complexd a gospoddriilor
aparlinind persoanelor fizice;

- Asigurari de pierderi financiare;
- Asigurarea cheltuielilor aferente riscului de anulare a calatoriei sau de modificare a termenilor

calatoriei;
- Asigurarea de r6spundere civild legald;
- Asigurarea de rdspundere civild profesionali, inclusiv de rispundere civili profesionald a brokerilor

de asigurare;
- Asigurarea lucrdrilor de construcfii- montaj, a rispunderii fa[a de terfele persoane in cazul executdrii

lucrdrilor de construclii - montaj,a angajamentelor de garan[ie dupd darea in exploatare;
- Asigurarea medicald facultativd;
- Asigurarea de vehicule de cale faratd;
- Asigurarea de nave maritime, lacustre gi fluviale;
- Asigurarea de rdspundere civild a prestatorului de servicii de sdndtate pentru malpraxis medical.

Licentele pe toate genurile de activitate sunt in vigoare.

La sfirsitulalanului20l9 Compania a avut 74 de angajafi.

Aceste situatii financiare (pentru exercifiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019) sunt pregdtite in
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiari (,,SlRF').

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu politicile contabile prezentatre in notele specificate de

maijos, care sunt in general in concordantd cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).



2. Bazele prezentirii

Declaratie de confo rmitate
in cadrul Companiei, anul financiar incepe de la 1 ianuarie gi se incheie la 31 decembrie gi include toate operaliile

efectuate in aceastd perioadi.

Toti indicatorii efectivi ce lin de activitatea Companiei gi care reflectd rezultatele financiare gi economice ale

activitdlii desfdgurate pe parcursul anului financiar, sunt incluse gi reflectate in rapoartele financiare ale anului

(semestrului) financiar.

3. Politici contabile semnificative

Principalele politici contabile aplicate la intocmirea acestor situalii financiare individuale conforme cu IFRS-urile,

sunt prezentate in cele ce urmeaza.

a. Baza de prezentare
Prezentele situatii financiare sunt intocmite in baza conven[iei privind costul istoric cu modificdrile in urma

reevaluirii terenurilor gi a clddirilor, a investitiilor imobiliare, a activelor financiare disponibile pentru v6nzare 9i a activelor

gi a pasivelor financiare (inclusiv a instrumentelor derivate) la valoarea justd prin profit sau pierdere.

intocmirea situatiilor financlare in conformitate cu IFRS impune utilizarea anumitor estimdri contabile esentiale. De

asemenea, lmpune folosirea ralionamentelor de cdtre conducerea executiva in procesul de aplicare a politicilor contabile

ale Companiei.

b. Bazele evaluirii
Situatiile financiare individuale sunt intocmite folosind principiul costului cu exceptia instrumentelor financiare

clasificate ca fiind disponibile pentru v6nzare 9i terenurile gi clddirile care sunt reevaluate la valoarea justi. Principiul

valoriijuste este aplicat, cu exceplia activelor sau datoriilor pentru care valoarea justd nu poate fi stabilitd in mod credibil.

Evaluarea activelor 9i datoriilor s-a efectuat astfel:

. Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mlcd dintre cost gi valoarea realizabild netd.

. lmobilizdrile corporale sunt evaluate inifial:

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

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

- la valoarea justi de la dala dobdndirii, pentru cele primite cu titlu gratuit.

Recunoagterea ulterioarS:

. lmobilizdrile necorporale au fost evaluate inilial la cost. Dupd recunoagtere, imobilizdrile necorporale sunt

contabilizate pe baza modelului bazat pe cost, adicd la costul lor minus orice amortizare cumulati 9i orice

pierderi din deprecieri cumulate.

. Numerarul gi echivalentele de numerar sunt prezentate in bilan! la cost.

. Activele financiare gi datoriile financiare sunt recunoscute initial la valoarea lor justi plus, in cazul unui activ

financiar sau al unei datorii financiare care nu este la valoare just6 prin profit sau pierdere, costurile tranzacliei

care pot fi atribuite direct achiziliei sau emiterii.

Dupd recunoagterea initialS, activele financiare sunt recunoscute la valoarea justd printr-un cont de rezerve

(rezerve din evaluarea la valoarea justd) din cadrul capitalurilor proprii fdri nici o deducere a costurilor de tranzacfie cu

exceptia:

. imprumuturilor gi creantelor care sunt evaluate la cost amortizat utiliz6nd metoda dobinzii efective;



. investitiile pastrate p6ni la scadentd care sunt evaluate la cost amortizat utilizdnd metoda dobinzii efective:

. investitiile in instrumente de capitaluri proprii care nu au un pref cotat pe o piald activd gi/sau valoarea justd nu

pot fi evaluate in mod credibil gi instrumentele financiare derivate care sunt legate de aceste investilii gi care
trebuie decontate prin livrarea de instrumente de capitaluri proprii necotate, care sunt evaluate la cost.

Dupi recunoagterea initiald, datoriile financiare sunt evaluate la costul amortizat, utilizand metoda dobanzii
efective.

c. Gonversia in valuti

c.l. Moneda functionali 9i de prezentare
Elementele incluse in situaliile financiare gi in notele explicative la acestea sunt mdsurate folosind moneda de

circulatie in mediul economic principal in care ?9i desfdgoard activitatea entitatea respectivd (,,Monedd functional6,,).

Situatiile financiare sunt exprimate in lei moldovenegti (MDL), moneda de prezentare a companiei, sume care sunt
rotungite pAni la cel mai apropiat leu, cu exceptia cazurilor in care se precizeazd altfel. Avand in vedere rotunjirea, pot
aperea unele variatii/diferente nesemnificative.

Cursul de schimb valutar oficial la sfdrgitul anului este prezentat in t"b"lul d" r"i j*
31 decembrie 2019

(in lei moldovenegti pentru o unitate a valutei)

Dolar SUA

Lira sterlina

Euro

17.2093

22.5811

19.2605

c.2. Tranzactiigisolduri
Tranzactiile in valutd sunt convertite in moneda funclionald folosind cursurile de schimb valutar valabile la data

tranzactiei' C6gtigurile 9i pierderile din schimbul valutar rezultate in urma efectudrii acestor tranzaclii gi din convertirea la

cursurile de schimb valutar de la sfargitul anului aferente activelor gi pasivelor monetare exprimate in monede strdine
sunt recunoscute in contul de profit gi pierdere, cu exceptia cazurilor in care sunt amdnate in alte elemente ale
rezultatului global sub formd de elemente ce se calificd drept instrumente de acoperire impotriva riscului asociat fluxurilor
de trezorerie 9i de investitii nete.

C6gtigurile gi pierderile din schimbul valutar gi care au legdturd cu imprumuturile, numerarul 9i echivalentele de

numerar sunt prezentate in contul de profit 9i pierdere la ,,Venit sau cost de finanlare". Toate celelalte cagtiguri 9i pierderi

din schimbul valutar sunt prezentate in contul de profit 9i pierdere la ,,Alte venituri din exploatare" sau la,,Alte cheltuieli de
exploatare".

Modificdrile de valoare justa a titlurilor monetare exprimate in valutS, clasificate ca disponibile pentru vinzare, sunt
analizate intre diferenlele de conversie rezultate din modificarea costului amortizat al titlului gi alte modificari ale valorii
contabile a titlului de valoare. Diferentele de conversie aferente modificdrilor de cost amortizat sunt recunoscute in contul
de profit sau pierdere; alte modificari in valoarea contabilS sunt recunoscute la ,Alte elemente ale rezultatului global".

Diferenlele de conversie aferente activelor 9i pasivelor financiare delinute la valoarea justd prin profit gi pierdere

sunt raportate ca parte din cagtig sau pierdere la valoarea just5.

Diferentele de conversie aferente activelor financiare nemonetare cum ar fi capitalurile proprii clasificate ca active
financiare disponibile pentru vdnzare sunt incluse in ,,Alte elemente ale rezultatului global".



d. Evenimentele ulterioare datei raportirii
Evenimentele survenite dupd data perioadei de raportare - sunt evenimente, favorabile gi nefavorabile, care au loc

intre finalul perioadei de raportare gi data prezentirii rapoartelor (situa{iilor) financiare.

Aceste evenimente se clasificd in:

- evenimente care asigurd dezvoltarea ulterioard a condi{iilor care au existat inainte de data perioadei de

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

procedura de faliment a fost iniliatd; oblinerea informaliilor de la compania de asigurdri, care concretizeazd

valoarea despigubirii de asigurare, in privin[a cdreia la finele perioadei de raportare se duceau tratative,

realizarea stocurilor de mdrfuri gi materiale dupd finalul perioadei de raportare, indicAnd cd calculul valorii

realizabile nete a acestora la data perioadei de raportare nu a fost justificatd; identificarea dupd data perioadei

de raportare a unei erori semnificative, referitoare la perioada precedentd de raportare, etc.

- evenimente, care reflectd condilii ap6rute dupd data perioadei de raportare. Exemple de astfel de evenimente

pot fi: reconstruc{ia, modernizarea, reutilare tehnicd, etc.; un proiect mare de achizi(ionare gi realizare a

mijloacelor fixe gi a investiliilor financiare; incendii, accidente gi alte situa{ii excep{ionale, in urma cdrora au fost

distruse o mare parte din activele subiectului; schimbarea neplanificatd (brusci) a cursului valutei strdine dupd

data perioadei de raportare; reorganizarea subiectului; luarea deciziei privind emisiunea de actiuni Si alte titluri

de valoare; achizi[ionarea intreprinderii ca un complex de proprietili; ac{iuni ale autoritd[ilor publice; etc.

Evenimentele care au loc intre finalul perioadei de raportare gi data prezentdrii rapoartelor financiare, indicd

necesitatea unor ajustdri in rapoartele financiare sau dezvdluirea in notele explicative la acestea, sau nu sunt dezvSluite

deloc.

ln cazul in care evenimentele care au loc intre finalul perioadei de raportare gi data prezentdrii situa{iilor financiare

oferd informalii suplimentare pentru concretizarea sumelor, care se referi la condi(iile existente inainte de data perioadei

de raportare, se fac ajustdri la situaliile financiare.

