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RAPORTUL CONDUCERII PENTRU ANUL 2020 

CAPITOLUL I: Indicatorii financiari de performanță 

Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” SA este o societate de asigurări 

generale, fondată în anul 2002. Obiectivul principal al companiei este de a oferi soluţii financiare complete pentru 

a proteja persoanele fizice și juridice în cazul apariţiei unor situaţii sau pierderi neaşteptate. De la bun început 

Compania a pus un mare accent pe relaţiile cu clienţii, grija şi siguranţa lor. 

Satisfacerea cerinţelor clienţilor reprezintă misiunea noastră principală. Le ascultăm dorinţele şi le oferim cele mai 

potrivite soluţii, în condiţii de maximă seriozitate şi responsabilitate. Urmărim îmbunătăţirea continuă a 

performanţelor şi a calităţii serviciilor oferite, pe baza observaţiilor şi a sesizărilor clienţilor. 

ÎM CIA „TRANSELIT” SA îşi consacră toate eforturile pentru a oferi cele mai bune condiții de asigurare, atât 

pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice. 

Rolul prestigios asumat de ÎM CIA „TRANSELIT” SA la nivel naţional nu este întâmplător, ci se bazează pe 

fundamente solide: produse de asigurări diversificate, viziunea clară a fondatorilor Companiei, un plan de afaceri 

ambiţios şi pe termen lung, abilitatea de a face faţă schimbărilor şi inovaţiilor pe care acestea le presupun. 

Creşterea, profitabilitatea şi consolidarea activelor sunt obiectivele urmărite în mod constant în toate activităţile cu 

conştiinţa clară a rolului social pe care ÎM CIA „TRANSELIT” SA o are pe piaţă. 

Pe termen scurt, printre obiectivele importante pe care se pune accentul constituie dezvoltarea asigurărilor de la 

reţeaua de vânzare până la îmbunătăţirea produselor actuale şi lansarea de noi produse.  

Asigurăm toate resursele necesare, inclusiv instruirea şi pregătirea continuă a personalului, pentru dezvoltarea 

competenţelor profesionale şi a abilităţilor de a oferi servicii de cea mai bună calitate. 

Astfel, urmărim: satisfacerea cerinţelor clienţilor; crearea unui mediu intern favorabil dezvoltării, menţinerii şi 

motivării capitalului social; prevenirea poluării mediului înconjurător şi instruirea angajaţilor pentru protecţia 

mediului; asigurarea resurselor umane, financiare, materiale, tehnice şi informaţionale pentru realizarea 

obiectivelor propuse; stabilirea şi menţinerea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii şi clienţii. 

Principiile fundamentale în desfășurarea activității economice a Companiei sunt în corelație cu prevederile 

normelor legislative în vigoare și a actelor normative emise de Comisia de Supraveghere, îndeplinirea întocmai a 

obligațiilor asumate, cu respectarea elementelor de concurență loială. Situațiile financiare se întocmesc în 

conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). 

Politica Companiei cu privire la dividende este formată în conformitate cu cerințele Legii privind Societățile pe 

acțiuni, Statutului Companiei, conform rezultatelor financiare ale Companiei la finele anului de gestiune. 

În perioada raportată, primele brute subscrise din asigurarea directă au constituit 83 436,0 mii lei, înregistrînd o 

scădere în anul 2020 față de anul 2019 cu 18,10 % sau cu 18 437,6 mii lei. Această diminuarea se datorează în 

mare parte pandemiei de COVID-19, care a avut un impact semnificativ asupra piețelor economice și financiare. 

Structura portofoliului de asigurări pentru 12 luni ale anului 2020 a fost diversificată, ponderea cea mai mare îi 

revine asigurărilor de răspundere civilă auto cu o cotă de 33,88 %, dar comparativ cu aceeași perioadă a anului 

2019 se atestă o majorare cu 3 106,1 mii lei. O pondere semnificativă îi revine: 

 asigurărilor de incendiu şi alte calamităţi naturale cu o cotă de 28,27 %, înregistrînd o diminuare față de 12 
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luni 2019 cu 14 091,6 mii lei; 

 asigurărilor de vehicule terestre (CASCO) cu o cotă de 26,66 %, înregistrînd o creștere față de 12 luni 2019 

cu 1 450,2 mii lei; 

 asigurărilor de sănătate cu o cotă de 9,07 %, înregistrînd o diminuare față de 12 luni 2019 cu 7 259,0 mii lei. 

Situația nefavorabilă în mediul de afaceri legat de instituirea pandemiei COVID-19 și-a pus amprenta și pe 

rezultatul financiar al Companiei. Astfel, Compania a înregistrat a înregistrat profit din subscrierea contractelor de 

asigurare pentru anul 2020 în mărime de 28 169,0 mii lei, ceea ce este cu 22 824,6 mii lei mai puțin comparativ cu 

anul 2019. 

