Anexa nr. 1
la procesul-verbal al
Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor
Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15.05.2020

Raportul Consiliului Societăţii
privind activitatea Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
în anul 2019

1. Piaţa şi concurența în anul 2019
Piața de asigurări din Moldova a totalizat în anul 2019 un volum de prime brute subscrise în valoare de
1,62 miliarde MDL, în creștere cu 7,02% față de anul 2018, arată datele oficiale ale autorității de
supraveghere (CNPF).
În moneda europeană, subscrierile companiilor au înregistrat o creștere de aproximativ 8,47%, ajungând la
84,35 milioane EUR.
Conform datelor CNPF, ponderea asigurărilor generale în totalul primelor brute subscrise a constituit
93,8%, iar cea a asigurărilor de viaţă – 6,2%, cota asigurărilor obligatorii a constituit 42% (683,1 milioane
lei) şi, respectiv, cea a asigurărilor facultative – sub 58% (941,6 milioane lei).
Referitor la rezultatele înregistrate pe clase de asigurare, piața a fost dominată de asigurările auto, astfel că
RCA ocupă o cotă de 23,46% (381,08 milioane MDL), urmată de Casco- 21,27% (345,57 milioane MDL)
și Carte Verde - 18,45% (299,7 milioane MDL).
În perioada analizată, GRAWE CARAT ASIGURĂRI SA se menține pe primul loc în topul companiilor
de profil, având subscrieri de 255,26 milioane MDL și o cotă de piață de 15,71%. Pe locul doi s-a clasat
MOLDASIG SA având subscrieri de 218,84 milioane MDL și o cotă de piață de 13,47% și locul trei
DONARIS VIG cu 209,08 milioane MDL și o cotă de piață de 12,65%.

Piața certificatelor internaționale Carte Verde
Litigiul GRAWE CARAT Asigurări vs. Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule - recuperarea
prejudiciului
In anul 2013 BNAA a adoptat o hotărâre prin care a exclus compania din Sistemul Carte Verde. Grawe
Carat Asigurări a contestat in instanța de judecata hotărârea BNAA si in anul 2015 Hotărârea BNAA a
fost declarata ilegala in mod irevocabil. Ca urmare a devenirii irevocabile a hotărârii instanței de judecată
de constatare a ilegalității hotărârii BNAA din 27 septembrie 2013, GRAWE CARAT Asigurări a înaintat
împotriva BNAA cerere de chemare în judecată privind recuperarea prejudiciului material sub forma de
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venit ratat din vânzarea certificatelor de asigurare Carte Verde in perioada 10.10.2013 – 18.08.2014. La
moment, cererea de chemare în judecată se examinează de către instanța de fond - Judecătoria Chișinău,
sediul Centru.
2. Daune plătite în anul 2019
În 2019, companiile de asigurări au plătit despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în sumă totală de 654
milioane lei (33,94 mln EUR), indicatorul respectiv fiind în creştere faţă de perioada similară a anului
precedent cu 105 milioane lei sau cu aproape 20%. Asigurătorii care au desfăşurat asigurări generale au
plătit despăgubiri în sumă de 642 milioane lei (33,34 mln EUR) sau 98% din totalul despăgubirilor
plătite, iar asigurătorii care au desfăşurat activitate de asigurare de viaţă au plătit despăgubiri în sumă de
11,5 milioane lei, cota lor fiind de circa 1,8%. Ponderea despăgubirilor pentru asigurările obligatorii a
constituit 42% (281,5 milioane lei) şi a asigurărilor facultative – 57% (372,3 milioane lei)
1. Toate calculele realizate au la baza rezultatele comunicate de Comisia Naționala a Pieței Financiare (CNPF).
2. Pentru calculele in euro s-a ținut cont de următoarele rate de schimb comunicate de Banca Naționala a
Moldovei:
MDL 19.2605/EUR – 31.12.2019
MDL 19.5212/EUR – 31.12.2018

3. Producție și comercializare
La data de 31.12.2019, GRAWE CARAT Asigurări avea înregistrate 56 subdiviziuni de vânzare proprii.
Asigurare de viață
În anul 2019 brokerii și agenții de asigurare, au intermediat 2.812 cereri de asigurare cu prima anuală
medie de 6.103 MDL (311 EUR).
EUROLIFE
Agenții GRAWE CARAT
WVP
DESTINE ASIG
Ceilalți brokeri

