
 Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea 

informaţiei de către emitenții de valori mobiliare 

 

Raportul semestrial al CA “Moldova Astrovaz” SA 

 

  

I. Date generale privind entitatea de interes public.  
1. Perioada de gestiune raportată: semestrul I/2016 

2. Denumirea completă şi prescurtată a entităţii de interes public: Compania de Asigurări  Moldova Astrovaz 

SA 

3. Entitatea de interes public reprezintă: 

□ o societate de asigurări,  

4. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale entităţii de interes public: mun.Chişinău, str.A.Şciusev 

42, tel/fax: 24-17-16/22-50-97, e-mail:astrovaz@mail.ru 

5. Numărul şi data înregistrării de stat a entităţii de interes public la Camera Înregistrării de Stat.  

- Numărul de înregistrare (IDNO):1003600005344 

- Data înregistrării:30.05.2012 

6. Activitatea principală (conform CAEM):6512 Alte activităţi de asigurări (exceptînd asigurările de viaţă) 

7. Capitalul social al entităţii de interes public la data raportării, lei:21 000 000 

8. Informaţia privind numărul acţionarilor entităţii de interes public la data raportării:1  

9. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total de acţiuni 

cu drept de vot plasate, inclusiv acţionarii aflaţi în deţinere nominală şi beneficiarii efectivi: 

    

Denumirea completă a 

persoanelor juridice/numele 

prenumele persoanei fizice, 

numărul de înregistrare 

(IDNO)/codul personal al 

persoanei fizice (IDNP) 

Numărul de acţiuni 

cu drept de vot 

Cota deţinută în numărul 

total de acţiuni cu drept 

de vot ale emitentului,% 

Beneficiar efectiv 

Preferenţiale Ordinare Preferenţiale Ordinare 

1.DUNLOPIL S.R.L. 

1003600116839 
 210  100 

Dimitrov Fiodor 

 

10. Informaţia privind societatea de registru: 

- Denumirea completă, sediul, nr. licenţei, numele, prenumele şi telefonul conducătorului, data şi numărul 

contractului: "Soliditate" S.A. mun. Chişinău, str. Feredeului 4, tel: 54-93-20, fax: 54-93-20 Ciornîi Andrei, contract 

nr.216 din 01.06.12, autorizaţia nr.0007 din  31.01.2015. 

11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public: 210 de acţiuni 

orinare nominative cu valoarea nominala de 100 000 lei, clasa I, forma nematerializată, care conferă proprietarului 

dreptul de vot la adunarea generală, dreptul la primirea dividendelor, dreptul la primirea unei cote-părţi din 

patrimoniul societăţii în cazul lichidării acesteia.  

12. Persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii (membrii consiliului, membrii organului executiv, 

membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcţii de răspundere): 

 

Nr.d/o Denumirea completă a persoanei 

juridice/ 

numele, prenumele persoanei 

fizice 

Numărul de 

înregistrare (IDNO)/ 

Codul personal al 

persoanei 

fizice (IDNP) 

Funcţia deţinută 

 

 Membrii organului 

 executiv 

  

1 Dimitrov Fiodor 0961211487254 Administrator 

2 Munteanu Elena 2005020021860 Contabil-şef 

 Membrii Comisiei de 

 cenzori 

  

1 Ecofin Audit Service SRL 1003600129277 Comisia de cenzori 

 Alte persoane cu funcţii de 

răspundere, inclusiv 

 conducătorul filialei sau 

reprezentanţei 

  

1 Lorchin Denis 0992107151683 Administrator reprezentanţa 

Cahul  

2 Lorchin Denis 0992107151683 Administrator reprezentanţa 



Comrat 

3 Vatamaniuc Mihail 0980601040978 Administrator reprezentanţa 

Bălţi 

 
 

17. Statutul CA Moldova Astrovaz SA înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la 30.05.2012, cu 

înregistrarea modificărilor la 17.12.2013. 