Despăgubirile de asigurare pentru 12 luni a anului 2020 sunt în descreștere față de aceeași perioadă a anului 2019 

cu 20,74 % sau cu 7 370,7 mii lei. Din totalul cererilor de despăgubire survenite pe parcursul anului 2020 au fost 

regularizate 77,75 %. 

În 2020 rezervele de asigurare, exceptând cota reasigurătorului s-au majorat cu 4 933,3 mii lei faţă de 2019, care 

la 31 decembrie 2020 au constituit 33 841,7 mii lei (2019: 28 908,4 mii lei), inclusiv rezerva primei necîştigate – 

24 595,7 mii lei (2019: 21 255,7 mii lei), rezerva de daune – 9 246,0 mii lei (2019: 7 682,7 mii lei). 

Pentru anului 2020, Compania a înregistrat pierderi în mărime de 672,4 mii lei, aceasta fiind condiționată de situația 

nefavorabilă condiționată de situația epidemiologică din țară, care a impus adoptarea la nivel de stat a unor restricții 

ce au condiționat atât micșorarea volumului de vânzări, cât și majorarea cheltuielilor privind întreprinderea 

măsurilor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19. 

Apreciem, că stabilitatea financiară a Companiei în anul 2020 a fost menţinută la un nivel normal. Conform situației 

la 31 decembrie 2020, rata solvabilităţii ÎM CIA „TRANSELIT” SA constituie 104,74 %, față de norma stabilită 

de 100%. Coeficientul de lichiditate la data de raportare constituie 4,63 faţă de norma stabilită în mărime de 1,00 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi actelor normative emise de autoritatea de supraveghere.  

CAPITOLUL II: Indicatorii nefinanciari de performanță 

În condiţii de un an dinamic şi cu multe provocări ÎM CIA „TRANSELIT” SA a reuşit să înregistreze rezultatele 

onorabile, graţie eforturilor consacrate ale colectivului şi managementului ei. 

Tactica de dezvoltare a Companiei în anul 2020 vizează păstrarea şi ranforsarea rezultatelor obţinute, prin aplicarea 

strictă a principiilor de prudenţă în abordarea tuturor operaţiunilor de subscriere a riscurilor. 

La moment Compania dispune de o reţea largă de vânzări pe întreg teritoriul ţării, ceea ce ne permite să oferim 

clienţilor noştri prestarea serviciilor de asigurare la un nivel profesionist prezentându-le produse de asigurare 

actuale şi perfecţionate, prin care obţinem creşterea eficacităţii şi calităţii serviciilor. 

Tindem să lărgim reţeaua şi portofoliul de asigurări, cu adaptarea continuă a produselor rezistente concurenţei 

sporite şi condiţiilor specifice economiei RM. 

Orientarea către client, elaborarea unor produse noi şi creşterea profitabilităţii lor vor deveni obiectivele unui nou 

program complex de dezvoltare a ÎM CIA „TRANSELIT” SA. 

CAPITOLUL III: Evenimente importante care au avut loc în perioada anului de gestiune raportat 

Anul 2020 a fost o adevărată provocare pentru activitatea Companiei și nu numai, instituirea virusului COVID-19 

a avut un impact semnificativ asupra economiei naționale. Piața de asigurări, nu a rămas neatinsă, astfel a scăzut 
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cererea la asigurarea bunurilor, interdicțiile de ieșire în afara țării au condiționat micșorarea semnificativă a 

vanzărilor de asigurări medicale peste hotare. Totodată de menționat, că urmare a acestui fenomen a apărut 

necesitatea de elaborare/dezvoltare a unui produs de asigurări medicale peste hotare care ar acoperi riscurile de 

îmbolnăvire COVID-19, în deosebi peste hotarele țării. 

Urmare a emiterei de către actuarul Companie a notei de risc în legătură cu investițiile în SC „Transelegant-Tur” 

SRL, pe data de 7.08.2020 a fost convocată adunarea generală extraordinară a acționarilor, astfel fiind aprobată 

vânzarea cotei părți deținute de ÎM CIA „TRANSELIT” SA în capitalul social al SC „Transelegant-Tur” SRL. 

Aceasta din urmă find profund afectată de staționarea transportului, cursele internaționale fiind sistate, astfel exista 

risc iminent de insolvabilitate, ceea ce ar fi afect direct situația financiară al Companiei. Pe data de 14.08.2020 ÎM 

CIA „TRANSELIT” SA înstrăinează cota parte deținută în SC „Transelegant-Tur” SRL. 

