
Raportul anual al societăţii pe acţiuni Compania de asigurare Moldova Astrovaz SA 

1. Perioada de gestiune: 01.01.12-31.12.12 

2. Denumirea completă şi prescurtată a societăţii pe acţiuni (emitentului) : Compania de 

asigurări „Moldova-Astrovaz” SA. 

3. Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului: 1003600005344, 30.05.12. 

4. Sediul societăţii, numerele de telefon şi fax pentru relaţii: mun.Chisinau, str.A.Sciusev 42, 

tel/fax:24-17-16/22-50-97. 

5. Principalele genuri de activitate: Activitati de asigurări neefectuate de stat. 

6. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului: Administrator Dimitrov Fiodor. 

7. Informaţia privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al 

valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie 2012): 

Tip valori 

mobiliare 

Codul 

ISIN 

Numărul 

valorilor 

mobiliare, 

unităţi 

Valoarea 

nominală a 

valorilor 

mobiliare, lei 

Termen de 

circulaţie 

Numărul valorilor mobiliare 

Răscumpărate 

pe parcursul 

perioadei de 

gestiune 

Achiziţionate 

pe parcursul 

perioadei de 

gestiune 

Acţiuni ordinare 

MD14

OVAZ

1003 

210 100000 X   

Acţiuni 

preferenţiale 
      

Obligaţiuni       

8. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 21000000.00. 

9. Numărul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 1. 

10. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin 5 şi mai mult la sută din 

acţiunile cu drept de vot plasate ale emitentului: 

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,% 

Preferenţiale Ordinare Preferenţiale Ordinare 

1.DUNLOPIL S.R.L.  210  100 

11. Lista filialelor şi reprezentanţelor emitentului: 

 

Denumirea Sediul 

Reprezentanta sec.Ciocana MD 2044, mun.Chisinau, str.A.Russo, 24 

Reprezentanta sec.Buiucani MD 2004, mun.Chisinau, str.Mit.Dosoftei, 156 

Reprezentanta Balti MD 3100, mun.Balti, str.M.Viteazul, 67, of.11 

Reprezentanta Comrat MD 3801, mun.Comrat, str.Lenin, 1/1 

Reprezentanta Cahul MD 3901, or.Cahul, str.M.Frunze, 58, of.3 

Reprezentanta Cimislia MD 4101, or.Cimislia, str.St. cel Mare, 19 

Reprezentanta Glodeni MD 4901, or.Glodeni, str.St. cel Mare, 5/2 

Reprezentanta Leova MD 6301, or.Leova, str.Independentei, 54 

Reprezentanta Riscani MD 5601, or.Riscani, str.Independentei, 32A 

Reprezentanta Singerei MD 6201,or.Singerei, str.Independentei, 94A 

Reprezentanta Ungheni MD 3601, or.Ungheni, str.I.Creanga, 7, of.3 

 

12. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia:  
Nr. 

 

d/o 

Denumirea completă a persoanelor  

juridice implicate în reorganizare 

Data înregistrării  

reorganizării la  

Camera Înregistrării de Stat 

Modul de  

reorganizare 

 



1 2 3 4 

 

I. Emitentul 

1 CA “Moldova-Astrovaz” SA 30.05.2013 Transformare din SRL 

     

 

13. Informaţia privind registratorul şi auditorul emitentului: 

 a) Registratorul: "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 

 b) Auditorul: Evilegis Audit SRL, or.Durlesti, str-la 1 Livezilor 15, Clasevici Catalina, 

tel/fax:887170, contract nr.1/13 din 01.03.2013 

14. Bilanţul contabil rezumativ pentru anul 2012 (lei) 
 

   

ACTIV 

La sfîrşitul anului 

precedent, lei 

La sfîrşitul 

perioadei 

gestionare, lei 

1. Active pe termen lung, total 25,182,931 26,115,325 

Inclusiv:     

1.1 active nemateriale 28827 23,758 

1.2 active materiale pe termen lung 8,232,493 8,164,135 

1.3 active financiare pe termen lung 16,921,611 17,927,432 

1.4 alte active pe termen lung     

2. Active curente, total 23,942,714 19,575,273 

Inclusiv:     