18. Raportul annual se publica în ziarul Capital Market SRL.  

 

II. Situaţiile financiare semestriale:  

 

1. Situaţia poziţiei financiare 

 

№    ACTIV                                           
La sfârşitul                               

anului precedent  

La sfârşitul                                 

perioadei gestionare 

1 Imobilizari necorporale  14743.00 13263.00 

1.1 Fond comercial     

1.2 Alte imobilizari necorporale 14743.00 13263.00 

2 Investitii in entitati asociate 0.00 0.00 

        

3 Imobilizari corporale 8086750.00 8106972.00 

3.1 Mijloace fixe 8086750.00 8106972.00 

3.2 Investitii imobiliare     

3.3 Imobilizari corporale destinate vinzarii     

4 Stocuri 21277.00 12939.00 

4.1 Materiale si alte consumabile 21277.00 12939.00 

5 Instrumente(active) financiare 25647768.00 28122228.00 

5.1 Titluri (actiuni) 0.00 900124.00 

5.2 Depozite pe TL 2147790.00 3084550.00 

5.3 Cota BNAA Carte Verde 9128107.00 9363812.00 

5.4 
Imprumuturi acordate 2469000.00 2469000.00 

5.5 Creante aferente primelor 7821977.00 7720326.00 

5.6 Creante din reasigurare 376404.00 424804.00 

5.7 Creante aferente bugetului 13815.00 9234.00 

5.8 Alte creante 4317115.00 4965272.00 

5.9 Alte active curente 190407.00 163821.00 

5.10 Avansuri 212622.00 104946.00 

5.11 

Corectii (provizioane) privind 

creantele compromise 
-1029469.00 -1083661.00 

6 

Numerar si echivalente de 

numerar 
5386310.00 2087065.00 

6.1 Numerar 430305.00 536161.00 

6.2 Conturi curente 552223.00 118791.00 

6.3 Depozite TS 4403782.00 1432113.00 

        

  Total Activ 39156848.00 38342467.00 

 
   

№    PASIV                                     
La sfârşitul                               

anului precedent  

La sfârşitul                                 

perioadei gestionare 

1 Capital  statutar 25000000.00 25000000.00 

1.1 Capital varsat 21000000.00 21000000.00 

1.2 Capital subscris nevarsat 0.00 0.00 

1.3 Prime de capital 4000000.00 4000000.00 



2 

Rezerve din reevaluare şi alte 

diferenţe de evaluare aferente:  
0.00 0.00 

2.1 - Imobilizărilor corporale     

2.2 - Imobilizărilor necorporale     

2.3 

- Activelor financiare disponibile 

pentru vînzare 
    

2.4 - Conversiei valutare     

2.5 Altor elemente     

3 Rezerve  2103430.00 2103430.00 

3.1 

Rezervele (pierderi acumulate) 

aferente investiţiilor în entităţi 

contabilizate prin metoda punerii în 

echivalenţă 

    

3.2 Alte rezerve 2103430.00 2103430.00 

4 (-) Acţiuni proprii  -1162976.00 -1953312.00 

5 

Pierderea, profitul ce se atribuie 

acţionarilor băncii 0.00 0.00 

5.1 (-) Dividende interimare 0.00 0.00 

6 Datorii financiare la cost amortizat 300000.00 300000.00 

7 

Angajamente in cadrul contractelor 

de asigurare si reasigurare  
3330960.00 2801519.00 

7.1 

Angajamente in cadrul contractelor de 

asigurare 
3330960.00 2801519.00 

7.1 

Angajamente in cadrul contractelor de 

reasigurare 
0.00 0.00 

8 Provizioane  5882991.00 5753162.00 

8.1 

Provizioane pentru beneficiile 

angajaţilor 
    

8.2 Restructurare     

8.3 

Cauze legale în curs de soluţionare şi 

litigii privind impozitele     

8.4 Angajamente de asigurare 5724284.00 5654926.00 

8.5 Alte provizioane 158707.00 98236.00 

9 Datorii privind impozitele 26585.00 27950.00 

9.1 Datorii privind impozitul curent 26585.00 27950.00 

9.2 Datorii privind impozitul amânat     

10 Beneficiile angajatilor 266364.00 300653.00 

11 Alte datorii 3409494.00 4009065.00 

12 Capital social rambursabil la cerere 0.00 0.00 

  

Angajamentele incluse în grupuri de 

cedare, clasificate drept deţinute 

pentru vânzare     

  Total Pasiv 39156848.00 38342467.00 

 

2. Situaţia de profit sau pierdere 

 

Indicii                                                                                 
Cod. 