Nu se efectueazd corectdri la rapoartele financiare in cazul in care evenimentele care au loc intre finalul perioadei

de raportare gi data prezentdrii situaliilor financiare nu se referd la condiliile existente la flnalul perioadei de raportare. De

exemplu, in perioada cuprinsd intre finalul perioadei de raportare gi data prezentdrii situaliilor financiare a fost depistat

furtul unor stocuri de mirfuri 9i materiale, cu toate acestea, nu vor fi efectuate corectdri la situaliile financiare, intrucat

furtul stocurilor de mdrfuri 9i materiale nu are condi[iile necesare la data perioadei de raportare. Acest eveniment va fi

reflectat in situa{iile financiare ale perioadei de raportare ulterioare.

Pentru evenimentele care au loc intre finalul perioadei de raportare 9i data prezentirii situaliilor financiare, dar

care nu fac referinli la condiliile existente la finalul perioadei de raportare, se efectueazi dezviluiri in notele la rapoartele

financiare, in cazul in care aceste evenimente sunt semnificative pentru utilizatori in luarea deciziilor economice.

Caracterul semnificativ al evenimentelor, care au loc dupd finalul perioadei de raportare, se determind de cdtre

Societate, in mod independent, reiegind din principiile contabile de bazd (conventii fundamentale de contabilitate), in

conformitate cu care, informa[ia este consideratd semnificativd, dac5 omiterea sau prezentarea eronati a acesteia poate

afecta deciziile economice, ale utilizatorilor de informa{ii, luate in baza rapoartelor financiare prezentate.

in situalia cdnd au loc concretizdri a valorii dividendelor calculate preventiv (in avans), care revin asocialilor

Societd{ii pentru exercitiul financiar, in perioada cuprinsi intre finalul perioadei de raportare gi data prezentdrii situaliilor

financiare, este necesari efectuarea corectdrilor la situa(iile financiare pentru perioada de gestiune, intrucdt pentru acest

eveniment au existat condi[ii inainte de finalul perioadei de raportare (calculul preventiv al dividendelor). La calcularea

dividendelor asocialilor Societdlii, pentru perioada exerci{iului financiar, in perioada cuprinsd intre finalul perioadei de

raportare gi data prezentdrii situa{iilor financiare, este necesar de a dezvilui acest fapt in notele la rapoartele financiare

pentru perioada de raportare curente. ln cazul dezvdluirii sumelor anun[ate ale dividendelor in notele la rapoartele

financiare pentru perioada de raportare curentd, calculul acestora se efectueazd din contul rezultatului nerepartizat al

anilor preceden{i gi sunt reflectate in situa{iile financiare ulterioare perioadei de raportare.
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e. Entititi asociate
Entitdti asociate sunt considerate toate entititile asupra cirora Compania exercitd o influenti semnificativd dar nu

controlul, conferiti in general de detinerea unei cote de 2O% pdnd la 50% din pd(ile sociale cu drept de vot. Participatiile

in entitdtile asociate sunt contabilizate prin metoda de contabilitate a punerii in echivalentd gi sunt recunoscute initial la

cost. eirticipatia Societdtii in entitdlile asociate include fondul comercial (fdrd pierderile acumulate din depreciere)

identificat in legdturd cu achizitia.

f. lmobiliziii corporale

f.l. Recunoagterea 9i misurarea
lmobilizdrile corporale cuprind in principal clddiri, magini, ulitaj 9i echipament de lucru.

' 
Terenurile gi clSdirile sunt prezentate la valoarea justd, pe baza evaluirilor efectuate periodic dar cel putin odatd la

trei ani de cdtre evaluatori externi independenli, mai putin amortizarea ulterioard a clidirilor. Orice amortizare acumulatd

la data reevaludrii este eliminati din valoarea contabili brutd a activului, iar valoarea net5 este restabiliti la valoarea

reevaluatd a activului. Celelalte active sunt declarate la costul istoric minus amortizarea 9i pierderile din depreciere.

Costul istoric include cheltuiala care este ahibuibilS direct achizitiei de bunuri. Costul mai poate contine gi transferuri din

alte elemente de rezultat global ale oricdror cAgtiguri / pierderi din calificarea acoperirilor impotriva riscului asociat

fluxurilor de numerar aferent achizitiei in valutd a imobilizdrilor corporale.

Cheltuielile de capital pentru imobilizErrile corporale in curs de executie sunt capitalizate 9i amortizate odati ce

activele sunt puse in funcliune. Costul include cheltuielile care sunt direct atribuibile achizitiei activului. Programele de

calculator procurate care sunt integrate in echipament, sunt capitalizate ca parte a acestui echipament.

Atunci cdnd pdrtile unui element a mijloacelor fixe au diferite durate de viat6, ele sunt contabilizate ca elemente

separate (componente majore) a mijloacelor fixe.

Diferentele in plus din reevaluare se reflectd in contabilitate la alte elemente ale rezultatului global 9i acumulati in

cap1alurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare (cu exceptia cazului in care cregterea compenseazd o desoegtere din

reevaluarea anterioard a aceluiagi activ recunoscutd anterior in profit sau pierdere, caz in care cregterea se recunoagte

direct in profit sau pierdere).

Diferentele in minus din reevaluare se recunosc in profit sau pierdere (cu exceplia cazului in care descregterea

compenseazd o cregtere anterioard din reevaluare, acumulatd in capitalurile proprii ca surplus din reevaluare, caz in care

reducerea este recunoscutd in alte elemente ale rezultatului global, micaordnd surplusul din reevaluare). Surplusul din

reevaluare inclus in capitalurile proprii aferent unui element de imobiliziri corporale este transferat direct in rezultatul

reportat atunci c6nd activul este derecunoscut. Aceasta implic6 transferul ?ntregului surplus atunci cind activul este retras

sau cedat. Transferurile din surplusul din reevaluare in rezultatul reportat nu se efectueazd prin profit sau pierdere.

Costurile ulterioare sunt incluse in valoarea contabile a activului recunoscute ca activ separat, dupd caz, numai

atunci c6nd este posibil ca societatea sd aibi beneficii economice viitoare asociate elementului gi cSnd costul elementului

respectiv poate sd fie mdsurat in mod viabil. Toate celelalte costuri de reparatii gi intretinere sunt trecute in contul de

profit gi pierdere in decursul perioadei financiare in care au fost suportate.

Un activ este depreciat atunci c€nd valoarea sa contabilS depdgegte valoarea sa recuperabild. Prin urmare, la

fiecare datd de raportare, entitatea aplicd testele de depreciere, astfel estimAnd valoarea recuperabili a activelor

depreciate.

Valoarea contabild a unui element de imobilizdri corporale trebuie derecunoscutd la cedare sau c6nd nu se mai

agteapt6 nici un beneficiu economic viitor din utilizarea sau cedarea sa.

f .2. Amortizarea
Amortizarea este inregistratd in contul de profit gi pierdere conform metodei liniare de-a lungul duratei de viati

, utild a fiecdrei pdrti a unui element de imobilizare corporalS gi se include lunar in cheltuielile societdtii. Amortizarea unui
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activ incepe cdnd acesta este disponibil pentru utilizare, adicd atunci cdnd se afld in amplasamentul gi starea necesard
pentru a putea functiona in maniera doritd de conducere. Amortizarea unui activ inceteazi cel mai devreme la data c6nd

activul este clasificat drept detinut in vederea vdnzdrii (sau inclus intr-un grup destinat ceddrii care este clasificat drept
de[inut in vederea v6nzdrii) in conformitate cu IFRS 5 9i la data la care activul este derecunoscut. prin urmare,

amortizarea nu inceteazi cdnd activul nu este utilizat sau este scos din uz, cu exceplia cazului in care acesta este
complet amortizat. Cu toate acestea, conform metodelor de amortizare bazate pe utilizare, cheltuielile de amortizare pot fi

zero atunci cAnd nu existd productle.

Duratele de viatd utild pentru perioadele curente gi comparative sunt urmdtoarele:

ClSdiri gi construclii speciale

Vehicule

Echipament, mobilier gi alte active

lmbunitaJiri ale proprietililor in chirie

45-70 ani

5-8 ani

3-35 ani

perioada contractului de chirie
Metodele de amortizare, duratele de viald utild gi valorile reziduale sunt reevaluate gi ajustate fiecare an dace e

necesar.

Cdgtigurile gi pierderile din instrdindri sunt determinate prin compararea incasdrilor cu valoarea contabili. Acestea
sunt incluse in contul de profit gi pierdere ca venituri din exploatare. Cdnd sunt vdndute active reevaluate. sumele incluse
in surplusul de reevaluare sunt transferate la rezultatul reportat.

g. Investifii imobiliare
Bunurile imobiliare detinute pentru cigtiguri din chirii pe termen lung gi care nu sunt ocupate de oficiile Societalii

sunt clasificate drept investitii imobiliare. Investitiile imobiliare cuprind terenuri 9i cladiri detinute in proprietate funciard
absolutd. Acestea sunt inregistrate la valoarea just6. Valoarea justd se bazeazd pe prelurile de pe piala activd ajustate,

daci este necesar, in functie de orice diferentd privind natura, localizarea sau starea activului respectiv. Aceste evaludri

sunt analizate anual de cdtre un expert evaluator independent.

Investitiile imobiliare dezvoltate in vederea utilizdrii continue ca investilii imobiliare sau pentru care piata a devenit
mai putin activd continud s6 fie evaluate la valoarea just5. Modificdrile in valoarea justd sunt inregistrate in contul de

profit gi pierdere.

Proprietatea este inregistratd la valoarea justd dupi recunoagterea inifiali. Dacd este ocupatd de proprietar, o

investitie imobiliari este reclasificati ca imobilizare corporalS, iar valoarea sa justa la data reclasificirii devine costul siu
in scopul contabilitdtii ulterioare.