Un alt eveniment semnificativ al anului 2020 este modificarea regulamentului privind marjele de solvabilitate și 

coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aprobat prin hotărârea CNPF nr. 2/1 din 21.01.2011, 

care a condiționat revizuirea structurii activelor admise pentru acoperirea rezervelor de asigurare și a marjei de 

solvabilitate minime. Prin urmare, pe data de 2.12.2020 a fost convocată adunarea generală ordinară a acționarilor, 

fiind luată decizia de procurarea a acțiunilor companiei „Transreborn” SA și majorarea capitalului acesteia prin 

plasarea bunului imobil situat pe str. Independenței 99, mun. Edineț, cu numar cadastral 4101208.178.03. 

Tranzacția dată este în derulare în anul 2021. 

CAPITOLUL IV: Perspectivele de dezvoltare ale entității 

Pentru perioada ulterioară intenţionăm să nu ne oprim la cele realizate, pentru anul în curs avem stabilit un spectru 

larg de sarcini şi obiective care urmează a fi atinse. În primul rând, se resimte o necesitate stringentă de actualizare 

şi optimizare a structurii organizatorice existente, sub aspectul creşterii efecienţei fiecărui element aparte şi 

sistemului în ansamblu. Scopul nostru major este să realizăm o accesibilitate maximă a populaţiei la serviciile 

noastre, o cuprindere cât mai extinsă, la care dorim să ajungem printr-o abordare adecvată a acestor obiective, în 

primul rând din partea propriului personal, precum şi din partea partenerilor noştri la procesul de asigurare. Ne 

dorim tarife şi preţuri accesibile pentru întreaga societate, indiferent de potenţialul financiar al fiecăruia, 

considerând că prin aceasta am putea aduce aportul la diminuarea riscurilor cu care se confruntă societatea, precum 

şi la economisirea de finanţe publice pe viitor. 

Activităţile de Responsabilitate Socială Corporativă sunt parte integrantă a strategiei şi planului de afaceri al 

Companiei şi sunt chemate să antreneze compania în activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale 

concetăţenilor noştri, prin oferirea de soluţii oportune şi focusate, capabile să soluţioneze eficient probleme reale.  

ÎM CIA „TRANSELIT” SA continuă să practice un comportament etic, o concurenţă loială şi se supune unor rigori 

de perfecționare specifice întregului grup. Acest lucru se manifestă prin respectarea strictă a legislaţiei în vigoare, 

respectarea drepturilor angajaţilor şi a consumatorilor săi, asigurarea permanentă a calităţii serviciilor prestate. 

CAPITOLUL V: Activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării 

Piața asigurărilor este într-o continuă dezvoltare și perfecționare. Astfel, autoritatea de supraveghere vine cu un șir 

de proiecte privind optimizarea legii cu privire la asigurări, implementarea unor noi cerințe ce ar duce la asigurarea 

unei stabilități financiare a companiilor de asigurări, reducerea riscurilor la care este expus sectorul dat, precum și 
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o nouă provocare pentru perioadele ulterioare este liberalizarea tarifelor la asigurările de răspundere civilă auto. 

Sunt petrecute ședințe de lucru întru modernizarea sistemului informațional propriu. 

CAPITOLUL VI: Răscumpărarea părților sociale și a acțiunilor proprii 

Pe parcursul anului 2020 nu au avut loc tranzacții semnificative în componența capitalului social, valoarea și 

numărul acțiunilor a rămas la același nivel, doar că s-au schimbat cotele deținute de acționari. 

Acționari 
 2020 2019 

 lei % lei % 

Ciumac Nicolae  8 412 000 56,08 8 263 000 55,09 

Ciumac Ioana  3 147 000 20,98 3 147 000 20,98 

Donciu Cornelia  1 722 000 11,48 1 722 000 11,48 

Corobco Elena  784 000 5,23 784 000 5,23 

Maxmos-Pan SRL  513 000 3,42 662 000 4,41 

Milanese Antonio  422 000 2,81 422 000 2,81 

Valoarea la sfârşitul perioadei  15 000 000 100 15 000 000 100 

CAPITOLUL VII: Filialele entității 

Compania dispune de două filiale în mun. Chișinău și Bălți, acestea fiind regiuni cheie ale Companiei cu o piață 

largă de desfacere. Totodată, Compania dispune de o rețea largă de reprezentanțe și puncte de vânzări. 

CAPITOLUL VIII: Principalele riscuri și incertitudini cu care se confruntă entitatea 

Strategia Companiei în aceasta perioadă a fost orientată spre creșterea indicatorilor săi, antrenând în acest scop 

toate resursele disponibile.  

Toată grija noastră a fost îndreptată spre client, tratând cu atenţie maximă drepturile şi interesele consumatorului 

nostru, care au fost acoperite cu despăgubiri şi sume de asigurare în volum mare. 

Piața asigurărilor în ultimul timp asistă la o creştere semnificativă a frecvenţei şi dimensiunilor daunelor la 

proprietate, transport, riscuri financiare, riscuri individuale, etc., produse atât în urma unor calamităţi naturale, cât 

şi implicării factorului uman. La fel şi Compania, operând în sectorul financiar, nu este imună de la asemenea 

fenomene, însă măsurile întreprinse de noi în cadrul unui management prudenţial al riscului, ne permite să asigurăm 

stabilitatea şi securitatea activităţii noastre. 

