
Raportul anual al  

entității de interes public CA,,Klassika Asigurări”S.A.,  

 (în conformitate cu Situațiile Financiare Individuale) 

 

I. Date generale privind CA,,Klassika Asigurări”S.A.  

1. Perioada de gestiune raportată: 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 

2. Denumirea completă și prescurtată a entității de interes public: Compania de Asigurări ,,Klassika 

Asigurări” Societate pe Acțiuni; CA,,Klassika Asigurări”S.A. 

3. Entitatea de interes public reprezintă: 

   o instituţie financiară,  

✓  o societate de asigurări,  

   o companie de leasing, 

   un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. 

4. Sediul, nr.de telefon, fax, pagina web, e-mail al entității de interes public: str. Sfatul Țării, 59, mun. 

Chișinău, Republica Moldova; nr.tel/fax 0 22261033; www.klassikaasig.md; 

office@klassikaasig.md 

5. Numărul și data înregistrarii de stat a entității de interes public la Camera Înregistrarii de Stat  

- Numărul de înregistrare (IDNO): 1003600129440 

- Data înregistrării: 16.08.2001 

6. Activitatea principală (conform CAEM):  Activități de asigurări neefectuate de stat 

7. Capitalul social al entității de interes public la data raportării: 26 951 000 MDL 

8. Informaţia privind numărul acţionarilor entității de interes public la data raportării: acționar unic 

9. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept 

de vot plasate, inclusiv acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi: ,,Avantage” SRL 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea completă 

a persoanei juridice 

Numărul de 

înregistrare 

(IDNO) 

Sediul persoanei 

juridice 

Acţiunile deţinute la finele 

perioadei de gestiune 

(semestriale) 

Numărul 

de 

acţiuni, 

unităţi 

Cota parte a 

acţiunilor deţinute în 

numărul total de 

acţiuni cu drept de 

vot, % 

1 2 3 4 5 6 

1 „AVANTAGE" SRL 1004600054006 mun.Chişinău str. 

Tighina, 12, R.M. 

26 951  100% 

 

10.Informaţia privind societatea de registru: Compania ,,Registru”SA, sediul: mun. Chișinău, str. Șciusev, 47, 

autorizația de activitate de ținere a registrului: nr. 0002 din 14.01.2015, Administrator – Evgheni Smitco, 

n/tel. 0 22 27 11 77; Contract de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nr. R-101/261-16 

11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public: 26 951 acțiuni ordinare 

nominative cu valoarea nominală de 1000 MDL, care oferă dreptul de vot la adunarea generală a 

acționarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și alte 

drepturi conform legislației. 

12. Persoanele cu funcții de răspundere ale entității: 

-  Președintele Consiliului Societății: Diaconu Nicolae; 

-  membrii Consiliului Societății: Diaconu Nicolae; Melnic Viorel; Ulanov Denis; Palaiciuc Serghei; Moraru 

Stanislav; 

-  Comisia de cenzori: Mikulinskaia Fanea; Covalenco Oxana; Cojocari Andrei. 

-  organul executiv – Director General: Dolghi Cristina; 

-  contabil - șef: Babin Tatiana  - din 26.12.2018 - în concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani . 

 

13. Persoane care acţionează în mod concertat în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012  

Persoane afiliate – Dolghi Cristina, Dolghi Igor, Dolghi Vladimir, Dolghi Anastasia, Dolghi Elizaveta, Dolghi Nicoli; 

Pisari Nina, Tihon Iulia, Babin Tatiana, Babin Sergiu, Babin Oleg, Babin Cătălin, Moisa Raisa, Moisa Mihail, 
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Barbalat Aliona, Diaconu Nicolae, Diaconu Ludmila, Diaconu Neonila, Diaconu Maxim, Diaconu Ariana, Diaconu 

Rodica, Tuchila Victoria, Melnic Viorel, Melnic Elena, Melnic Lidia, Melnic Evelina, Melnic Dragoș, Melnic Iurie, 

Ulanov Denis, Ulanov Svetlana, Ulanov Stiven, Ulanov Artiom, Butucel Zinaida, Palaiciuc Serghei, Palaiciuc Vera, 

Palaiciuc Anastasia,  Palaiciuc Alexandr, Palaiciuc Veaceslav, Palaiciuc Nadejda,  Palaiciuc Afanasii, Malofeev 

Dmitrii,Cneazeva Nadejda,   Moraru Stanislav, Moraru Ion, Ciașcevaia Irina, Mikulinskaia Fanea, Mikulinskaia Ana, 

Shver Eugenia, Covalenco Oxana, Covalenco Serghei, Tuceac Ana, Moscaeva Svetlana, Cojocari Andrei, Cojocari 

Cristina, Cojocari Elena, Cojocari Grigore. 