rând   

Perioada 

raportată                                                                                                          

Perioada 

corespunzatoare a 

anului precedent                                                                                   

Venituri 010 5371034 9422349 

Costul vînzărilor 020 4375157 5212287 

Marja brută 030 995877 4210062 

Alte venituri 040 892950 868037 

Costuri de distribuţie 050 0 631874 



Cheltuieli administrative 060 2767621 3234950 

Alte cheltuieli 070 444658 1496813 

Costuri de investitii 
090 102218 158227 

Costuri de finanţare 100 418548 2244526 

Profit înainte de impozitare 130 -802686 2117215 

Cheltuieli cu impozitul pe profit 140 0 0 

Profitul perioadei 150 -802686 2117215 

 

 

 

3. Situaţia fluxurilor de trezorerie  

 

Indicatori 
Cod. Perioada de gestiune 

rd. precedentă curentă 

1 2 3 4 

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională   

11553830 3187273 Incasari banesti din realizarea politelor de asigurare, din 

operatii de reasigurare si coasigurare       
10 

Plati banesti asiguratorilor (sumele de asigurare, 

despagubirile de asigurare) 
20 3554616 1822542 

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 30 4536770 1604726 

Dobînzi plătite 40     

Plata impozitului pe venit 50     

Alte încasări 60 834685 316102 

Alte plăţi 70 1539199 227474 

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 
80 2757930 -151367 

(rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 ) 

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii   
    

Încasări din vînzarea activelor imobilizate 90 

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 4821184 3102762 

Dobînzi încasate 110 253327 46218 

Dividende încasate 120     

Alte încasări (plăţi) 130 1401425 2849365 

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii  
140 -3166432 -207179 

(rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130) 

Fluxuri de numerar din activitatea financiară   
    

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160     

Dividende plătite 170     

Încasări din operaţiuni de capital 180     

Alte încasări (plăţi) 190     

Fluxul net de numerar din activitatea financiară 200 0 0 



(rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190) 

Fluxul net de numerar total 
210 -408502 -358546 

(±rd.080±rd.140±rd.200 ) 

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 105117 30970 

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 1285913 982528 

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune 
240 982528 654952 

(±rd.210±rd.220+rd.230) 

 

4. Modificarea capitalului propriu 

 

 
 
 

 

 

III. Societatea de audit:  
Evilegis Audit SRL, mun.Chişinău, str.Paris 12/2, ap.50, Claşevici Cătălina, tel/fax:887170, contract 

nr.4A/16 din 04.05.16, licenţa seria A MMII nr.045084 din 29.12.2010.  

  

V. Raportul conducerii:   

1. EVENIMENTE IMPORTANTE ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA 

SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂŢII 

 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016, CA "MOLDOVA-ASTROVAZ" SA  a depus 

eforturi în privinţa extinderii teritoriale şi majorării numărului de clienţi, în acest sens a sistat 

activitatea unor subdiviziuni mai puţin profitabile şi a deschis noi subdiviziuni cu majorarea 

numărului de angajaţi antrenaţi în vînzarea produselor de asigurare. 

Concomitent Compania a depus cerere de reperfectare a licenţei la data de 28.04.2016 

prin completarea şi includerea unor clase de asigurare: 

1. Completarea Clasei 1 „Asigurări de accidente” cu condiţii de asigurare „Asigurarea 

№     INDICATORI                                               
La sfârşitul perioadei 

precedente                                    

Încasat                             

(calculat)                                

Consumat 

(transferat) 

La sfârşitul 

perioadei 

gestionare                      

1 Capital  statutar 25000000 0.00 25000000.00

1.1 Capital varsat 21000000 21000000.00

1.2 Capital subscris nevarsat 0 0.00

1.3 Prime de capital 4000000 4000000.00

2

Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe 

de evaluare aferente: 
0 0.00 0.00

2.1 - Imobilizărilor corporale 0 0.00

2.2 - Imobilizărilor necorporale 0 0.00

2.3

- Activelor financiare disponibile pentru 

vînzare
0 0.00

2.4 - Conversiei valutare 0 0.00

2.5 Altor elemente 0 0.00

3 Rezerve 2103430 0.00 2103430.00

3.1

Rezervele (pierderi acumulate) aferente 

investiţiilor în entităţi contabilizate prin 

metoda punerii în echivalenţă

0

0.00

3.2 Alte rezerve 2103430 2103430.00

4 (-) Acţiuni proprii -1162976 -780136 10200 -1953312.00

5

Pierderea, profitul ce se atribuie 

acţionarilor băncii 0 0.00
0.00

5.1 (-) Dividende interimare 0 0.00 0 0

TOTAL GENERAL 25940454.00 -780136.00 10200.00 25150118.00



răspunderii întreprinderii privind acordarea indemnizației unice în caz de pierdere a capacității 

de muncă profesionale sau deces al asiguratului ca rezultat al unui accident la producție”; 