2.1 stocuri de marfuri si materiale 677,333 365,645 

2.2 creante pe termen scurt 15,633,896 15,115,923 

2.3 investitii pe termen scurt 4,694,740 2,412,680 

2.4 mijloace băneşti 2,757,398 1,509,445 

2.5 alte active curente 179,347 171,580 

TOTAL ACTIV 49,125,645 45,690,598 

PASIV 

La sfîrşitul anului 

precedent, lei 

La sfîrşitul 

perioadei 

gestionare, lei 

3.Capital propriu, total 24,568,194 29,724,566 

Inclusiv:     

3.1 capital statutar şi suplimentar 14,811,100 21,000,000 

3.2 rezerve 853,043 853,043 

3.3 profit nereprtizat 8,406,190 7,373,662 

3.4 capital secundar 497,861 497,861 

4. Datorii pe termen lung, total 7,908,634 4,483,806 

Inclusiv:     

4.1 venituri anticipate pe termen lung     

4.2 datorii pe termen lung calculate     

4.3 rezerve şi fonduri de asigurări 7,908,634 4,483,806 

5. Datorii pe termen scurt, total 16,648,817 11,482,226 

Inclusiv:     

5.1 datorii financiare pe termen scurt 1,798,218 934,115 

5.2 datorii comerciale pe termen scurt 47,367 131,371 



5.3 datorii pe termen scurt calculate 11,421,084 4,854,892 

5.4 datorii pe termen scurt privind 

asigurarea, reasigurarea şi coasigurarea 3,382,148 5,561,848 

TOTAL PASIV 49,125,645 45,690,598 

 

 

15. Raportul de profit şi pierderi pentru anul 2012  

  

    

Indicii 
Cod. 

rînd 

Perioada 

raportată 

Perioada 

corespunzătoare 

a anului 

precedent 

Venituri din activitatea de asigurare 010 31434798 18210507 

Cheltuielile activităţii de asigurare 020 28911947 11758000 

Profitul brut (rd. 010-020) 030 2522851 6452507 

Alte venituri operaţionale 040 670373 4385011 

Cheltuieli comerciale 050 182529 68975 

Cheltuieli generale şi administrative 060 5543903 5936825 

Alte cheltuieli operaţionale 070 1072033 1300649 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit 

(pierdere) (rd. 030+040-050-060-070) 080 (3605241) 3531069 

Rezultatul din activitatea de investiţii : profit 

(pierdere) 090 705517 663797 

Rezultatul din activitatea financiară : profit 

(pierdere) 100 747707 (528181) 

Rezultatul din activitatea economico-

financiară: profit (pierdere) (rd. 

080+090+100) 110 (2152017) 3666685 

Rezultatul excepţional: profit (pierdere) 120 0.00 0.00 

Profitul (pierderea) perioadei raportate pînă 

la impozitare (rd. 110+120) 130 (2152017) 3666685 

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe 

venit 140 0.00 0.00 

Profit net (pierdere netă) (rd.130-140) 150 (2152017) 3666685 

 

16. Informaţii suplimentare privind profitul societăţii şi utilizarea acestuia 
 

 

 

Indicatorii 

Perioada de 

gestiune 

curentă, lei 

Perioada  

de gestiune 

precedentă, 

lei 

1. Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:   

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi   

b) rezerve stabilite de legislaţie;   

c) rezerve prevăzute de statut;   

d) alte rezerve;   

e) plata recompenselor membrilor consiliului societăţii şi membrilor comisiei de 

cenzori; 

  

 

f) investirea în vederea dezvoltării producţiei;   

g) plata dividendelor;    



• la acţiunile preferenţiale  

• la acţiunile ordinare 

 

 

h) alte scopuri   

2. Activele nete ale emitentului 24568194 29724566 

3. Activele nete ale emitentului în raport la:  

• o obligaţiune  

• o acţiune preferenţială  

• o acţiune ordinară 

 

 

 

116991.40 

 

 

 

141545.55 

4. Profitul net la o acţiune ordinară a societăţii (10247.70) 17460.40 

5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi   

6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a emitentului:  

• intermediare,  

• anuale. 

  

 

 

7. Valoarea unei acţiuni a societăţii (cu indicarea sursei de informare)  

• valoarea de piaţă  

• valoarea estimativă 

  

 

 

 

 

17. Persoanele care au semnat bilanţul contabil: 

Administratorul emitentului       Dimitrov Fiodor 

 

18.  

 



 