Dacd un element de imobilizdri corporale devine o investilie imobiliard din cauza modificdrii scopului de

intrebuintare, orice diferenJd rezultatd intre valoarea contabila gi valoarea justi a acestui element la data transferului este
recunoscutd in alte elemente ale rezultatului global ca o reevaluare a imobilizirilor corporale. Cu toate acestea, dacd un

c69tig din valoare justd inverseazd o pierdere anterioard din depreciere (care a fost recunoscuta in contul de profit gi

pierdere), cagtigul este recunoscut in contul de profit gi pierdere. in momentul instrdinirii respectivei investilii imobiliare,

orice surplus inregistrat anterior in alte elemente ale rezultatului global este transferat la rezultatul reportat; transferul nu

se realizeazd prin contul de profit gi pierdere.

h. lmobilizdri necorporale
Pentru recunoagterea unui activ drept imobilizare necorporald presupune faptul cd activul respectiv intrunegte

condiliile de recunoagtere a imobilizdrilor necorporale. Activul dat trebuie evaluat inilial la cost in dependenld de

modalitatea de dobAndire (procurare, cu titlu gratuit, s.a.). lmobilizdrile necorporale, conform reglementdrilor general

acceptate nu pot fi dobAndite prin schimburi de active, acestea fiind tratate ca livrdri separate.

Dupd recunoagtere, o imobilizare necorporala este contabilizatit pe baza modelului bazat pe cost, adicd la costul
sdu minus orice amortizare cumulatd gi orice pierderi din deprecieri cumulate.
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h.l. Programeinformatice
Programele informatice licenliate sunt capitalizate pe baza costurilor suportate pentru a procura 9i pune in utilizare

aceste programe. Aceste costuri sunt amortizate pe durata utild de viatd a activului (de obicei 3-5 ani). Amortizarea este
rEJcsctdi in profit 9i pierdere prin metoda liniard de-a lungul duratei de via[d utild.

ktile asociate cu crearea gi mentinerea programelor informatice sunt recunoscute ca cheltuieli atunci c6nd
lm 3rortate. Costurile asociate in mod direct cu producerea programelor informatice unice gi identificabile
r@€9t€ate de societate, gi care probabil cd vor genera beneficii economice depdgind costurile in mai pulin de un an,

rtltt drificate ca imobilizdri necorporale. Costurile directe includ costurile salariale legate de elaborare a programelor gi

! girE adewatd de cheltuieli relevante de intretinere.

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

JnrEale pe parcursul duratei estimate de derulare a spotului respectiv.

h3. Gheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare aferente imobilizdrile necorporale sunt capitalizate doar atunci c6nd ele majoreazd

seficiile economice viitoare incorporate in activul specific la care se referd. Toate alte cheltuieli sunt recunoscute ca

dreftuleli in cadrul raportului de profit sau pierdere atunci cind sunt suportate.

i. Deprecierea activelor nefinanciare
Valoarea contabilS a activelor non-financiare ale Societ6fii, altele decdt activele imobilizate delinute in vederea

vinzadi gi creantele privind impozitul am6nat sunt revizuite la fiecare datd de raportare pentru a determina daci exista

indicii de depreciere. Dacd careva astfel de indici existd, atunci valoarea recuperabili a activului este estimatd.

O pierdere din depreciere este recunoscutd daci valoarea contabild a unui activ sau a unei Unitili Generatoare

de Numerar ('UGN') depigegte valoarea ei recuperabild. Pierderile din depreciere sunt recunoscute in raportul de profit

9i pierdere. Pierderile din depreciere recunoscute pentru UGN sunt alocate intdi pentru a reduce valoarea contabila a

fondului comercial alocat UGN 9i apoi pentru a reduce valoarea contabilS al altor active in unitate (sau grup de unitdli) pe

obazd de pro rata.

Valoarea recuperabild a unui activ sau unitdti generatoare de venit este cea mai mare dintre valoarea de utilizare

9i valoarea justd minus costurile de vdnzare. Pentru determinarea valorii de utilizare sunt actualizate fluxurile de

trezorerie viitoare estimate la valoarea curenti utilizAnd o ratd de actualizare ce reflecti rata de piald curenta de

actualizare ajustatd la riscurile specifice ale activului.

Pierderile din depreciere recunoscute in perioadele precedente sunt analizate la fiecare datd de raportare pentru a

determina dacd pierderea s-a diminuat sau dacd nu mai existd. O pierdere din depreciere se inverseazd doar dacd au

fost schimbdri in estimdrile utilizate pentru a determina valoarea recuperabilS. O pierdere din depreciere este inversatd

doar in mdsura in care valoarea contabild a activului nu depdgegte valoarea contabila care ar fi fost determinatd, net de

amortizare sau depreciere, dacd nu ar fi fost recunoscutd pierderea din depreciere.

i, Active financiare
Societatea recunoagte initial imprumuturile 9i avansurile, depozitele, instrumentele de datorii emise gi datoriile

subordonate in ziua in care acestea au fost initiate. Restul activelor 9i datoriilor financiare (inclusiv activele gi datoriile

desemnate la valoarea justd prin profit sau pierdere) sunt inilial recunoscute in ziua tranzacliei, atunci c6nd societatea

devine o parte a prevederilor contractuale ale instrumentului. Un activ financiar sau datorie financiard sunt mdsurate initial

la valoarea justi plus, pentru un element ce nu e la valoarea justd prin profit sau pierdere, costurile tranzactionale ce sunt

direct atribuibile la procurarea sau emiterea lor.
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Societatea igi clasifica totalitatea activelor gi datoriilor financiare in urmdtoarele categorii: la valoarea justd prin

profit gi pierdere, imprumuturi gi creanle, p6strate pani la scadenti gi disponibile pentru vinzare. Clasificarea este

determinatd de conducere in momentul recunoagterii iniliale 9i depinde de scopul pentru care au fost dobandite activele.

j.l. Clasificarea:
Active sau datorii financiare prin profit sau pierdere. Aceastd categorie are doud sub-categorii: active sau

datorii financiare disponibile pentru vdnzare, 9i cele desemnate la valoarea justd prin profit gi pierdere la iniliere. Un

instrument financiar este clasificat in aceastd categorie daci este procurat in special cu scopul de incasare a profitului pe

termen scurt sau dacd este desemnat in aceastd categorie de cdtre management. Elementele financiare la valoarea justd

prin profit gi pierdere includ instrumente de capital propriu 9i instrumente derivate delinute de societate pentru

managementul riscului in calitate de instrument de hedging al riscurilor.

imprumuturi 9i creanle. imprumuturile 9i creanfele reprezintd active financiare non-derivate, cu pl5!i fixe sau

determinabile care nu sunt cotate pe piata activa gi care sunt diferite de cele pe care societatea intenlioneazi sd le vandd

imediat sau pe termen scurt sau pe care le-a desemnat la valoarea justd prin profit sau pierdere sau care sunt disponibile
pentru vanzare. Creantele rezultate din contractele de asigurare sunt, de asemenea, clasificate in aceastd categorie gi

sunt analizate din punct de vedere al deprecierii in cadrul analizei deprecierii imprumuturilor gi a creantelor.

Active financiare pdstrate pind Ia scadentd. Investitiile financiare pdstrate pand la scadenli sunt active

financiare non-derivate cu pldti fixe sau determinabile gi cu scadenle fixe, in privinla cdrora conducerea societilii are

intentia gi capacitatea de a le pistra pand la scadenld, altele dec6t:

. Cele pe care Societatea le desemneazdin momentul recunoagterii iniliale ca fiind la valoarea justd prin profit gi

pierdere;

. Cele pe care Societatea le desemneazd ca fiind disponibile pentru vdnzare; 9i

. Cele care intrunesc definilia imprumuturilor 9i a creanlelor.

ln cadrul investifiilor pestrate pind la scadenli societatea va include instrumente de datorie emise de Ministerul de

Finanle, Banca NationalS a Moldovei sau un alt instrument de datorie (de exemplul instrumentele de datorie corporative).

Dob6nzile la investiliile pdstrate pand la scadentd sunt incluse in contul de profit 9i pierdere 9i sunt raportate in

cadrul rezultatului din activitatea de investi[ii, adicd in cadrul pozi{iei ,,Venituri nete din investilii". in cazul suportirii unei

deprecieri, aceasta este raportatd ca deducere din valoarea contabila a investitiei gi recunoscutd in contul de profit 9i

pierdere in cadrul rezultatului din activitatea de investitii, adicd in pozitia ,,Venituri nete din investilii'.

Active financiare disponibile pentru vdnzare. Activele financiare disponibile pentru vAnzare sunt acele active

financiare care sunt desemnate ca disponibile pentru vAnzare sau nu sunt clasificate ca credite sau avansuri, investilii
pastrate pdni la scadentd sau active financiare la valoarea justd prin profit sau pierdere. Activele financiare disponibile
pentru vAnzare includ investilii in instrumente de capitaluri proprii gi alte active financiare ce nu sunt la valoarea just6 prin

profit sau pierdere sau p6strate pdn6 la scaden[d, adici sunt activele care societatea le-a desemnat ca fiind desemnate

vinzdrii, exclusiv acele instrumente care implicd elemente de management (hedging) al riscului care sunt clasificate ca in

categoria activelor financiare pentru tranzactionare.

j.2. Recunoagtere gi evaluare
Achiziliile gi v6nzdrile de active financiare sunt recunoscute la data tranzacliei - dati la care societatea se

angajeazd sd achizilioneze sau sd vandi activul.

Activele financiare sunt recunoscute initial la valoarea lor justd plus, in cazul tuturor activelor financiare

neinregistrate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, costurile de tranzac[ie care sunt direct atribuibile

achiziliondrii acestora.

Activele financiare inregistrate la valoare justd prin contul de profit sau pierdere sunt recunoscute inilial la valoarea
justd, iar costurile de tranzactie sunt inregistrate drept cheltuieliin contul de profit gi pierdere.