2.712 cereri – 96,44%
43 cereri – 1,53%
34 cereri – 1,22%
21 cereri – 0,75%
2 cereri – 0,06%

Asigurări generale
Numărul contractelor de intermediere în vigoare la data 31.12.2019 constituie – 54 contracte. Volumul
total de prime contractate prin intermediul brokerilor, agenţilor de asigurare (persoane juridice) și
agenților bancassurance a atins cifra de 83,17 mln MDL (4,31 mln EUR) din care 66,19 mln MDL (3,43
mln EUR) revin brokerilor de asigurare și 16,98 mln MDL (0,88 mln EUR) revin agenților
bancassurance. Ponderea brokerilor total de prime subscrise pe asigurările generale este de 43,3%.

Pagina 2/7

4. Portofoliu
- Numărul contractelor de asigurare de viaţă active la data de 31.12.2019 este de 26.502 unități.
- Numărul contractelor de asigurări generale active la data de 31.12.2019 constituie 64.634 unități.
5. Resurse umane și remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere
Conform situaţiei la data de 31.12.2019 în cadrul companiei activau 198 de persoane în baza contractului
individual de muncă.
Compania investește resurse financiare pentru formarea profesională a angajaților, creând lor posibilitatea
de a-și dezvolta capacitățile și a-și îmbunătăți nivelul de pregătire profesională. În scopul preluării celor
mai bune practici în cadrul Companiei, cât și a Grupului, se organizează și desfășoară seminare interne de
instruire și se asigură participarea angajaților la seminare naționale și internaționale.
Membrii Consiliului Societății sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei și își
desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul Consiliului Societății. Mandatul membrilor
Consiliului Societății nu prevede remunerare.
Membrii Comitetului de conducere al Companiei sunt aleși de Consiliului Societății, își exercită atribuțiile
în corespundere cu prevederile Regulamentului Comitetului de conducere. Remunerația membrilor este
stabilită de Consiliul Societății, fiind indicată în contractul individual de muncă.
Membrii Comisiei de cenzori sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor și își exercită atribuțiile în
temeiul deciziei și Regulamentului Comisiei de cenzori. Remunerația anuală a Comisiei de cenzori este
stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor Companiei.
Alte persoane cu funcții de răspundere în cadrul Companiei își exercită atribuțiile în temeiul deciziei
Comitetului de conducere și contractului individual de muncă. Remunerarea acestora se stabilește în mod
individual în urma evaluării competențelor, sarcinilor de funcție si alți parametri și se indică în contractul
individual de muncă.
Modificarea remunerației ține de competența organului care a stabilit-o și se efectuează în dependență de
indicatorii financiari ai Companiei.
6. Indici financiari
a.

Veniturile nete din primele de asigurare au constituit 189.135.859 MDL sau 9,8 mil. EUR (2018:
175.164.389 MDL sau 8,9 mil. EUR) inclusiv:
- asigurări de viață
- asigurări generale

94.914.257 MDL (4,9 mil. EUR)
94.221.602 MDL (4,9 mil. EUR)

b.

Veniturile din activitatea de investiţii şi activitatea financiară au constituit 52.592.822 MDL (2,7 mil.
EUR).

c.

Beneficii şi riscuri nete din asigurări şi cereri de despăgubire reprezintă suma negativă în valoare de
66.870.862 MDL (3,5 mln. EUR) inclusiv:
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d.

- asigurări de viață

23.425.703 MDL (1,2 mln. EUR)

- asigurări generale

43.445.159 MDL (2,3 mln. EUR)

Suma totală a cheltuielilor administrative constituie 40.848.825 MDL (2,1 mil. EUR), ceea ce
reprezintă o creștere sumei în lei în mărime de 4,5% în comparație cu anul 2018 (39.089.543 MDL
sau 2,0 mln. EUR).