În cadrul Companiei se aplică un program efecient de reasigurare obligatorie întregului portofoliu de asigurări, prin 

intermediul unor participanţi de prestigiu la piaţa mondială de reasigurare. 

Pentru clasele de asigurări care sunt practicate la moment, asigurătorul, pe parcursul anului 2020 a colaborat cu 

reasigurătorul de origine germană – Hannover Re (reasigurare neproporţională - excedent de daună), ce deţine 

Ratingul Internaţional Standard & Poor's AA – "Very Strong" (Foarte puternic), A.M. Best A "Excellent". 

Hannover Re are relaţii de parteneriat cu peste 5000 companii de asigurări din 150 de ţări, sau cu alte companii de 

asigurare-reasigurare din Republica Moldova, țările CSI și Europa, în baza contractelor de reasigurare facultativă 

proporțională sau neproporțională, în funcție de mărimea riscurilor plasate în reasigurare. 

În dependență de circumstanțele riscurilor de asigurare și a pieței de reasigurare, compania a plasat riscurile în 

reasigurare și prin intermediul brokerului de reasigurare „Скала Страховой Брокер”. 
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Pe măsura acumulării agrementului internaţional asigurătorul va întreprinde măsuri în scopul iniţierii colaborării 

şi cu alţi reasiguratori externi (Munich Re – Germania, piața Lloyd’s - Londra). 

Compania contribuie esenţial la dezvoltarea tuturor claselor de asigurare, cum sunt asigurările de proprietate, 

răspundere civilă generală, medicină, de accidente, de transport. 

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 factori interni precum 

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

În structura ÎM CIA „TRANSELIT” SA sunt constituite subdiviziuni specializate în evaluarea riscului, unde 

activează specialiști cu experiență în domeniul respectiv, se acordă atenție deosebită la evaluarea riscurilor și 

stabilirea cuantumului primelor de asigurare, aprecierea cuantumului despăgubirilor de asigurare, în conformitate 

cu prevederile legislației în vigoare, a actelor normative ale autorității de supraveghere și practicilor naționale și 

internaţionale. 

CAPITOLUL IX: Protecția mediului și oportunitățile profesionale ale angajaților 

Activitatea Companiei este caracterizată prin respectul faţă de mediu şi asigurarea sustenabilităţii întreprinderii, 

împărtășim acelaşi valori de sustenabilitate care oferă posibilitatea practicării unui business durabil şi prietenos 

mediului înconjurător. 

Compania acordă o mare atenţie modului de utilizare a resurselor naturale şi energetice. 

Pornind de la premisa că resursele umane calificate reprezintă baza succesului pe termen lung, Compania are drept 

scop formarea şi susţinerea unei echipe de buni profesionişti, ce dispun de înalte principii morale şi etice, de aceea 

este preocupată permanent de formarea profesională, ridicarea calificării angajaţilor, motivarea, protecţia socială 

şi dezvoltarea devotamentului acestora faţă de valorile corporative ale Companiei.  

Politica şi activitatea în domeniul resurselor umane este strâns corelată cu strategia Companiei în ansamblu. 

Majorarea volumelor de activitate, îmbunătăţirea indicatorilor cantitativi şi calitativi, în mare masură, se datorează 

echipei de profesionişti care activează în Companie.  

Investiţia constantă în personal pe parcursul întregii activităţi permite crearea/dezvoltarea unor resurse umane 

performante, de înaltă competenţă, capabilă să susţină procesul de creştere durabilă a companiei.  

Pentru acoperirea necesarului de personal se perfecţionează în continuu procesul de angajare, care oferă 

posibilitatea să fie selectaţi cei mai buni profesionişti.  

Compania oferă teren propice petru dezvoltarea profesională a angajaţilor talentaţi şi un mediu sănătos şi respectuos 

de muncă, ceea ce creşte considerabil loialitatea angajaţilor faţă de companie.  

Au fost organizate diferite evenimente, care au adus la creşterea nivelului de dezvoltarea a personalului. 

Evenimentele respective pot fi categorizate în următoarele sesiuni de formare:  

• Formări pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale; 



  ÎM CIA Transelit SA / Situațiile financiare individuale 

______________________________________________________  pentru anul încheiat la 31.12.2020 

 

Pagina 8 din 66 
 

• Formări pentru îmbunătăţirea abilităţilor de lider;  

• Proiecte de dezvoltare personală; 

• Activităţi de creare a echipelor. 

Relevăm că în conformitate cu Regulamentul privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, 

aprobat prin Hotărîrea CNPF nr. 49/5 din 30.09.2016, pe parcursul anului 2020 au fost desfășurate ore de instruire 

pentru personalul propriu al Asigurătorului. 