14. Persoana care deține control, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012: a fost prezentat în          

pct. 13. 

15. Persoana care are legături strînse cu CA,,Klassika Asigurări”SA (în calitate de deținător de valori mobiliare), în 

conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012: 

- ,,Klassika Leasing”SA 

- ,,Concept Imobil”SA 

-,,Servicii Auto Prosper”SA 

16*. - nu sunt. 

17.  - nu sunt. 

18. Informația privind publicarea raportului anual al entității de interes public (organul de presă prevăzut în statutul 

entității): site-ul CA,,Klassika Asigurări”SA, mecanismul oficial de stocare a informației, avizul despre modul de 

dezvăluire a informației – în publicația periodică Capital Market din 01 mai 2019. 

 

II. Situațiile financiare anuale, în componența stabilită de prevederile legale  

(prezentate Biroului Naţional de Statistică), au fost publicate pe pagina web proprie a Societății la data de 26 aprilie 

2019, link www.klassikaasig.md. 

 

Situațiile financiare individuale ale Companiei pentru anul 2018. 

 
Situația poziției financiare 

 
  2018  2017 

  MDL  MDL 

ACTIVE      

ACTIVE NECORPORALE   428 475  374 528 

IMOBILIZĂRI CORPORALE   10 193 945  11 719 534 

INVESTIŢII IMOBILIARE   16 666 000  16 666 000 

INVESTIŢII FINANCIARE DISPONIBILE 

 PENTRU VÎNZARE 
  

16 088 766 
 

16 088 766 

INVESTIȚII FINANCIARE PĂSTRATE PÎNĂ LA 

SCADENȚĂ 
  

11 987 767 
 

11 751 668 

CREANŢE DIN ASIGURĂRI   18 542 272  19 465 892 

ALTE ÎMPRUMUTURI ŞI CREANŢE   41 827 604  44 574 500 

CREANȚE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT   -  114 079 

CHELTUIELILE DE ACHIZIŢIE REPORTATE   15 785 716  16 799 258 

ACTIVE DE REASIGURARE   7 082 643  7 808 363 

STOCURI   616 388  688 948 

NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR   7 123 336  9 188 975 

ALTE ACTIVE   986 759  905 729 

TOTAL ACTIVE   147 329 671  156 146 240 

 

PASIVE 
     

CAPITALURI PROPRII       

CAPITAL SOCIAL   26 951 000  26 951 000 

PRIME DE CAPITAL   300  300 

REZERVE STATUTARE   2 695 100  2 695 100 

ALTE REZERVE DE CAPITAL   20 295 107  4 817 291 

REZERVE DIN REEVALUARE   20 823  30 202 

PROFITUL ANULUI CURENT   10 335 400  - 

PROFIT NEREPARTIZAT AL ANILOR PRECEDENȚI   (2 372 991)  13 104 825 
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Situaţia de profit sau pierdere  

 NOTE 2018  2017 

  MDL  MDL 
     

PRIME BRUTE SUBSCRISE  142 232 656   138 376 427  

PRIME ANULATE  (2 685 713)  (4 620 219) 

PRIME CEDATE ÎN REASIGURARE  (20 039 489)  (12 281 290) 

PRIMA NETĂ SUBSCRISĂ  119 507 454  121 474 917 

Variaţia rezervei de prime  5 667 523   18 249 044  

Variaţia rezervei de prime, cedate în reasigurare  (565 841)  (16 027 287) 

Variaţia rezervei de prime nete 
 5 101 682  2 221 758 

     

Venituri nete din primele de asigurare  124 609 136  123 696 675 

     

Cheltuieli cu cereri de despăgubire (+)                                    

Recuperări din reasigurare cheltuieli cu cereri de despăgubire (-) 

 
(44 533 240) 

537 385 

 
(44 411 739) 

243 738 

Cheltuieli nete cu cereri de despăgubire  (43 995 855)  (44 168 001) 