2. Includerea Clasei 4 „Asigurări de vehicule de cale ferată”, condiţii de asigurare 

„Asigurarea mijloacelor de transport feroviar”; 

3. Includerea Clasei 5 „Asigurări de nave aeriene”, condiţii de asigurare „Asigurarea navelor 

aeriene (AERO- CASCO)”; 

4. Includerea Clasei 6 „Asigurări de nave maritime, lacustre şi fluviale”, condiţii de 

asigurare „Asigurarea navelor maritime, lacustre şi fluviale”; 

5. Includerea Clasei 8 „Asigurări de incendiu şi de alte calamităţi naturale”, condiţiile de 

asigurare „Asigurarea facultativă a bunurilor de incendiu şi alte pericole”; 

6. Includerea Clasei 11 „Asigurări de răspundere civilă avia”, condiţii de asigurare 

„Asigurarea facultativă a răspunderii civile a deţinătorilor de nave aeriene şi a transportatorilor 

aero”; 

7. Includerea Clasei 12 “Asigurări de răspundere civilă maritimă, lacustră şi fluvială”, 

condiţii de asigurare “Asigurarea de răspundere civilă maritimă, lacustră şi fluvială”;  

8. Includerea Clasei 13 „Asigurări de răspundere civilă generală”, condiţiile de asigurare 

„Asigurarea facultativă de răspundere civilă generală”; condiţii de asigurare „Asigurarea 

răspunderii civile profesionale”; condiţii de asigurare „Asigurarea facultativă de răspundere 

civilă a proprietarilor de mijloace de transport feroviar”; condiţii de asigurare „Asigurarea 

răspunderii civile a întreprinderilor-surse de pericol sporit”. 

2. POLITICA CU PRIVIRE LA DIVIDENDE 

 Capitalul social al CA "MOLDOVA-ASTROVAZ" SA este constituit din 210 acţiuni 

ordinare care conferă proprietarului dreptul la vot în adunarea  generală  a acţionarilor, dreptul de 

a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile  societăţii  în cazul lichidării acesteia.  

 Profitul net al Societăţii se repartizează între acţionari proporţional numărului de acţiuni 

care le aparţin. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar, precum şi 

hotărîrea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală a acţionarilor.  

 Obligaţiile Societăţii referitoare la plata dividendelor apar la data anunţării hotărîrii privind 

plata lor. 

 Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare, precum şi hotărîrea cu privire la plata 

dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acţionarilor.  

 Pentru fiecare plată a dividendelor, se va asigura întocmirea listei acţionarilor care au 

dreptul să primească dividende. 

 În lista acţionarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrişi 

acţionarii şi deţinătorii nominali de acţiuni înregistraţi în registrul acţionarilor cel mai tîrziu cu 



15 zile pînă la luarea hotărîrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista 

acţionarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrişi acţionarii şi deţinătorii 

nominali de acţiuni înregistraţi în registrul menţionat la data fixată, care nu poate depăşi 

termenul de 45 de zile înainte de ţinerea adunării generale anuale a acţionarilor. 

 Adunarea generală a acţionarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu 

mai mic decît dividendele intermediare plătite. 

 Mărimea dividendelor anunţate pe fiecare acţiune ordinară este egală, indiferent de 

termenul plasării acţiunilor. 

 Dividendele se plătesc cu mijloace băneşti, cu acţiuni sau alte bunuri destinate consumului 

populaţiei civile, a căror circulaţie nu este interzisă sau limitată de actele legislative. 

 Termenul de plată a dividendelor se stabileşte de organul care a luat decizia de plată în 

conformitate cu statutul societăţii, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu 

privire la plata lor, cu excepţia cazurilor prevăzute la ar. 49 alin. (11) din Legea privind 

societăţile pe acţiuni. 