CAPITOLUL X: Aplicarea codului de guvernanță corporativă 

Codul de Guvernare Corporativă al Companiei aprobat la Adunarea Generală a Acționarilor din 25.09.2015, 

comunicatul publicat în ziarul „Capital Market” nr. 40 din 14.10.2015, are la bază următoarele principii:  

 Codul de guvernare corporativă trebuie să protejeze şi să faciliteze exercitarea drepturilor acţionarilor. 

Acţionarul trebuie să fie în siguranţă că dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare nu va fi încălcat; 

 Conducerea corporativă adecvată necesită o implicare deplină a tuturor acţionarilor în procesul de luare a 

deciziilor în cadrul adunării generale. Este în interesul societăţii ca un număr cât mai mare de acţionari să se implice 

în acest proces. Societatea va acorda acţionarilor, pe cât e de posibil, oportunitatea de a vota prin procură şi de a 

comunica între ei;  

 Orice conflict de interese între societate şi organului executiv va fi evitat. Deciziile asupra unor tranzacţii, 

în urma cărora membrii ai organului executiv ar putea avea conflicte de interese de importanţă materială pentru 

societate, se aprobă în absenţa membrilor interesaţi în încheierea unor astfel de tranzacţii;  

 Organul executiv este responsabil de calitatea şi completitudinea dării de seamă financiare anuale, dezvăluite 

public în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare. Auditorul extern şi remunerarea acestuia vor fi 

aprobate de adunarea generală a acţionarilor. 

Codul guvernării corporative, adoptat de către o companie, reprezintă o forma de acord între organele de conducere 

şi acţionari. Organul executiv trebuie să-şi onoreze responsabilităţile pentru a acţiona în interesele acţionarilor. 

Încălcarea acestor responsabilităţi însoţită de dauna cauzată companiei, ar trebui să implice consecinţe pentru 

persoanele ce comit astfel de încălcări. În scopul asigurarii unui control eficient al activităţii Companiei şi 

diminuării riscurilor, au fost implementate următoarele tipuri de control intern:  

1. Controlul administrativ intern;  

2. Controlul financiar de gestiune; 

3. Controlul financiar preventiv propriu;  

4.  Controlul reciproc exercitat între compartimentele entităţii ca urmare a separării sarcinilor, a obiectivelor 

proprii;  

5. Autocontrolul angajaţilor pentru activităţile pe care le desfăşoară;  

În activitatea sa, organele de Conducere ale Companiei se ghidează de prevederile legislaţiei în vigoare şi ale 

Statutului Companiei. 

Potrivit Statutului, structura Organelor de Conducere a Companiei este următoarea:  

- Adunarea Generală a Acţionarilor;  

- Organul Executiv al Societăţii - Directorul General; 

- Comisia de Cenzori, formată din 3 membri, care sunt aleşi de către Adunarea Generală a Acţionarilor. 
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Declarația de guvernanță corporativă 

,,Conformare sau justificare” 

 

N/O Întrebare DA NU Dacă NU, atunci JUSTIFICARE 

1.  Dispune societatea de o pagină web proprie? 

Indicați denumirea acesteia. www.transelit.md/ 
DA  

 

2.  Societatea a elaborat Codul de guvernanță 

corporativă care descrie principiile de guvernanță 

corporativă, inclusiv modificările la acesta?  
DA  

 

3.  Codul de guvernanță corporativă este plasat pe 

pagina web proprie a societății, cu indicarea datei 

la care a fost operată ultima modificare? 
DA  

 

4.  În Codul de guvernanță corporativă sunt definite 

funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, 

organului executiv și comisiei de cenzori a 

societății?  

DA  

 

5.  Raportul anual al conducerii (organului executiv) 

prevede un capitol dedicat guvernanței 

corporative în care sunt descrise toate 

evenimentele relevante, legate de guvernanța 

corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?  

DA  

 

6.  Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor 

acționarilor, inclusiv minoritari și străini, 

deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale? 
DA  

 

7.  Societatea a elaborat,  a propus și a aprobat 

procedurile pentru convocarea și desfașurarea 

ordonată și eficientă a lucrărilor adunării generale a 

acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui 

acționar de a-și exprima liber opinia asupra 

chestiunilor aflate în dezbatere? 