Activele financiare disponibile pentru vdnzare 9i cele la valoare justd prin profit gi pierdere sunt, prin urmare,
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inregistrate la valoarea justd. imprumuturile gi creanlele, precum 9i activele financiare pastrate pdnd la scadenla sunt

evaluate la costul amortizat folosindu-se metoda dobinzii efective.

castigurile gi pierderile decurgand din modificarea valorii juste a categoriei ,,active financiare la valoare justd prin

contul de profit gi pierdere,,sunt incluse in contul de profit gi pierdere in perioada in care apar. Venitul reprezentand

drr=.rde din active financiare la valoare justd prin profit gi pierdere este recunoscut in contul de profit 9i pierdere ca

ffi parte din alte venrturi atunci c6nd este stabilit dreptul grupului de a le incasa'

llodificdrile in valoarea justd a tilurilor de valoare monetare gi nemonetare clasificate drept disponibile Ia vanzare

lfi Enoscute in alte elemente ale rezultatului global'

Atunci €nd tiilurile de valoare clasifrcate drept disponibile la vSnzare sunt vandute sau depreciate, ajustdrile

ffr pste acumulate recunoscute in alte elemente ale rezultatului global sunt incluse in contul de profit 9i pierdere drept

:a*uri nete obtinute din active financiare'

Dob6nda la tiilurile de valoare disponibile pentru vdnzare 9i calculati prin metoda dobanzii efective este

-ecrnoscutd in contul de profit gi pierdere. Dividendele din instrumentele de capital propriu disponibil pentru vanzare sunt

reorroscute in contul de profit gi pierdere atunci c6nd se stabilegte dreptul societilii de a le lncasa' Ambele sunt incluse

pe €ndul de venituri din investitii.

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

care activul financiar sau datoria financiard este evaluat(a) la recunoagterea inilial5 minus rambursdrile de principal' plus

sau minus amortizarea cumulatd utilizAnd metoda dobanzii efective pentru fiecare diferenli dintre valoarea initiald qi

valoarea la scadenld, 9i minus orice reducere (directa sau prin utilizarea unui cont de provizion) pentru depreciere sau

imposibilitatea de recuPerare.

Evaluarea la valoareajustd. Valoarea justa este valoarea pentru care ar putea fi tranzactionat un activ sau

decontatS o datorie, intre pd(i interesate gi in cunogtinld de cauza, in cadrul unei tranzacJii desfigurate in conditii

obiective. Atunci c6nd este posibil societatea mdsoard valoarea justS a unui instrument utilizind preturile cotate pe o

piald activd pentru acel instrument'

Dace piala pentru un instrument financiar nu este activ6, Societatea determind valoarea justd utiliz6nd o tehnica

de evaluare. Tehnicile de evaluare includ utilizarea informaliilor din tranzaclii recente desf5gurate in conditii obiective de

piald, intre pd(i interesate gi in cunogtinle de cauzd, dacd acestea sunt disponibile, cu privire la valoarea just6 actuald a

unui alt instrument care este foarte similar,la analiza fluxurilor de trezorerie actualizate 9i la modelele de evaluare a

optiunilor. Tehnica de evaluare aleasd utilizeazd la maximum intrdrile de date de pe piald 9i se bazeazS c6t mai pulin

posibil pe intrdrile de date specifice Societ6lii. Ea incorporeazS to[i factorii pe care participanlii de pe piata i-ar lua in

considerare la stabilirea pretului gi este conformi cu metodologiile economice acceptate pentru stabilirea prelului

instrumentelor financiare. societatea ajusteazd tehnicile de evaluare 9i testeazd validitatea lor utilizand preturi din

tranzaclii actuale observabile pe piati pentru acelagi instrument sau pe baza oricdror informatii de piat6 care sunt

disponibile gi observabile.

cea mai buni dovada a valorii juste a unui instrument financiar la recunoagterea iniliali este pretul tranzactiei'

adica valoarea justd a contravalorii primite sau plStite, cu exceplia cazului in care valoarea justd a acelui instrument este

evidentiatd prin compararea cu alte tranzaclii curente observabile pe piald pentru acelagi instrument (adicd fdrd

modificarea sa) sau pe baza unei tehnici de evaluare ale cdrei variabile includ doar informalii de pe pielele observabile'

Atunci c6nd prelul tranzacliei oferd cea mai bund evidentd a valorii juste la recunoagterea initiald, instrumentul

financiar este mesurat inilial la prelul tranzacliei, iar orice diferenta intre acest pret 9i valoarea oblinuti initial pe baza unui

model de evaluare este recunoscutd ulterior in profit gi pierdere conform unei baze potrivite pe durata instrumentului, dar

nu mai tdrziu dec6t cAnd evaluarea este suslinuti in intregime de datele observabile ale pietei, sau tranzactia este

finisati.
prelul de pia!6 cotat corespunzdtor pentru un activ delinut sau o datorie care va fi emisd este de obicei pretul de

ofertd gi, pentru un activ care urmeazd a fi dobdndit sau pentru o datorie delinutd, este pretul cerut' Atunci cdnd

Societatea are active 9i datorii care au riscuri de pia[d care se compenseazd, ea poate utiliza prelurile medii de pe piatd
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ca baze pentru stabilirea valorilor juste pentru pozitiile de risc care se compenseazd gi poate aplica pretul de ofertd sau
pe cel cerut pozitiei nete deschise, dupd cum este cazul. Valorile juste reflectd riscul de credit a unui instrument 9i includ
ajustiri in dependentd de riscul de credit al Societd[ii gi de contrapartidd cdnd este necesar. Estimirile de valoare justd

obtinute din modele sunt ajustate pentru alti factori, aga cum sunt riscul de lichiditate sau incertitudini de model, in
mdsura ln care Societatea crede cd un participant at pietei ar lua in considerare fa determinarea prelului tranzactiei.

j.3. Derecunoagterea
Societatea.derecunoagte un activ financiar la stingerea dreptului de a incasa mijloace bdnegti de pe urma

activului, sau ea transferd dreptul de a incasa mijloace binegti de pe urma activului in o tranzactie in care riscurile 9i

beneficiile ce rezulti din posesia activului financiar sunt transferate. Orice participare in ac1vul financiar transferat care e

creatd sau relinutd de societate este recunoscute ca un activ sau datorie separatd.

La derecunoagterea unui activ financiar, diferenta dintre valoarea contabilS a activului (sau valoarea contabil6
alocatd porliunii transferate a activului), gi suma (i) contravalorii primite (inclusiv orice activ primit minus orice datorie
asumatd) 9i (ii) orice cdgtiguri sau pierderi cumulative care au fost recunoscute in alte elemente ale rezultatului global

sunt recunoscute in profit sau pierdere.

Datoria financiard este derecunoscutd in cazul cind obliga[ia aferentd datoriei se stinge, expird sau este ach1ati.
Societatea efectueazi tranzactii prin intermediul cdrora ea transferd activele recunoscute in situatia pozi[iei

financiare, dar retine fie toate riscurile gi beneficiile activelor transferate, sau o po(iune a lor. Dacd toate sau in mod

substantial toate riscurilor sunt retinute, atunci activele transferate nu sunt derecunoscute din situalia pozitiei financiare.

Transferul activelor cu mentinerea tuturor riscurilor sau mentinerea in mod substanlial a tuturor riscurilor gi beneficiilor
include, spre exemplu, tranzactiile de imprumut gi rdscumpdrare.

Drepturile gi obliga[iile pestrate in transfer sunt recunoscute separat ca active sau datorii. in cazul transferurilor in
care controlul asupra activelor este pdstrat, Societatea continud si recunoascd activul in misura in care ea continud

implicarea, determinat de gradul in care ea este expusd la schimbdrile in valoarea activelor transferate.

Societatea de asemenea derecunoagte active in momentul in care estimeazd cd acestea nu mai pot fi colectate.

j.4. Reclasificarea activelorfinanciare
Activele financiare de alt tip dec6t imprumuturile gi creantele pot fi reclasificate in afara categoriei ,pdstrate pentru

tranzacfionare" numai in situalii rare decurgand dintr-un eveniment unic, care este neobignuit 9i foarte pulin probabil si
se repete in viitorul apropiat. De asemenea, societatea poate alege sd reclasifice activele financiare care ar intruni

definilia de imprumuturi gi creante in afara categoriilor ,,pastrate pentru tranzactionare" sau ,disponibile pentru vdnzare',

dace are intentia gi capacitatea de a detine aceste active financiare in viitorul apropiat sau p6ni la scadenld la data

reclasificarii.

Reclasificdrile se realizeazi la valoarea justd valabild la data reclasificdrii. Valoarea justd devine noul cost sau

costul amortizat, dupa caz, gi nu se mai realizeazd nicio inversare a cagtigurilor sau a pierderilor din valoarea justd

inregistrate inainte de data reclasificdrii. Ratele de dobandd efective ale activelor financiare reclasificate in categoriile

,,imprumuturi gi creante" 9i ,,pdstrate pand la scadenld" sunt determinate la data reclasificirii. Alte cregteri ale valorilor

estimate ale fluxurilor de numerar ajusteazi ratele de dobandd efectivd in perspectivi.

j.5. Compensareainstrumentelorfinanciare
Activele gi obliga[iile financiare sunt compensate gi sunt prezentate la valoarea netd in situalia poziliei financiare,

atunci gi doar atunci, cAnd Societatea are un drept legal de a compensa valorile inregistrate gi existd intentia de a le
deconta inbazd nete, sau de a realiza activul 9i achita obligatia simultan.

j.6. Deprecierea activelor
Active financiare contabilizate Ia costul amortizat. Societatea evalueaz5, la finalul fiecdrei perioade de

raportare, dacd existd dovezi obiective pentru deprecierea unui activ financiar sau a unui grup de active financiare. Un
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activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat 9i se suporti pierderi de depreciere dacd gi numai daci

existd dovezi obiective de depreciere ca urmare a unuia sau mai multor evenimente care au apdrut dupd recunoagterea

inilial5 a activului (un ,,eveniment generator de pierdere") gi cd 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 in mod viabil.

Societatea evalueazd mai int6i daci existd dovezi obiective de depreciere semnificative individual pentru fiecare

dintre activele financiare. Dacd stabilegte cd nu existd nici o dovadd obiectivd de depreciere pentru un activ financiar

evaluat individual, indiferent daci sunt semnificative sau nu, Societatea include activul intr-un grup de active financiare cu

caracteristici similare ale riscului de credit gi le evalueazd colectiv din punct de vedere al deprecierii. Activele evaluate

individual din punct de vedere al deprecierii 9i pentru care este sau continud sd fie recunoscutd o pierdere din depreciere

nu sunt incluse in evaluarea colectivd din punct de vedere al deprecierii.