Variaţia rezervei de daune (+/-)  (1 864 142) 
 (71 271) 

Variaţia rezervei de daune, pe portofoliul cedat în reasigurare (+/-)  (159 878)  312 528     

Variația rezervei de daune nete        (2 024 020) 
 241 257 

Cheltuieli cu daunele, fără reasigurare  (46 019 875)  (43 926 744) 

 

Profit din subscriere contractelor de asigurare 
 

 

78 589 261 

  

79 769 931 

     

Venituri din subrogare şi regresuri  3 863 790   3 456 765  

Cîștiguri nete din investiții  11 448   5 169 572     

Alte venituri de exploatare  2 530 475   3 483 315  

     

Cheltuieli de achiziţie  (46 453 705)  (48 149 555) 

Cheltuieli cu marketingul şi administrarea  (25 062 259) 
 (24 772 458) 

Alte cheltuieli de exploatare  (2 119 276)  (6 702 752) 

     

Rezultate ale activităţilor de exploatare  11 359 734 
 12 254 818 

Câştiguri / (costuri de) din finanţare nete  (21 088)  (187 066) 

Profit înainte de impozitare  11 338 646 
 12 067 752 

PROFITUL UTILIZAT AL ANULUI CURENT   (4 674 300)  - 

TOTAL REZULTAT REPORTAT   3 288 109  13 104 825 

TOTAL CAPITALURI PROPRII   53 250 439  47 598 718 

DATORII      

DATORII ASOCIATE CONTRACTELOR DE ASIGURARE   69 708 453  73 548 913 

DATORII FINANCIARE   -  607 714 

PROVIZIOANE PENTRU ALTE DATORII ȘI CHELTUIELI   1 538 510  1 265 804 

BENEFICII ALE ANGAJAŢILOR   946 529  838 751 

DATORII DIN ASIGURĂRI   16 253 494  28 149 194 

DATORII COMERCIALE   4 597 739  3 155 344 

IMPOZITUL AMÂNAT   518 093  637 250 

DATORII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT CURENT   125 937  - 

ALTE DATORII   390 477  344 552 

TOTAL DATORII   94 079 232  108 547 522 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII   147 329 671  156 146 240 

      

      



Cheltuiala / economia cu impozitul pe profit (-/+)  (1 003 246)  (1 581 681) 

     

 

Profitul net al anului 
 

 

10 335 400 

  

10 486 071 

     

Rezultatul pe acţiune pentru profitul de alocat deţinătorilor de capital propriu ai 

Companiei în decursul anului 
 

   

(exprimat în MDL pe parte socială)     

- de bază  383   389  

- diluat  383  
 389  

 

Situaţia altor elemente ale rezultatului global 

 

  2018  2017 

  MDL  MDL 

     

Profitul net al  anului  12 859 063  10 486 071 

     

Alte elemente ale rezultatului global     

Câştiguri din valoarea justă a imobilizărilor corporale  10 658      34 321 

Impozit pe venit amânat aferent altor elemente a rezultatului global  (1 279)  (4 118) 

Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără impozit  9 379      30 203     

     

Rezultat global al anului  10 344 779  10 516 274 



Situaţia modificărilor capitalului propriu 

  Capitalul social  

 

Prime de 

capital 

Capital de 

rezervă 
 

Rezerva din 

reevaluare a 

activelor 

  Rezultat reportat  Total 

  MDL  MDL MDL  MDL   MDL  MDL 

Sold iniţial la 01.01.2017   26 951 000  300 7 512 391  9 379   13 385 754  47 858 824 

              

Transferuri între componentele capitalurilor proprii   -   -  -   -  - 

Dividende   -   -  -   (10 767 000)  (10 767 000) 

Profit net al exercitiului   -   -  -   10 486 071  10 486 071 

Profit utilizat al exercitiului   -   -  -   -  - 

Alte elemente ale rezultatului global, inclusiv:*   -   -  -   -  - 

Rezervă aferentă imobilizărilor corporale   -   -  20 823   -  20 823 

Sold final la 31.12.2017   26 951 000  300 7 512 391  30 202   13 104 825  47 598 718 

              

Transferuri între componentele capitalurilor proprii   -   15 477 816  -   (15 477 816)  - 