DA  

 

8.  Societatea publică pe pagina web proprie 

informații cu privire la următoarele aspecte 

privind guvernanța corporativă: 

  

 

1) informații generale cu privire la societate – date 

istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, 

etc.; 
DA  

 

2) raportul societății cu privire la respectarea 

principiilor de guvernanță corporativă și a 

prevederilor legislației; 
DA  

 

3) statutul societății; DA   

4) regulamentele societății, regulamentele 

consiliului societății, organului executiv și comisiei 

de cenzori, precum și politica de remunerare a 

membrilor organelor de conducere, de asemenea  

reglementarea procedurii privind convocarea și 

desfășurarea adunării generale a acționarilor, în 

cazul în care astfel de procedură a fost adoptată; 

DA 

parțial 
 

 

5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății; DA   

6) informații privind auditul intern (comisia de 

cenzori) și auditul extern al societății; 
DA  

 

7) informații cu privire la organul executiv, membrii 

consiliului societății și membrii comisiei de cenzori  

(pentru fiecare membru separat). Se indică 

experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, 

informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, 

cît și mențiunea privind independența acestora; 

DA  

 

8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile 

societății, cît și informațiile privind modificările 

operate în lista acționarilor; 
DA  

 

http://www.transelit.md/
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ii-1 '.::IA Trarsel1t 51\ / S1tuat1de fir1anc;are 1rid1v1duale 

pertru a'1ul incl'e1at IJ 3L12.2020 

sitlJA TIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

Rezerva din 
Capitalul social reevaluare a Rezul tat reportat 

activelor 
MDL MDL MDL 

Sold initial la 01.01.2019 (RETRA TAT)* 15 000 000 6 857 213 17 285 062 

Transferuri intre c?.mponentele (I 462 840) 1462 840 capitalurilor propru 

Dividende (3 087 818) 

Profit net al exercitiului (retratat)* 67620 
Alte elemente ale rezultatului global, 
inclusiv: 
Rezervii aferentii imobilizarilor corporale 1012911 

Sold final la 31.12.2019 (RETRATAT)* 15 000 000 6 407 284 15 727 704 

Transferuri intre componentele 
(22 700) 22700 capitalurilor proprii 

Dividende 

Profit net al exercitiului (672 434) 
Alte elemente ale rezultatului global, 
inclusiv: 
Rei.ervii aferenta imobili:ziirilor corporale (3 548 365) 

Sold final la 31.12.2020 15 000 000 2 836 219 15 077 970 

• A se vedea Nota 40 

o · te pentru emitere la data de 20 aprilie 2021 semnate de: 

Director general 

CIUMAC Nicolae 

/ Contabil-~ef 

PAVLOVSCAIA Valentina ..._U;:J-- --..., 

Total 

MDL 
39 142 275 

(3 087 81 8) 

67 620 

1012911 

37134 988 

(672 434) 

(3 548 365) 

32 914 189 



'TAFINSELIT 
coMPAN I A INTERNA T IONALA Dt A S IGU R.l.11 1 

IM CIA Transei 1L SA/ Situa~iil2 financiare ind1\ 1clu;:ile 

pentru anul incheiat lu 31.12.2020 -SITUA TIA FLUXURILOR DE NUMERAR 

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare 

incasarile in numerar din primele brute 
Platile in numerar privind primele de reasigurare 
Pliitile in numerar privind daunele, nete de incasarile de regres 
incasarile in numerar privind daunele aferente reasigurlirii 
Platile in numerar catre ~i in numele angajatilor 
Pliitile in numerar privind comisioanele catre agenti de asigurare ~i brokeri de 
asigurare 
Plata impozitului pe venit 
Alte incasari / (plati) nete ale mijloacelor bane¢ 

Numerar net din activitati de exploatare 

Fluxuri de numerar din activitati de investipi 

incasari din ie~irea activelor imobilizate corporale ~i necorporale 
Pia.ti pentru procurarea imobilizarilor corporale ~i necorporale 
Pia~ pentru procurarea investi~ilor financiare 
incasari / (plati) privind investitiile imobiliare 
Dobanzi incasate 
incasari / (plati) aferente plasamentelor 
Numerar net folosit in activitatile de investitii 

Fluxuri de numerar din activitap de fmanfare 

Plata dividendelor 
incasari bane~ti din emisiunile de actiuni proprii 
Alte incasari / (plati) ale mijloacelor biine~ti 
Numerar net folosit in activitatile de finantare 

Cre§tere / (sciidere) neta a numerarului in perioada 

Numerar ~i a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei 

C~tiguri / (pierderi) din cursul de schimb aferente numerarului 

Numerar ~i a echivalentelor de numerar la sfar~itul perioadei 

2020 
MDL 

61039117 
(2 222 025) 

(22 921 069) 

(4 547 366) 
(13 193 763) 

(1 543 471) 
(13 305 973) 

3 305 450 

(709 629) 
400 000 

280 505 
451 865 
422 741 

(758 077) 

(758 077) 

2 970 114 

2 705 443 

5 399 

5 680 956 

Situatiile financiare au fost auto · ate pentru emitere la data de 20 aprilie 2021 semnate de: 

Director general 

CIUMAC Nicola 

/ contabil-§ef 

PA VLOVSCAIA Valentina 

2019 
MDL 

82 185 942 
(2 264 286) 

(32 167 713) 

(5 976 714) 
(11080542) 

(177461) 
(21872734) 

8 646 492 

(1 152 741) 
(441 850) 

227 650 
(4 161 291) 

(5 528 232) 

(1 625 548) 

(1 625 548) 

1 492 712 

l 307 872 

(95 141) 

2 705 443 
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Notele explicative la situaţiile financiare individuale 

1. Informaţie generală 

Întrerinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „Transelit” Societate pe Acțiuni, în continuare 

„Compania”, a fost înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova la data 16.10.2002, cu numărul de 

identificare de stat – codul fiscal 1002604000443. Adresa juridică: MD-4601, Republica Moldova, or. Edineț, str. 