7. Rezultat financiar
Profitul înregistrat în anul 2019, constituie 21.387.726 MDL (1,1 mil. EUR), dintre care, asigurările de
viață: 18.508.057 MDL (1,0 mil. EUR) și asigurări generale: 2.879.669 MDL (0,1 mil. EUR). În anul
2019 profitul consolidat al Companiei a constituit 21.699.189 MDL (1,1 mil. EUR).
8. Principalele riscuri
Cadrul juridic. Obiectivul primar al Companiei in vederea minimizării riscului este de a proteja
Acționarii de evenimentele ce au un impact negativ asupra realizării obiectivelor de performanță
financiară ale Companiei. Managementul recunoaște importanța menținerii unui sistem eficient și eficace
pentru gestionarea riscurilor.
Activitatea Companiei este reglementată de cadrul legislativ.
a) Cerințe legislative
În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, companiile de asigurări urmează să se conformeze unor
anumite regulamente privind capitalul statutar, controlul extern și indicele de solvabilitate și lichiditate.
Capitalul statutar
Conform normelor legale, la data de 31.12.2019, capitalul social minim al asigurătorului ce practică
activitatea în domeniul asigurărilor generale trebuie să fie în valoare de minim 15.000.000 MDL și
respectiv de minim 22.500.000 MDL pentru a activa în domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto
externă şi asigurărilor de viață.
Compania GRAWE CARAT Asigurări corespunde normelor legale ce ține de cerințele minime a mărimii
capitalului social. Astfel, la 31 decembrie 2019 capitalul statutar al Companiei constituie 57.378.000
MDL (2018: 57.378.000 MDL).
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Controlul extern
Pentru asigurarea controlului extern al activității sale financiar – economice și organizaționale, Compania
în temeiul hotărîrii Adunării generale a Acționarilor încheie contract cu o companie de audit autorizată de
autoritatea de supraveghere să auditeze situațiile financiare ale Companiei.
Pentru efectuarea controlului extern în perioada 2019 – 2021, în temeiul hotărârii Adunării generale a
Acționarilor, a fost încheiat contract cu compania de audit –“Grant Thornton Audit” S.R.L.
Indicele de solvabilitate și lichiditate
În conformitate cu Legea cu privire la asigurări și actele normative ale autorității de supraveghere,
compania urmează să calculeze indicii solvabilităţii şi lichidităţii. Indicele solvabilităţii trebuie să fie cel
puţin de 100%. Indicele de solvabilitate al Companiei la 31 decembrie 2019 este de 610,18% (2018: 758,5
%) pentru asigurările de viață și 215,32% (2018: 176,3%) pentru asigurările generale. Indicele lichidităţii
trebuie să fie nu mai puțin de 1,0. Indicele lichidității la sfârşitul anului 2019 a fost de 12,93 (2018: 3,6)
pentru asigurările generale și pentru asigurările de viață – 41,34 (2018: 53,5).
Plasarea rezervelor
La 31 decembrie 2019 Compania a respectat Regulile de plasare a fondurilor şi rezervelor de asigurare.
Riscul de asigurare
La subscrierea primelor de asigurare, compania își asumă un risc tehnic, respectiv riscul ca compania să
suporte daune aferente primelor subscrise. Riscul principal apare în temeiul contractelor de asigurare în
special când frecvenţa sau gravitatea și cuantumul despăgubirilor de asigurare achitate în raport cu
beneficiile este mai mare decât s-a estimat. Societatea reduce riscul prin aplicarea unei politici de
previzionare prudentă în vederea acoperirii acestor obligații.
Expunerea la risc este diminuată prin diversificarea portofoliului de asigurare și selecția riscurilor.
Variabilitatea riscurilor este îmbunătățită prin aplicarea principiilor de management a riscului.
În scopul unei administrări eficiente a riscului, sunt aplicate normele prudențiale ce prevăd pe lângă alte
măsuri menționate mai sus, cedarea unor riscuri în reasigurare. Astfel, compania cedează contractele de
asigurare în reasigurare cu scopul diminuării riscurilor și expunerii pe anumite clase de asigurare
practicate.
Sumele recuperate din reasigurare sunt estimate în concordanță cu rezerva daunelor și este în conformitate
cu contractele de reasigurare. Deși compania deține contracte de reasigurare, aceasta nu o scutește de
obligațiile sale directe față de beneficiarii asigurării și astfel există expunerea la riscul de credit în ceea ce
privește reasigurarea în măsura în care reasiguratorul nu-și poate îndeplini obligațiile în conformitate cu
contractul de reasigurare. Pentru a diminua acest risc, compania cedează în reasigurare în mare parte
reasigurătorilor ce dețin cotație internațională recunoscută.
b) Riscul financiar
Compania este expusă unei serii de riscuri financiare la nivelul tuturor activelor sale financiare, datoriilor
financiare, activelor de reasigurare și datoriilor asociate contractelor de asigurare. Principalul risc
financiar este acela că, pe termen lung, câștigurile din investiţii nu sunt suficiente pentru a finanţa
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obligaţiile care decurg din contractele sale de asigurare şi din investiţii. Cele mai importante componente
ale acestui risc financiar sunt riscul ratei dobânzii, riscul de lichiditate, riscul valutar şi riscul de credit.
Riscul de credit
Compania este expusă la riscul de credit: riscul ca un partener să se afle în imposibilitatea de a plăti
sumele integrale la scadență. Compania structurează nivelele riscului de credit pe care le acceptă
impunând limite expunerii la un singur partener sau la un grup de parteneri.
Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate este riscul ca compania să nu îşi poată îndeplini obligaţiile la scadenţă ca urmare a
plăţilor beneficiilor către titularii poliţelor, a necesarului de numerar din angajamentele contractuale sau
alte ieşiri de numerar. Aceste fluxuri ar seca resursele de numerar existente pentru activităţile de
exploatare, tranzacţionare şi investiţii. În situaţii extreme, lipsa de lichidităţi ar putea conduce la reduceri
în bilanţ şi vânzarea de active sau probabil la o incapacitate de a duce la îndeplinire angajamentele faţă de
titularii poliţelor de asigurare.
Riscul de piață
Riscul de piață reprezintă riscul ca valoarea justă aferentă instrumentelor financiare sau mijloacele băneşti
viitoare vor varia din cauza modificării preţurilor pe piaţă. Riscul de piață cuprinde două tipuri de risc:
ratele de schimb valutar (riscul valutar) și ratele dobânzii (riscul ratei dobânzii).
Instrumentele cu rata dobânzii variabilă expune compania la riscul ratei dobânzii pentru mijloacele
bănești, pe când instrumentele cu rata dobânzii fixă expune compania la riscul ratei dobânzii pentru
valoarea justă.
9.