Dacd existd dovezi obiective ci s-a suportat o pierdere din depreciere pentru imprumuturile gi creantele sau din

participatiile pdstrate pand la scadente inregistrate la costul amortizat, valoarea pierderii este evaluatd ca fiind diferenta

dintre valoarea contabilS a activului 9i valoarea actualizatd a fluxurilor de numerar viitoare estimate (excluz6nd viitoarele

pierderi de credit suportate) decontate la rata dob6nzii efective iniliale a activului financiar.

Valoarea contabild a activului este redusd prin utilizarea unui cont de provizion pentru depreciere, iar valoarea

pierderii este recunoscuti in contul de profit gi pierdere. Daci o investitie pdstratd pani la scaden[i sau un imprumut are

o ratd a dobinzii variabild, rata de scont pentru evaluarea oricdrei pierderi din depreciere este rata dob6nzii efective

curente stabilite in conformitate cu contractul. Ca mijloc practic, societatea poate evalua deprecierea pe baza valorii juste

a unui instrument folosind pretul pietei observabile.

in scopul evaludrii colective a deprecierii, activele financiare sunt grupate pe baza caracteristicilor privind riscul de

credit (adicd pe baza procesului de punctare al SocietS{ii ce ia in calcul tipul de activ, domeniul, pozitia geograficd,

situalia restantelor 9i alti factori relevanti). Acele caracteristici sunt relevante in estimarea fluxurilor de numerar viitoare

pentru grupurile de astfel de active prin aceea cd indicd capacitatea debitorului de a achita toate sumele datorate in baza

termenilor contractuali privind instrumentul de datorie evaluat.

Dacd, intr-o perioadd ulterioard, valoarea pierderii din depreciere scade, iar sc6derea poate fi pusd in mod

obiectiv in relatie cu un eveniment produs dupd recunoagterea deprecierii (cum ar fi imbunatalirea cotei de credit),

pierderea din depreciere recunoscutd anterior este inversatd prin ajustarea contului de provizion pentru depreciere.

Valoarea reludrii este recunoscutd in contul de profit 9i pierdere.

k. Active gi obligafiuni din operafiuni de reasigurare
Contractele incheiate de Societate cu reasiguratorii, in baza cdrora Societatea este despdgubitd pentru pierderile

din unul sau mai multe contracte emise de Societate 9i care respecti cerintele de clasificare pentru contractele de

asigurare sunt clasificate drept contracte de reasigurare detinute. Contractele c€lre nu indeplinesc aceste cerinte de

clasificare sunt clasificate ca active financiare. Beneficiile la care are dreptul Societatea conform contractelor sale de

reasigurare sunt recunoscute ca active din reasigurare. Aceste active constau in solduri pe termen scurt de la

reasiguratori, precum 9i in creante pe termen lung care depind de cererile de despdgubire estimate gi de beneficiile care

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

concordantd cu sumele asociate contractelor de asigurare reasigurate gi in conformitate cu termenii fiecdrui contract de

reasigurare. Datoriile (rezervele) din reasigurare constau in primele de plati pentru contractele de reasigurare gi sunt,

recunoscute ca o cheltuiald la scadenta.

Societatea igi evalueazd activele de reasigurare pentru depreciere trimestrial. Dacd existd probe obiective ci
activul de reasigurare este depreciat, Societatea reduce valoarea contabild a activelor de reasigurare la valoarea

recuperabili 9i recunoagte respectiva pierdere din depreciere in contul de profit 9i pierdere. Societatea colecteazd dovezi

obiective pentru deprecierea activului folosind acelagi proces adoptat pentru activele financiare detinute la costul

I
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amortizat' Pierderea din depreciere se calculeaze cu aceeagi metodd folositd in cazul acestor active financiare.

l. creanfefe gi datoriire aferente contracteror de asigurare
creanlele gi datoriile sunt recunoscute la subscriere. Acestea incrud sumere datorate c6tre gi de ra agenli, brokerigi titularii de contracte' Dacd existd probe obiective cd creanla de asigurare este depreciatd, societatea reduce ca atarevaloarea contabilS a creanlei de asigurare gi recunoagte respectiva pierdere din depreciere in contur de profit 9i pierdere.societatea colecteazd dovezile obiective conform cdrora o creantedin asrgurare este depreciatd utiriz6nd aceragi procesadoptat in cazul 'imprumuturilor 

9i al creanlelor. Pierderea din depreciere se carcureazd cu aceeagi metodi forositd incazul activelor financiare.

m. Recupereri din vdnzarea bunuriror sarvate gi din subrogiri
o parte dintre contractele de asigurare permit societdlii sd recupereze / v6nd5 proprietiti (de obicei deteriorate)ob{inute in urma soluliondrii unei daune (de exemplu, bunuri sarvate). societatea poate, de asemenea, avea dreptur de aceuta sd obtind de la terli plata unora dintre sau a tuturor costurilor rnregistrate ca urmare a soturiondrii daune/or (deexempl4 subrogare).

Estimdrile recuperdrilor din salvare sunt incluse sub formi de deducere in evaluarea datoriei asociate contractului
de asigurare pentru daune, iar bunul salvat este recunoscut in alte active la stingerea datoriei. Reducerea este suma ce
poate fi recuperatd in mod rezonabil din instrdinarea bunului.

Recuperdrile aferente drepturilor de subrogare sunt incluse, de asemenea, sub formi de deducere in evaluarea
datoriei asociate contractului de asigurare pentru daune, iar bunul salvat este recunoscut in alte acllve dupa stingerea
datoriei' Reducerea constd in evaluarea sumei ce poate fi recuperatd din actiunea intentate impotriva te(ului
rdspunzdtor.

n. lmprumuturi
lmprumuturile sunt recuoscute inilial la valoarea just5, fdrd costurile de tranzaclie suportate.imprumuturile sunt

ulterior declarate la costul amortizat; orice diferentd dintre incasdri (fdrd costurile de tranzaclie) gi valoarea de
riscumpdrare este recunoscutd in contul de profit gi pierdere pe perioada imprumuturilor fotosind metoda dobdnzii
efective' comisioanele achitate la constituirea facilitdlilor de imprumut sunt recunoscute drept cost de tranzaclle al
imprumutului in mdsura in care este probabil ca unele sau toate facilitdlile sd fie trase. ln acest caz, comisionul este
am6nat p6nd c6nd se efectueazS tragerea. in mSsura in care este probabil ca unele sau toate facilitalile s5 fie trase,
comisionul este capitalizat ca plati anticipatS pentru serviciile de lichiditate gi amortizat pe perioada facilitSlii la care se
referS.

o. Numerar gi echivalente de numerar
Numerarul 9i echivalentele de numerar conlin balanla numerarului disponibil gi a numerarului in tranzit, balante

nerestrictionate delinute la bdnci' active financiare foarte lichide cu scadente iniliale de mai pulin de trei luni, care sunt
supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii juste 9i sunt utilizate de societate la gestionarea angajamentelor
de scurtd duratd' Numerarul 9i echivalentele de numerar sunt contabilizate ta cost in situaJia poziliei financiare.

p. Provizioane pentru alte datorii gi chettuieli
Un provizion este recunoscut dacd, ca rezultat a unui eveniment trecut, societatea are o obligalie prezenti legald

sau implicitd ce poate fi estimatd fiabil, 9i este probabil cd o iegire de resurse incorpor6nd beneficii economice va fi
necesare pentru decontarea obligaliilor.
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Provizioanele sunt determinate prin actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare agteptate la o ratd care reflectd
aprecierea curentd de piald a valorii timpului 9i, dacd e necesar, a riscurilor specifice datoriei.

Un provizion este recunoscut pentru contractele cu titlu oneros atunci c6nd beneficiile anticipate de a fi obtinute de
societate din un contract sunt mai mici decdt costurile necesare pentru a lndeplini obligatia conform conditiilor
contractului' Provizionul este mdsurat la valoarea curentd a valorii mai joase dintre costurile anticipate de terminare a
contractului gi costurile nete anticipate de continuare a contractului. inainte de stabilirea unui provizion, societatea
recunoagte o pierdere din depreciere pentru activele asociate cu acest contract.

Provizioanele se. reanalizeazS la finalul perioadei de raportare gi se ajusteazS astfel incat se reflecte cea mai bund
estimare curentd' In cazul in care nu mai este probabild iegirea de resurse care incorporeazd beneficii economice.
provizionul trebuie anulat.

q. Beneficiile pe termen scurt ale angajalilor
Beneficiile pe termen scurt ale angajalilor includ indemnizafii, salarii, prime 9i contribulii la asigurdrile sociale.

obligaliile privind beneficiile pe termen scurt ale angajalilor sunt evaluate pe o baz6 neactualizata gi sunt inregistrate ca
cheltuiald atunci cand sunt suportate' societatea inregistreazd o datorie pentru suma agteptatd de a fi pldtitd pentru
planurile pe termen scurt de participare la profit gi prime in numerar dac6 societatea are o obligatie prezentd legald sau
implicitd de a pleti aceastd sumd ca rezultat a serviciilor prestate in trecut de angajat, 9i obligalia poate fl estimatd fiabil.

r. Planuri de contribufii determinate
Un plan de contributii determinate este un plan de beneficii post-angajare conform cdruia o entitate pletegte

contribuJii unei entitdti separate gi nu va avea obligalii legale sau implicite de a pldti alte sume. obligaliile privind
contributiile pentru planurile de contribulii determinate sunt recunoscute ca cheltuiald in profit 9i pierdere atunci c6nd sunt
suportate.

societatea face pld[i cdtre casa Nationald de Asigurdri sociale gi c6tre campania Nalionala de Asigurdri in
Medicind pentru angajalii ei pentru beneficii: pensii, asigurare medicali, ajutor de gomaj. Toli angajatri societalri sunt
membri gi sunt obligati legal sd facd contribulii determinate (incluse in contribu{iile sociale) citre ptanul de pensii de stat
din Moldova (un plan de stat de contribulii determinate). Toate contributiile relevante cdtre planut de pensii de stat din
Moldova sunt recunoscute ca cheltuiald in profit gi pierdere atunci c6nd sunt suportate. TotodatS, societatea nu oDereazd
un plan independent de pensii gi, ca consecinld, nu are alte obligalii privind pensiile.

s. Capital social
Pdrtile sociale sunt clasificate drept capital social atunci cand nu existd nici o obligalie de a transfera numerarul

sau alte active' costurile incrementale atribuibile in mod direct emiterii de instrumente de capital propriu sunt declarate in
capitalul propriu sub forma deducerii din incasdri fdrd impozit.

in cazul in care societatea achizilioneazd capitalul social propriu (acliuni proprii), contraprestatia achitatd, inclusiv
orice costuri incrementale direct atribuibile (fdr5 impozitele pe venit) achitate, sunt deduse din capitalurile proprii
atribuibile detindtorilor de capital propriu al SocietSlii. Daci aceste pdrti sociale sunt ulterior v6ndute, emise din nou sau
altfel instrSinate, orice plata incasatS este inclusd in capitalul propriu atribuibil delindtorilor de capitat propriu al societSfii,
fdrd costurile incrementale direct atribuibile gi efectele impozitului pe profit aferente.