 Dividendele care nu au fost primite de acţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la data 

apariţiei dreptului de primire a lor se trec la venitul Societăţii şi nu pot fi revindecate de acţionar. 

 Pe parcusrul anului 2013 CA "MOLDOVA-ASTROVAZ" SA a anunţat şi plătit dividende 

în mărime de 2 590 426 MDL din profitul neutilizat al anilor precedenţi. 

 Dat fiind faptul că pe parcursul ultimilor 3 ani CA "MOLDOVA-ASTROVAZ" SA a 

înregistrat pierderi din activitatea desfăşurată, în anii 2014, 2015  nu au fost anunţate sau achitate 

dividende acţionarilor. Deasemenea nu au fost anunţate sau plătite dividende intermediare pe 

parcursul primului semestru al anului de gestiune. 

3. TRANZACŢIILE CU VALORI MOBILIARE  

Întru respectarea prevederilor art. 22 din alin. (11) din Legea Nr.407 din  21.12.2006 cu 

privire la asigurări, la data de 02.02.2016 Compania de asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” 

SA a iniţiat procedura de majorare a capitalului social pînă la 25 000 000  MDL prin emisiunea 

suplimentară a 40 de acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 100 000 MDL, prin depunerea 

cererii respective către Comisia Naţională a Pieţei Financiare. 

Majorarea capitalului social se va efectua din contul capitalului propriu. 

Acţiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale 

Societăţii se repartizează între acţionarii societăţii fără plată proporţional numărului de acţiuni 

care le aparţin. 

Tranzacţiile cu acţiunile Societăţii „MOLDOVA-ASTROVAZ” se vor efectua conform 

legislaţiei privind piaţa valorilor mobiliare. 



Pe parcursul primului semestru al anului 2016 CA „MOLDOVA-ASTROVAZ” SA nu a 

efectuat tranzacţii  cu valorile mobiliare prin achiziţionarea, răscumpărarea, convertirea, 

consolidarea sau fracţionarea lor. 

4. REZULTATELE ACTIVITĂŢII 

       Rezultatele obţinute de CA "MOLDOVA-ASTROVAZ" SA în perioada semestrului I al 

anul 2016 înregistrează o dinamică pozitivă faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, datorită 

majorării altor venituri operaţionale şi diminuării cheltuielilor generale şi administrative şi altor 

cheltuieli operaţionale. Deasemenea o influenţă pozitivă asupra rezultatului financiar a avut-o şi 

reducerea cheltuielilor din activitatea de asigurare într-o proporţie mai mare comparativ cu 

reducerea veniturilor din activitatea de asigurare, astfel obţinîndu-se o majorarea a profitului brut 

în comparaţie  cu perioada semestrului I al anului 2015. 

CA Moldova Astrovaz SA a urmărit respectarea riguroasa a legislaţiei în domeniul 

asigurărilor înregistrînd un coeficient al lichidităţii de 1,57 la sfirşitul semestrului I al anului 

2016, iar rata solvabilităţii la un nivel de 111,64% . 

 

 

  

VI. Declaraţiile persoanelor responsabile ale entităţii de interes public:  

 

Denumirea entităţii : CA „ Moldova Astrovaz „ S.A. 

Adresa: mun.Chişinău, str.A. Şciusev 42, Republica Moldova 

Cod fiscal 1003600005344 

 

DECLARAŢIE 

 

În conformitate cu pct.20 subpct.4) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către 

emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărîrea nr. 7/11 din 

12.02.2016 declar: 

a) situaţiile financiare semestriale sînt întocmite conform legislaţiei în vigoare şi oferă o imagine 

corectă asupra elementelor patrimoniale, poziţiei financiare şi performanţei financiare ale 

companiei; 

b) raportul intermediar al conducerii prezintă corect evoluţia şi rezultatele activităţii companiei. 

 

 

Data: 25.07.2016                                                                                        Nume: Dimitrov Fiodor 

                                                                                                                    Funcţia: Administrator 

                                                                                                                    Semnatura 

 

  

  

IX. Semnături 



Administratorul emitentului:  Dimitrov Fiodor   _________________  

Contabilul-şef:                       Munteanu Elena                     _________________ 