Dividende   -   -  -   -  - 

Profit net al exercitiului   -   -  -   10 335 400  10 335 400 

Profit utilizat al exercitiului   -   -  -   (4 674 300)  (4 674 300) 

Alte elemente ale rezultatului global, inclusiv:*   -   -  -   -  - 

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

Sold final la 31.12.2018   26 951 000  300 22 990 207  20 823   3 288 109  53 250 439 

              

 



III. Societatea de audit:  
Denumirea completă a societăţii de audit, sediul și numărul de telefon al societății de audit, numele, 

prenumele şi telefonul conducătorului, data şi numărul contractului de audit, seria, numărul și data 

eliberării licenței pentru desfășurarea activității de audit: La data de 07.12.2018 prin Hotărârea Adunării 

Generale a acționarilor a fost aprobată societatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru 

anul de exercițiu 2018 - ,,Audit Complex”SRL, mun. Chișinău, str. Tighina 65, of. 200-201, Licența seria AMMII 

nr. 054209, Contract de colaborare nr. CPSA-27/18. 

IV. Raportul auditorului (după caz), cu indicarea datei întocmirii raportului 

auditorului/raportului de revizuire. Raportul auditorului ,,Audit Complex”SRL asupra situațiilor financiare 

individuale ale Societății la 31  decembrie  2018 a fost întocmit la data de  30.04.2019. Raportul a fost publicat 

pe pagina web proprie a Societății la data de 30.04.2019, link www.klassikaasig.md.  

 

V. Raportul anual al conducerii conform cerințelor pct. 20 subpct.(3) din Regulament.  
Compania de Asigurări „Klassika Asigurări” S.A. în perioada anului 2018 a înregistrat dezvoltare economico-

financiară și s-a plasat pe piaţa de asigurări pe locul șase. Cota de participare pe piața asigurărilor a constituit 9,37 

din total prime brute subscrise pentru anul 2018, înregistrând stabilitate.  

În perioada anului 2018 direcţiile principale de dezvoltare ale Companiei au constituit: promovarea produselor de 

asigurare practicate de Companie în toate localităţile ţării, diversificarea portofoliului contractelor de asigurare, 

dezvoltarea reţelei proprii de vânzări; menținerea stabilităţii financiare a Companiei, întreprinderea acțiunilor 

relevante, pentru creșterea nivelului profesional al angajaților. 

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

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

În perioada raportată, Compania a înregistrat prime brute subscrise din asigurarea directă au constituit 

142 180,4_mii lei, astfel înregistrând un profit în mărime de 10 335,4 mii lei.  

Apreciem, că stabilitatea financiară a Companiei în anul 2018 a fost menţinută la un nivel bun. Conform situației 

la 31 decembrie 2018, rata solvabilităţii C.A. „Klassika Asigurări” S.A. constituie 100,44 % fiind în limitele 

normei stabilită de peste 100%. Coeficientul de lichiditate la data de raportare constituie 1,39 faţă de norma 

stabilită în mărime de 1,0 conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi actelor normative emise de Autoritatea de 

supraveghere.  

Pe parcursul anului 2018 a fost acordată o atenție deosebită diversificării portofoliului contractelor de asigurare, 

inclusiv aplicării metodelor relevante de reglementare şi supraveghere a pieţei asigurărilor, respectarea normelor 

de prudenţă financiară, transparență decizională, care a implicat ridicarea nivelului de pregătire profesională a 

specialiştilor din cadrul C.A. „Klassika Asigurări” S.A. 

În calitate de entitate economică care activează exclusiv în domeniul asigurărilor generale, Compania a acordat 

interes primordial dezvoltării rețelei de vînzări a Companiei, pe parcursul anului 2018, fiind deschise suplimentar 

18 subdiviziuni teritoriale, numărul total fiind de 71, astfel facilitând posibilitatea clienților de a beneficia de 

serviciile solicitate și oferite de către Companie. 

Pentru asumarea capacității financiare de a-și onora la momentul oportun și în totalitate obligațiile de plată 

asumate, precum și obligațiile viitoare, CA,,Klassika Asigurări”SA acordă atenție deosebită în activitatea 

desfășurată evaluării riscurilor, cu respectarea normelor de prudență. 

Pe parcursul anului 2018 nu au fost încheiate tranzacții de proporții, tranzacții cu conflict de interese, sau emisiune 

suplimentară de acțiuni. 