Dividendele pentru acliunile ordinare sunt recunoscute ca datorie in perioada in care ele sunt declarate.

t. Repartizarea dividendelor
Repartizarea dividendelor cStre asocialii societdlii este recunoscutd ca o datorie in situaliile financiare in perioada

in care dividendele sunt aprobate de Adunarea Generald a Aclionarilor societdtii.
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u. lmpozitul pe profit
lmpozitul pe profit pentru anul curent con[ine impozitul curent gi cel aminat. lmpozitul pe profit este recunoscut in

profit gi pierdere cu exceplia cazului cdnd el se atribuie la elementele recunoscute direct in capital sau in alte elemente

ale rezultatului global.

lmpozitul curent este impozitul agteptat de platit pentru venitul impozabil pentru an, utiliz6nd rate ale impozitului ce

au fost adoptate sau ln mare mdsurd aprobate la data raportdrii, gi orice ajustare la impozitele ce urmeazd a fi achitate

pentru anii precedenli.

lmpozitul amdnat este determinat utilizdnd metoda datoriei in situalia pozitiei financiare, care e cauzat de

diferentele temporare dintre valorile contabile a activelor gi pasivelor pentru raportarea financiard gi valorile utilizate

conform scopurilor fiscale. Nu se calculeazd impozit am6nat pentru urmetoarele diferente temporare: fondul comercial ce

nu se deduce in scopuri fiscale, recunoagterea iniJiald a activelor gi datoriilor care nu afecteazd profitul contabil sau fiscal,

gi diferente ce rezultd din investitii in companii subsidiare in mdsura in care ele probabil nu se vor inversa in viitorul

orevizibil.

Pe parcursul anului 2018 rata impozitului pe venit a constituit 12%.

Suma impozitului pe venit amdnat se bazeazd pe metoda de decontare prevdzutd a valorilor contabile a activelor

9i datoriilor, utilizdnd ratele de impozitare aprobate sau in mare misurd aprobate la data raportdrii. Creanla privind

impozitul pe profit este recunoscutd doar in misura in care este probabil c6 profiturile fiscale viitoare vor fi disponibile

pentru care creanta poate fi utilizatd. Creantele privind impozitul pe venit sunt reduse in mdsura in care nu este probabil

ci beneficiile aferente vor fi realizate.

v. Recunoagterea veniturilor

Prime subscrise

Primele brute subscrise includ valoarea primelor brute incasate gi de incasat, aferente contractelor de asigurare in

vigoare (pentru care a inceput perioada de acoperire a riscului asigurat). Valoarea primelor brute de incasat, aferente

contractelor de asigurare cu inceputul perioadei de asigurare in exerciliile financiare ulterioare sunt recunoscute ca

venituri anticipate cu trecerea in componen(d primelor brute subscrise la data intrerii in vigoare a contractului de

asigurare.

in situatia in care durata contractului de asigurare este mai mare de un an, prima brutd subscrisS reprezinti

valoarea primelor brute incasate gi de incasat, pe contractele de asigurare in vigoare, aferente unui an calendaristic din

cadrul contractului de asigurare (prima anual6), cu exceplia contractelor cu primd unicd pentru intreaga perioadd

acoperitd de asigurare, pentru care prima brutd subscrisd reprezintd valoarea primei brute unice aferente intregului

contract de asigurare.

Pentru contractele de asigurare incheiate in valutd strdind, primele brute subscrise sunt recunoscute in MDL la

cursul de schimb oficial istoric din data subscrierii.

Alte venituri

Veniturile se constate 9i se reflectd in rapoartele financiare conform metodei specializirii exercitiilor in perioada de

gestiune in care s-au produs, indiferent de momentul primirii efective a mijloacelor b6ne9ti.

Venitul din v6nziri se constate la livrarea activelor gi transmiterea drepturilor de proprietate cumpdrdtorului.

Veniturile sunt reflectate in raportul profit gi pierderi separat pe tipuri de activitdti - operafionalS (de exploatare), de

investitii gi financiard.

w. Venituri gi cheltuieli legate de dobinzi
Veniturile gi cheltuielile legate de dobandi pentru toate instrumentele financiare purtdtoare de dobandd, inclusiv
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de cele evaluate la valoarea justd prin profit 9i pierdere, sunt recunoscute in cadrul rezultatului din activitatea de investitii"

in contul de profit 9i pierdere, adicd in pozitia ,,Venituri nete din investilii folosind metoda ratei efective a dobanzii". Cind o

creanli este depreciati, Societatea reduce valoare contabild la valoarea sa recuperabilS, care este fluxul de trezorerie

viitor estimat actualizat la rata dobdnzii efective a instrumentului gi continud compensarea actualizirii ca venit din dobinzi.

x. Parti afiliate
O parte este consideratd afiliata, daci aceasta fie prin delinerea de acfiuni, drepturi contractuale, relalii de familie

sau prin alte metode are abilitatea de a exercita o influentd semnificativd sau controlul asupra politicilor financiare gi de

exploatare a Societdlii.

4. Estimiri gi rationamente contabile esentiale

Preg|tirea situaliilor financiare individuale in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeand presupune

utilizarea din partea conducerii a unor estimSri, judecdti 9i ipoteze ce afecteazd aplicarea politicilor contabile precum 9i

valoarea raportati a activelor, datoriilor, veniturilor 9i cheltuielilor. Estimdrile 9i ipotezele asociate acestor estimdri sunt

bazate pe experienta istoricd precum gi pe alti factori considerati rezonabili in contextul acestor estimdri. Rezultatele

acestor estimdri formeazd baza judecitilor referitoare la valorile contabile ale activelor gi datoriilor care nu pot fi obtinute

din alte surse de informafii. Rezultatele obtinute pot fi diferite de valorile estimdrilor.

Es1mdrile gi ipotezele ce stau labaza lor sunt revizuite periodic. Revizuirile estimdrilor contabile sunt recunoscute

in perioada in care estimarea este revizuitS, dacd revizuirea afecteazi doar acea perioada, sau in perioada in care

estimarea este revizuitd gi perioadele viitoare, dacd revizuirea afecteazd at6t perioada curenti cdt gi perioadele viitoare.

Modificarea estimdrilor, prin natura ei nu are legdturd cu perioadele anterioare gi nu reprezintd corectarea unei

erori.

Prin excep[ie de la modul de prezentare a efectului modificdrii estimdrii ardtat mai sus, dacd o astfel de modificare

dd nagtere la modificdri ale activelor 9i datoriilor sau capitalurilor, efectul modificdrii se va prezenta prin ajustarea

activelor, datoriilor sau capitalurilor proprii in perioada modificirii.

Principalele componente ale prezentelor situalii financiare indlviduale la care se referi aceste estimdri sunt:

. Cheltuielile de achizi[ie;

r Datoriile provenite din operaliuni de asigurare / reasigurare;

. Primele cedate;

. Rezeryele tehnice,

. Clasificarea activelor gi datoriilor financiare;

r Estimarea deprecierii activelorfinanciare;

. Datoriile aferente contractelor de leasing financiar;

. Estimarea impozitului curent pe profit;

. Estimarea impozitului aminat pe profit;

. Provizioanepentru beneficiileangajatilor.

a. Gheltuieli de achizifie
Cheltuielile de achizilie sunt acele cheltuieli care intervin in procesul de v6nzare a politelor (ocazionate de

incheierea contractelor de asigurare). Cheltuielile de achizitie includ comisioane, cheltuieli variabile aferente emiterii 9i

subscrierii de polite, care sunt direct legate de activitatea opera{ionald a Societdtii. ln general, cheltuielile de achizitie

amdnate (reportate) reprezintd propo(ia costurilor de achizilie care corespunde rezervei de primd necdgtigate.
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Cheltuielile de achizifie amanate (reportate) sunt calculate pentru fiecare polild. pentru primele incasate in avans
se inregistreazi comisionul pldtit in avans.

Alte costuri de achizitie sunt inregistrate ca gi cheltuieli ale perioadei de gestiune in care au intervenit.
Cheltuielile cu comisioanele sunt inregistrate in contrapartidd cu datoria cdtre intermediarii in asigurdri, in baza

contractelor de mandat existente, sau datoria aferentd personalului propriu, in baza contractelor de muncd, gi a polilelor
incheiate, pentru care au fost recunoscute primele brute subscrise. Datoriti faptului cd sumele sunt exigibile conform
contractelor de mandat gi de munc6, pentru cheltuielile cu comisioanele sunt Tnregistrate cheltuieli amanate (reportate),
care se diminueazi pe misura expiririi riscului asigurat gi oblinerea profitului din contractele de asigurare incheiate.

b. Daune
Daunele intdmplate cu privire la activitatea de asigurdri generale includ toate daunele intamplate in perioada

exerci(iului financiar, fie ci sunt raportate sau nu in aceastd perioadd.

Rezervele pentru daune nesolulionate, calculate pe baza estimdrilor individuale gi a metodelor statistice, sunt
determinate pe baza costului estimat aferent pld[ii tuturor daunelor intimplate pdnd la data bilanlului (incheierii
exerci{iului financiar) dar solulionate la aceasti dat6, indiferent cd sunt raportate sau nu, inclusiv cu toate cheltuielile
suplimentare aferente regularizdrii daunelor.