Independenței, 99. 

Capitalului statutar constituie 15 000 000 lei, format din 15 000 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 

1000 lei fiecare. 

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. 000695 din 21.01.2011). 

Princialele tipuri de asigurări oferite de Întrerinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „Transelit” SA 

sunt 

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

- Asigurare de accidente 

2. Asigurări de sănătate 

- Asigurare medicală pentru călătorii în străinătate  

- Asigurare medicală facultativă 

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

- Asigurare facultativă a mijloacelor de transport 

4. Asigurări de vehicule de cale ferată 

- Asigurare facultativă de vehicule de cale ferată 

5. Asigurări de nave aeriene 

- Asigurare benevolă a navelor aeriene 

6. Asigurările de nave maritime, lacustre și fluviale 

- Asigurare a navelor maritime, lacustre și fluviale 

7. Asigurări de bunuri în tranzit 

- Asigurare a încărcăturilor 

8. Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale 

- Asigurarea de locuințe și alte construcții aparținând persoanelor fizice 

- Asigurarea de bunuri altele decât construcțiile – aparținând persoanelor juridice 

- Asigurarea de bunuri altele decât construcțiile – aparținând persoanelor fizice 

- Asigurarea bunurilor gajate/ipotecate la acordarea creditelor de către bănci 

- Asigurarea complexă a gospodăriilor aparținând persoanelor fizice 

9. Asigurări de răspundere civilă auto 

- Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă 

- Asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători  

- Asigurarea facultativă a răspunderii civile a autotransportatorilor și expeditorilor 

10. Asigurări de răspundere civilă avia 

11. Asigurări de răspundere civilă maritimă, lacustră și fluvială 
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- Asigurare de răspundere civilă maritimă, lacustră și fluvială 

12. Asigurări de răspundere civilă generală 

- Asigurare de răspundere civilă generală legală 

- Asigurare a lucrărilor de construcție și montaj a răspunderii față de terțele persoane în cazul executării 

lucrărilor de construcții și montaj, a angajamentelor de garanție după darea în exploatare 

- Asigurare de răspundere civilă profesională, inclusiv de răspundere civilă profesională a brokerilor de 

asigurare 

- Asigurare de răspundere civilă feroviară a trasportatorilor față de călători 

- Asigurare de răspundere civilă a prestatorului de servicii de sănătate pentru malpraxis medical 

13. Asigurări de pierderi financiare 

- Asigurare a riscurilor financiar-comerciale 

- Asigurare a cheltuielilor aferente riscului de anulare călătoriei sau de modificare a termenelor călătoriei 

Licenţa pentru toate genurile de activitate este în vigoare. 

La sfărșitul anului 2020 Compania a avut 79 de angajați (2019:74 angajați). 

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 2020, 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; 
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- la valoarea de aport, pentru cele primite ca aport în natură la constituirea/majorarea capitalului social; 

- la valoarea justă de la data 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. 

 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  

2020 

31 decembrie  

2019 

(în lei moldoveneşti pentru o unitate a valutei)    

    

A Dolar SUA  17,2146 17,2093 

Euro  21,1266 19,2605 

c.2. Tranzacţii şi solduri 

Tranzacţiile în valută sunt convertite în moneda funcţională folosind cursurile de schimb valutar valabile la data
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3. Politici contabile semnificative – continuare 

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. 

Câştigurile şi pierderile din schimbul valutar sunt prezentate în contul de profit şi pierdere la „Venituri financiare“ 

sau la „Cheltuieli financiare“. 

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 2020 

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 2020.  

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 17 «Contracte de asigurare»  

( În vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2023; 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  
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3. Politici contabile semnificative – continuare 

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. 

- 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  
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3. Politici contabile semnificative – continuare 

- 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. 

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. 
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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 

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. 
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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  

este complet amortizat. 

Duratele de viaţă utilă pentru perioadele curente şi comparative sunt următoarele 

Clădiri   45-70 ani 

Echipamente și instalații   3-15 ani 

Vehicule    5-8 ani 

Tehnica de calcul, echipamente de comunicații  3 – 5 ani 

Altele   3-35 ani. 

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  
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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. 