Activitatea Consiliului Societății este bazată pe profesionalism, întreprinderea acțiunilor relevante pentru 

asigurarea calității serviciilor licențiate prestate, indiferent de locul amplasării subdiviziunii, precum și realizarea 

obiectivelor propuse, ținând cont de evoluția pieței de asigurări și practicile concurenței neloiale. 

În scopul creșterii nivelului profesional al specialiştilor CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA în domeniul 

asigurărilor, au fost elaborate programe de instruire privind practicile aplicate în statele cu o infrastructură 

dezvoltată a pieţei asigurărilor. 

În acest sens, urmează a fi implimentate programele organizate și lansate la nivel național și internaţional, precum 

şi valorificarea oportunităților oferite de instituțiile financiare internaţionale, în scopul instruirii şi perfecţionării 

specialiştilor Companiei în domeniul asigurărilor.  

În structura CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” 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. Sunt întreprinse diverse măsuri pentru certificarea specialiştilor în domeniul 
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asigurărilor, care pe parcursul anului 2018 au participat la Conferințe Internaționale și seminare Internaționale. 

Astfel, specialiștii Companiei au participat la Forumul International de Asigurari si Reasigurari (FIAR 2018), care 

s-a desfășurat în perioada 13 mai – 16 mai 2018 or. București, Romania. La conferință au fost abordate următoare 

subiecte de baza: tendințe în industriade asigurări; conferința brokerilor; asigurări într-o lume digitală; reasigurări 

și riscuri catastrofale; asigurari auto; asigurare de viață și pensii private; (GDPR) regulamentul general pentru 

protecția datelor personale. Un alt eveniment internațional la care CA,,Klassika Asigurări”SA a participat este 

seminarul de la „ Academia AIG” din Moskova, Rusia, care s-a desfășurat în perioada 18  noiembrie-19  noiembrie 

2018.  La conferință au fost abordate următoare subiecte de baza: criminalitatea informatică modernă; asigurările 

riscurilor cibernetice; asigurarea răspunderii persoanelor de conducere, trenduri, probleme și mecanizme; 

Professional Edge – prezentarea produsului de asigurare a riscurilor cibernetice; specificul și regularizarea 

daunelor în asigurarea riscurilor de întrerupere în producere. 

Unul dintre cele mai importante evenimente anuale dedicate pietei de asigurari a fost desfășurarea "Conferinta de 

Asigurari din Republica Moldova", care a avut loc la data de 02 octombrie 2018, la Chisinau. În cadrul 

evenimentului au fost dezbatute principalele aspecte care vizeaza digitalizarea activității de asigurare, reformarea 

distribuției, optimizarea prin regândire a costurilor, liberalizarea tarifelor și implimentarea noilor produse sunt 

doar câteva din temele de interes pentru piața de asigurări din Republica Moldova.  

 

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public, conform pct.16 subpct.4) 

din Regulament. 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 Prin prezenta, Subsemnatul Nicolae Diaconu, Președinte al Consiliului CA ,,Klassika 

Asigurări” SA, declar pe proprie răspundere că situațiile financiare anuale oferă o imagine corectă asupra 

elementelor patrimoniale și performanței financiare ale Companiei, cu prezentarea în raportul conducerii 

a rezultatelor activității entității de interes public. 

26  aprilie 2019                            Nicolae DIACONU 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 
 Prin prezenta, Subsemnata Liubovi YUDINA, Prim-Vicedirector al CA ,,Klassika 

Asigurări” SA, declar pe proprie răspundere că situațiile financiare anuale oferă o imagine corectă asupra 

elementelor patrimoniale și performanței financiare ale Companiei, cu prezentarea în raportul conducerii 

a rezultatelor activității entității de interes public. 

 

26  aprilie 2019                            Liubovi YUDINA  

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 Prin prezenta, Subsemnata Irina CIOBANU, Contabil-șef al CA ,,Klassika Asigurări” SA, 

declar pe proprie răspundere că situațiile financiare anuale oferă o imagine corectă asupra elementelor 

patrimoniale și performanței financiare ale Companiei, cu prezentarea în raportul conducerii a 

rezultatelor activității entității de interes public. 

26  aprilie 2019                            Irina  CIOBANU  

 

VII. Informaţii privind evenimentele care influenţează sau pot influenţa activitatea entității de 

interes public și/sau preţul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerințele prevăzute  

 



 