Recuperdrile din reasiguriri sunt prezentate separat in bilan{ul contabil, ca active, 9i anume, ca cota
reasiguratorului in daunele intimplate.

Suma brutd a rezervei de daune nesolu{ionate (cele avizate gi neavizate) gi a recuperarilor de la reasigur6tori
(cotele reasigurdtorilor) 9i din regrese sunt estimate cu un grad inalt de certitudine gi inregistrate in perioadele producerii
evenimentului asigurat, datoria finald aferent6 daunelor poate fi influentatd de evenimente gi informalii ulterioare datei
raportdrii gi poate diferi de rezervele constituite initial. Ajustdrile rezervelor sunt efectuate in mod permanent gi sunt
reflectate in situatiile financiare pentru perioada in care ajustarea se efectueazi (ne tin6nd cont de perioada producerii
evenimentului asigurat). Metodele folosite 9i estimdrile efectuate sunt revizuite in mod regulat.

c. Reasigurdri cedate
Primele, daunele gi cheltuielile de achizitie sunt reflectate la valoare brutd; sumele cedate reasigurdtorilor gi

recuperabile de la acegtia sunt prezentate separat.

Sumele estimate a fi recuperabile de la reasigurdtori, aferente daunelor neplStite gi cheltuielile de ajustare sunt
inregistrate separat de sumele estimate a fi pldtibile asigurafilor.

Sumele recuperabile de la reasigurdtori sunt estimate corespunzdtor cu datoria de platd a daunelor asociat6 cu
polita de asigurare gi condi[iile contractelor de reasigurare.

d. Rezerve tehnice
societatea constituie 9i mentine rezerve tehnice ln conformitate cu Legea Republicii Moldova "cu privire la

asigurdri" nr.407 din 21 decembrie 2006 cu modificarile ulterioare, 9i anume:

- rezerva de prime necAgtigate;

- rezerya riscurilor neexpirate;

- rezeNa de daune declarate, dar nesolulionate;

- rezerva de daune neavizate.

Mdrimea rezervelor tehnice constituite 9i menlinute de cdtre Societate nu poate fi mai mici dec6t mdrimea
cbtinutd prin calculul acestor rezerve potrivit metodelor stabilite de Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare
aprobat prin Hotdrarea ComisieiNationale a PieleiFinanciare nr. 1/5 din 11.01.2011cu modificarile utterioare.

Societatea nu constituie 9i nu recunoaqte drept datorie orice rezervi pentru posibile pretenlii viitoare, dacd acele

22



pretenlii sunt generate de contracte de asigurare care nu existd la finalul perioadei de raportare (cum ar fi rezerva de

catastrofd sau rezerva de egalizare).

Rezerva de prime necAgtigate

Rezerva de prime nec6gtigate se calculeazd lunar, prin insumarea cotelor-pe{i din primele brute subscrise,

aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel inc6t diferenta dintre volumul primelor brute

subscrise gi aceastd rezervA si reflecte primele brute alocate pdrlii din riscurile expirate la data calculirii. Rezerva de

prime necds,tigate constituitd se obtine prin insumarea valorilor rezervei de prime calculate pentru fiecare contract.

Rezerva pentru riscuri neexpirate

Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculeazd pe baza estimirii daunelor ce vor apdrea dupd inchiderea

exerciliului financiar, in cazul in care se constatd cd daunele estimate in viitor depdgesc rezervele de prime constituite 9i,

drept urmare, in perioadele urmitoare rezerva de prime calculatd nu va fi suficienti pentru acoperirea daunelor ce vor

apirea in exerciliile financiare viitoare.

Rezerva de daune declarate, dar nesolulionate (avizate)

Rezerva de daune declarate, dar nesolutionate se creeazdinbaza estimirilor pentru avizirile de daune primite de

asigurdtor, astfel inc8t fondul creat si fie suficient pentru acoperirea pldfii acestor daune.

Rezerva de daune declarate, dar nesolu[ionate se constituie pentru daunele raportate 9i in curs de lichidare 9i se

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

cheltuielile previzibile care vor fi efectuate in viitor pentru lichidarea acestor daune. Rezerva de daune declarate, dar

nesolutionate care trebuie constituitd se obtine prin insumarea valorilor rezervei de daune declarate, dar nesoiufionate

calculate pentru fiecare contract de asigurdri.

Rezerva de daune neavizate

Rezerva de daune neavizate (,,lBNR') se creeazi la inchiderea exercitiului financiar gi se ajusteazi pe paranrsul

exerci{iului financiar trimestrial, in baza datelor statistice gi a calculelor actuariale pentru daunele intAmplate dar

neavizate.

e. Clasificarea activelor gi datoriilor financiare
pol1ica contabilS a SocietSlii prevede desemnarea activelor 9i datoriilor in diferite categorii contabile in anumite

circumstanle: la clasificarea activelor financiare ca pdstrate pdni la scadenti Societatea determind cd ea are intentia

pozitivd gi abilitatea de a menline activele pdnd la data scadentei, cum este cerut de politica contabili.

f. Estimarea deprecierii activelorfinanciare
Deprecierea imprumuturilor acordate care sunt clasificate ca fiind ,,activelor financiare evaluate la cost amortizat",

este estimatd in baza ratei efectivi a dobinzii care s-a decis a fi apreciatd rata medie a dobinzii pentru operaliunile de

politicd monetard, determinati de c6tre Banca Nationala a Moldovei.

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

a dobinzii pentru instrumentul financiar respectiv.

h. Estimarea impozitului curent pe profit
Datoriile (respectiv creanlele) privind impozitul curent pentru perioada fiscald curentd 9i pentru cele anterioare
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sunt evaluate la vatoarea care se agteapta a fi pl6tit6 cdtre (recuperatd de la) autoritalile fiscale, folosind ratele de

impozitare (gi reg*e fiscare) care au fost promurgate sau in mare mdsurd adoptate pand la finarul perioadei de raportare'

i. Estimarea impozitului aminat pe profit

creanlele 9i datoriile privind impozitur amanat sunt evaluate la ratele de impozitare preconizate a fi aplieate pentru

perioada in care activur este rearizat sau datoria este decontat., pe baza rateror de impozitare (gi a regiror fiscale) care au

fostpromu|gatesauinmaremdsurdadoptatep6nd|afina|u|perioadeideraportare.

Eva|uareadatorii|orprivindimpozitu|am6natgiacreanle|orprivindimpozitu|amAnatref|ect6consecinte|efisca|e

careardecurgedinmodulincareentitateapreconizeazd,|afina|u|perioadeideraportare,cSvarecuperasaudeconta

valoarea contabili a activelor 9i a datoriilor sale'

j. Provizioane pentru beneficiileangaiatilor
societatea estimeaza provizion aferent beneficiilor angajalilor care consti doar din calculul provizionului pentru

concediur neforosit de citre angajali. Metoda de carcur a acestui provizion este metoda similard carcururui conform

IegislalieiinvigoareaRepub|iciiMo|dovaaferentconcediu|uianua|p|Stitdeangajator.

5. Managementul riscurilor

prin natura activitelilor efectuate, societatea este expusd unor riscuri variate care includ: riscul aferent activitSlti de

asigurare, riscur mediurui economic, riscur de ratS a dobSnzii gi riscur de richiditate. conducerea urmdregte reducerea

efectelor potenlial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanlei financiare a societdtii'

ln activitatea desfaguratd, societatea se poate confrunta cu riscuri necontrolabile'care in general sunt asodate

unor factori externi precum condiliile macroeconomice, schimbari regisrative, schimbdri regate de mediur conoren$ale'

etc. De regurd insd, societatea se confrunti cu riscuri controlabile, pentru care sunt adoptate politici si proceduri de

administrare activd (anariz', monitorizare gi contror). Aceste riscuri sunt asociate unor facturi interni precilm natura

activitilii desfagurate, complexitatea structurii organizatorice, calitatea personalului' etc'

a. Riscul aferent activititii de asigurare

La subscrierea prime|or, Societatea i9i asumS un risc tehnic, respectiv riscu| ca societatea si suporte daune

aferente primei subscrise. concentrarea riscului tehnic ar putea rezulta in pierderi semniflcative pentru societate in cazul

incareunevenimentsauoseriedeevenimentearafectaunintregtipdepo|ilesaularacaatare.Societateareduce

riscul tehnic printr-o evaluare atentd a clienlilor, limite de expunere bine stabilite, programe de reasigurare 9i aplicarea

uneipo|iticideprovizionareprudentdcuprivire|aasigurareadaunelor,atatraportatec6tgineraportate.

Riscul asociat oricirui contract de asigurare este dat de posibilitatea ca evenimentul asigurat sd se produci 9i de

incertitudinea legata de suma asigurdrii rezultate. chiar prin natura unui contract de asigurare, riscul este aleatoriu 9i' prin

urmare, imprevizibir. pentru un portofoliu de contracte de asigurare unde fixdrii prelurilor 9i provizionirii li se aplicd teoria

probabilitdlii, riscul principal cu care se confruntd societatea in baza contractelor sale de asigurare este acela ci plStile

efective pentru despSgubiri gi beneficii depdgesc valoarea contabila a datoriilor asociate contractelor de asigurare' Acesta

arputeaapdreadeoarecefrecvenlaSaugravitateadespigubiri|orgiabeneficii|orestemaimaredec6tseestimase.

Evenimentere asigurate sunt areatorii, iar numirur rear gi varoarea despigubiriror gi a beneficiiror va varia de ra un an la

altul comparativ cu nivelul stabilit folosind tehnici statistice. Experienla aratS ci cu c6t este mai mare portofoliul de

contracte de asigurari similare, cu atSt estemai mici variabilitatea relativS referitoare la care va fi rezultatul agteptat' De

asemenea, este putin probabil ca un portofoliu mai diversificat si fie afectat de o modificare a oricSrei componente a

acestuia. societatea a elaborat strategia de incheiere a asiguririlor pentru a diversifica tipul riscurilor de asigurare

I
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acceptate in cadrul fiecdreia dintre aceste categorii pentru a obtine o populatie de riscuri suficient de ampld, ceea ce va

permite reducerea variatiei rezultatului preconizat. Factorii care agraveazd riscul de asigurare includ lipsa diversific6rii din

punct de vedere al tipului 9i al volumului de risc, localizarea geograficd gi tipul de domeniu acoperit-

Societatea gestioneazd aceste riscuri prin strategia sa de asigurare, acordurile de reasigurare adecvate 9i

administrarea proactiva a cererilor de despdgubire. Strategia de subscriere incearcd s5 asigure diversificarea riscurilor de

subscriere din punct de vedere al tipului 9i al volumului riscului, al domeniului gi al localizdrii geografice' Limitele de

subscriere sunt stabilite pentru a aplica criteriile de seleclie adecvate.