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 nefinanciare ale Companiei, altele decât activele imobilizate deţinute în vederea 

vânzării 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  
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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 

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 în vederea vânzarii. Clasificarea este determinată de conducere în momentul 

recunoaşterii iniţiale şi depinde de scopul pentru care au fost dobândite 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 

vâandă 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; 
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 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 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 vândă 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  
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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.  

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  
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justă obţinute din modele sunt ajustate pentru alţi factori, aşa cum sunt riscul de lichiditate 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 până 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 financiare, 
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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 îmbunătăţirea 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. 

j. Clasificarea contractelor de asigurare 

Contractele de asigurare sunt considerate acele contracte unde Compania (asiguratorul) acceptă un risc de asigurare 
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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 fixe 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 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 
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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 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  
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întocmit 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. În 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 indemnizaţii, 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. 

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. 
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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 2020 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 lei, iar capitalul social minim al 

asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă trebuie să constituie 22 500 000 

lei. La 31 decembrie 2020 capitalul social al Companiei constituia 15 000 000 lei (2019 – 15 000 000 lei). 

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. 

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. 

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 2020 și 2019 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  
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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. 

bb. Venituri şi cheltuieli legate de dobânzi 

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

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  
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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 în situațiile 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; 

 Primele cedate; 

 Rezervele tehnice; 

 Clasificarea activelor şi datoriilor financiare; 

 Estimarea deprecierii activelor financiare; 

 Estimarea impozitului curent pe profit; 

 Estimarea impozitului amânat 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  
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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 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  



    ÎM CIA Transelit SA / Note la situațiile financiare individuale 

pentru situaţia din 31.12.2020 

 
Pagina 43 din 66 

4.  Estimări şi raţionamente contabile esenţiale - continuare 

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. 

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 dobânzii care s-a decis a fi apreciată rata medie a dobânzii pentru operaţiunile de  
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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 amânat 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. 

5. Managementul riscurilor 

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  
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41. Evenimente care au loc după perioada de raportare 

Pe data de 2.12.2020 a fost convocată adunarea generală ordinară a acționarilor, fiind luată decizia de procurarea a 

acțiunilor companiei „Transreborn” SA și majorarea capitalului acesteia prin plasarea bunului imobil situat pe str. 

Independenței 99, mun. Edineț, cu numar cadastral 4101208.178.03. Pe data de 18.02.2021 au fost procurate acțiunile 

„Transreborn” SA, ÎM CIA „TRANSELIT” SA fiind unicul fondator. Pe data de 30.03.2021, a fost avizată prealabil 

tranzacția pentru investirea a mai mult de 15% din capitalul propriu al ÎM CIA „TRANSELIT” SA prin majorarea 

capitalul social al „TRANSREBORN” SA de la 20 000 lei la 8 183 880 lei (cu 8 163 880 lei). De asemenea, în 

Registrul emitenților de valori mobiliare a fost înregistrată darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare 

de acțiuni ale „TRANSREBORN” SA, în sumă de 8 163 880 lei în număr de 816 388 acțiuni ordinare nominative cu 

valoarea nominală de 10 lei, din contul aporturilor nebănești. 

Pe data de 27.01.2021, în urma negocierilor purtate de Admininistrație vizavi de estimarea pagubei reale aduse 

bunului, a fost semnat acordul privind plata despăgubirii pe cazul de asigurare a bunurilor imobile survenit în 2020, 

prin care părțile au stabilit despăgubirea de asigurare în sumă de 4 500 000 lei, ceea ce reprezintă paguba reală adusă 

complexului frigorific, cota reasigurătorului fiind de 3 343 128 lei. Despăgubirea de asigurare a fost achitată integral 

în trimestrul 1 2021, cu recuperarea integrală a cotei reasigurătorului. 

42. Litigii 

La sfârșitul perioadei de raportare, Compania este implicată în 74 procese de judecată aferente contractelor de 

asigurare, din care în calitate de reclamant în 42 procese de judecată, în calitate de pîrît – 28 procese de judecată, 

procese de insolvabilitate – 4 procese de judecată. 

Compania a format provizion din deprecierea creanțelor (linia 5 din nota 11 a) curente aferente operațiilor de regres 

pentru procesele de judecată în calitate de reclamant și rezerve de asigurare (linia 2 din nota 19) pentru datoriile 

înregistrate în baza proceselor de judecată în calitate de pîrît. 

43. 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 2020 și 

31 decembrie 2019 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. 
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(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. 

(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. 

44. Continuitatea activității 

Conducerea a evaluat abilitatea Companiei de a continua activitatea sa și consideră că Compania dispune de resursele 

necesare pentru a-și continua activitatea în viitorul previzibil. Plus la aceasta, conducerea nu cunoaște careva 

incertitudini semnificative care ar crea îndoieli în ceea ce privește abilitatea Companiei de a-și continua activitatea. 

Prin urmare, situațiile financiare continuă să fie pregătite în baza principiului continuității activității. 
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