Guvernarea corporativă

Activitatea Companiei implică o înaltă responsabilitate faţă de acţionari, angajaţi, intermediari în asigurări
şi societate în general. Conştientizând această responsabilitate şi recunoscând importanţa guvernării
corporative pentru dezvoltarea cu succes a afacerii, compania acordă o atenţie sporită stabilirii relaţiilor
echilibrate cu toate părţile interesate în activitatea ei.
10.

Perspective

Activitatea Î.M. CA „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. corespunde condițiilor si cerințelor legale. În anul
2020 se prevede creșterea rentabilității vânzărilor prin extinderea canalelor de distribuție, eficientizarea
activității operaționale, automatizarea proceselor si dezvoltarea de noi produse.
Propuneri adresate Adunării Generale a Acționarilor referitoare la repartizarea profitului

11.

Propunem, ca profitul anual în valoare de 21.387.726 MDL (1.110.445 EUR), înregistrat pentru anul 2019
să fie repartizat după cum urmează:
-

crearea capitatului de rezervă prevăzut de legislație - 5% din profitul total, sau 1.069.386,30 MDL
(55.522 EUR).
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-

profit net la dispoziția Societății - 95% din profitul total, sau 20.318.339,70 MDL (1.054.923
EUR).

Consiliul Societății propune normativele de repartizare a profitului Societății pentru anul 2020 după cum
urmează:
- pentru plata dividendelor - până la 15% din valoarea nominală a acțiunilor emise de Societate;
- pentru formarea capitalului de rezervă - până la 10% din profitul Societății.

Chișinău, 28.04.2020
Președintele Consiliului Societății
Mag. Dr. Othmar Ederer

___________________________

Pagina 7/7