Acordurile de reasigurare includ acoperirea propo(ionald, gi pentru daunele peste o anumita sumi (,excessof

loss,'). pe l6ngd programui general de reasigurare al Societd(ii, fiecirei unitdfi de afaceri i se permite si obtind protectie

suplimentard prin reasigurare.

Despdgubirile aferente contractelor de asigurare in caz de accident sunt pldtibile pe mdsurd ce acestea apar.

Societatea r6spunde pentru toate evenimentele asigurate care sau produs pe durata contractului, chiar dacd pierderea

este descoperiti dupi finalul duratei contractului. Prin urmare, cererile de despdgubiri pentru rispundere civild sunt

solulionate pe o lungd perioadd, iar un element mai amplu al provizioanelor pentru despigubiri se raporteazi la daunele

suferite dar neraportate (IBNR). Costul estimat al despdgubirilor include cheltuielile directe ce urmeazd a fi efectlate a.r

solutionarea cererilor de despigubire, fdri valoarea estimatd a subrogdrii gi alte recuperdri.Societatea b toaE rnasirie

rezonabile pentru a se asigura cd are informaliile corecte despre expunerile sale despdgubrnlor- Cu bae ffia ':-r:

fiind incertitudinea constituirii provizioanelor pentru despdgubiri, este probabil ca rearta.i fira se - neEa;€ = 
i

diferit de datoria initiald stabiliti. Datoria aferentS acestor contracte cuprinde un PrD|'zs 3€!'r- :afE J?J-5E :a
neraportate (IBNR), un provizion pentru despdgubirile raportate dar neplitite $ uflr gs- -$,rie .ercr=E e iria.r

perioadei de raportare. Suma despdgubirilor in caz de accident esE in seeca r'-rr=:'r*i e nl|e|.l lryW
judecitoregti gi la formarea precedentelor juridice privind cfresuuni Preo.nn cofirae€ F !r -eLclie

Tehnicile de estimare ale Societeti pentru calcularea costul-i e$rTtd d oespagLub e@ * ry*- *
gi neraportate) sunt o combinalie intre estimdrile pe baza coeficienhri-i de perse .re aeficeru.r - Ert'E eG

definit ca raportul dintre costul final al creanlelor de asigurare sr at prinrelcr de a€rrae'r.@'r w 'r 
=e:lt'l

financiar in legituri cu acele despigubiri) gi o estimare p Mza erperienld reab qJ cererb 6s o€$ag rre nnz*c

formule prestabilite acolo unde se acordi o importanli mai mare experientei reab cU cererfe cb despquue d a'

trecerea timpului.

Estimarea IBNR este, in general, supusd unui grad mai mare de incertitudine decit estirsea cdii e
solulionare a cererilor de despdgubire deja notificate Societegi, in cazul in care eisti informa$i clespre ever*nenhl b

care se referi cererea de despdgubire. Este posibil ca asiguratul sd nu aibd cunogtinta de despigubirile IBNR mu$ ani

de la producerea evenimentului care le-a dat curs. Pentru contractele de asigurare in caz de accident partea de IBNR

din datoria totala este mare gi, de regulS, va prezenta variatii mai mari intre estimdrile iniliale 9i rezultatele finale din

cauza unui grad de dificultate mai mare de estimare a acestor datorii.

ln estimarea datoriei pentru costul datoriilor raportate dar neachitate incd, Societatea ia inconsiderare orice

informatie furnizatd de cei care ajusteaza pierderile 9i informaliile despre costul solutiondrii cererilor de despigubire

av6nd caracteristici similare in perioadele anterioare. Cererile de despigubire ample sunt evaluate de la caz la caz sau

proiectate separat pentru a avea in vedere eventualul efect distorsionant al evolutiei 9i al incidentei lor asupra restului

portofoliului.

Acolo unde acest lucru este posibil, Societatea adoptd tehnici multiple pentru a estima nivelul necesar de

provizioane. Acest lucru oferd o inlelegere mai mare a evoluliilor inerente experientei proiectate. Proiectiile date de

diferitele metodologii asistd, deasemenea, in estimarea gamei de rezultate posibile. Cea mai adecvatd tehnicd de

estimare este aleasd ludnd in considerare caracteristicile clasei de afaceri gi mdsura evolutiei anului accidentului.

Societatea utilizeazd mai multe metode statistice de incorporare a diferitelor ipoteze construite in vederea

estimdrii costului final al despdgubirilor. Cele doud metode cel mai frecvent folosite sunt metodele de tip 'Chainladdefgi

Bornhuetter-Ferguson.
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Metodele de tip ,,Chain-ladde/' pot fi aplicate primelor, despdgubirilor plStite sau daunelor suferite (de exemplu,

despdgubiri pldtite plus estimdri de caz). Tehnicile de bazd presupun analiza factorilor istorici de evolutie a cererilor de

despigubire gi selectarea factorilor de evolulie estimali pe baza modelului istoric. Factorii de evolutie alegi sunt apoi

aplicati datelor cumulate privind despdgubirile pentru fiecare an de accidente care nu este complet dezvoltat pentru a

produce un cost final estimat al despdgubirilor pentru fiecare an de accidente.

Tehnicile de tip ,,Chain-ladde/' sunt cele mai adecvate pentru acei ani in care se produc accidente 9i clasele de

activititi care au ajuns la un model relativ stabil de dezvoltare. Aceste tehnici sunt mai pulin potrivite in situatiile in care

asiguratorul nu are un istoric complet al cererilor de despigubire pentru o anumitd clasd de activitili.

Metoda Bornhuetter-Ferguson folosegte o combinalie de estimiri bazate pe comparabile din piatd gi estimari

bazate pe experienta cu cererile de despdgubire. Prima dintre ele sebazeazi pe o misurd a expunerii cum ar fi primele;

cea de-a doua se bazeazd pe despdgubirile plitite sau daunele suferite la data curent6. Cele dou6 estimiri sunt

combinate folosind o formuld care conferd mai multd greutate estimdrii pe baza experientei odatd cu trecerea timpului.

Aceastd tehnicd a fost utilizatd in situatii in care experien[a cererilor de despdgubire dezvoltate nu a fost disponibilS

pentru proiectie (ani de accidente recenli sau clase noi de activititi).

Alegerea dintre rezultatele selectate pentru fiecare an de accidente din fiecare clasd de activitate depinde de o

evaluare a tehnicii care a fost cea mai apropiatd de evoluliile istorice observate. ln anumite situalii, aceasta a insemnat

cd diferite tehnici sau combinatii de tehnici au fost selectate pentru fiecare an de accidente sau grupe de ani de accidente

in cadrul aceleiagi clase de activitSli.

b. Riscul de lichiditate
Po{tjca Societatii cu privire la lichiditali este de a menline suficiente resurse lichide pentru a-gi indeplini obligatiile

pe n€sr.ni ce Gtea devin scadente. Coeficientul de lichiditate este monitorizat permanent 9i este mai mare decat 1.

c. Riscul fiscal
Guvemul Republirii Moldova are mai mufte institutii care sunt autorizate si efectueze audit (controale) a

companiilor ce opereazd in Republica Moldova. Aceste controale sunt similare dupd caracterul lor cu cpntroalele

efectuate de autoritdtile fiscale in multe tdri, dar se pot extinde nu doar la aspecte fiscale, dar gi la alte probleme legale

sau reglementare ce nimeresc in domeniul de interes a agenliei ce verificd. in plus, agentiile ce efectueazi controalele

sunt supuse unor limite mai putin restrdnse decdt e norma in alte teri. Este probabil cd Societatea va continua si fie

supusi controalelor la anumite intervale gi odatd cu aprobarea noilor legi gi regulamente.

d. Riscuri operafionale
Riscul operafional este riscul pierderii directe sau indirecte cauzate de o serie de factori asociati Societifii:

procese interne, angajati, tehnologia gi infrastructura, gi din factori externi, celor ce sunt cauzali de cerinte legale $
regulatorii gi din standardele generale de comportament corporativ, gi nu includ riscul de credit, de piatd gi risanl de

lichiditate. Riscurile operalionale sunt cauzate de toate operatiunile Societdtii gi sunt prezente la toate entitdlile.

Obiectivul Societdtii este de a gestiona riscul operational pentru a balansa evitarea pierderilor financiare gi a

prejudiciilor reputatiei Societdtii cu eficienla generald de costuri.

e. Mediul de afaceri din Moldova gi riscuri de tard
Activitdtile Societitii sunt dependente de riscul de tard care constd din riscuri economice, politice 9i sociale

inerente mediului de afaceri in Republica Moldova. Aceste riscuri includ probleme cauzate de politici ale Guvemului.

conditii economice, impunerea taxelor noi sau schimbarea celor existente, schimbdri in regulamente, fluctuatia cursului

de schimb gi capacitatea de a executa drepturile contractuale. Situatiile financiare insolitoare reflecti evaluarea
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managementului a impactului a mediului de afaceri din Moldova asupra operafiunilor gi situaliei financiare ale Societitii.

Mediul de afaceri din viitor poate fi diferit de evaluarea managementului. lmpactul unor astfel de diferenle asupra

operatiilor gi situatiei financiare ale Societilii poate fi dificil de estimat.

f. Riscul aferent cursului de schimb valutar
Societatea este expusd riscului valutar in urma tranzacliilor in valute striine. Pentru a se evita pierderile ce decurg

din migcd1 cu impact negativ in cursul de schimb valutar, Societatea aplicd in prezent o politicd de diversificare a

portofoliului siu de. valute.
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