Raportul anual al societăţii pe acţiuni
Întreprinderea Mixtă Compania de Asigurări „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
1. Perioada de gestiune: anul 2013.
2. Denumirea completă şi prescurtată a societăţii pe acţiuni (emitentului) :
Denumirea completă: Întreprinderea Mixtă Compania de Asigurări „GRAWE CARAT
ASIGURĂRI” S.A.
Denumire prescurtată: Î.M. „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A.
3.Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului: IDNO 1004601000125, înregistrată la
19.02.2002.
4. Sediul societăţii, numerele de telefon şi fax pentru relaţii: MD-2012, str. Alexandru cel Bun 51,
mun. Chişinău, tel. 88 27 98, fax. 21 35 33, e-mail: office@grawe.md
5. Principalele genuri de activitate: Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor);
activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii. Activităţi de asigurări
neefectuate de stat
6. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului:
Consiliul Societăţii:
Dr. Othmar Ederer
Dl. Peter Kasyk
Dr. Guenther Puchtler
Mag. Klaus Scheitegel
Dr. Swoboda Paul

-Preşedinte
-Vice-preşedinte
-Membru
-Membru
-Membru

Comitetul de Conducere:
D-ra Veronica Malcoci
Mag. Peter Hronovsky
Comisia de cenzori:
D-nul Igor Nistor
D-na Larisa Bucur
D-na Evghenia Braghina

- Preşedinte, Director General
- membru

-Preşedinte
-Membru
-Membru

7. Informaţia privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al
valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie 2013):

Tip valori
mobiliare
Acţiuni ordinare
Acţiuni
preferenţiale
Obligaţiuni

Codul
ISIN

Numărul valorilor mobiliare
Numărul
Valoarea
Termen Răscumpărate
valorilor nominală a
Achiziţionate pe
de
pe parcursul
mobiliare,
valorilor
parcursul perioadei
circulaţie perioadei de
unităţi mobiliare, lei
de gestiune
gestiune
57 378
1 000
X
0

0

0

0

8. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 57 378 000 lei.

9. Numărul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 54 acţionari.
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)
Grazer Wechselseitige Versicherung
Aktiengesellschaft, posesoare a
certificatului de înregistrare nr. FN
37748 m din 10.12.1991

Numărul de acţiuni
cu drept de vot

Cota deţinută în numărul
total de acţiuni cu drept de
vot ale emitentului,%

Preferenţiale

Ordinare

Preferenţiale

Ordinare

0

56 857

0

99,09

11. Lista întreprinderilor în care emitentul deţine 25 şi mai mult la sută din acţiunile (cotele-părţi) cu
drept de vot:
Denumirea întreprinderii
„GRAWE CONSULTING & DEVELOPMENT
INTERNATIONAL” S.R.L., IDNO 1005600012810

Cota din capitalul social
100 %

12. Lista filialelor şi a reprezentanţelor emitentului:
Nr.
d/r
1.
2.

Denumirea reprezentanţei

Adresa juridică

Reprezentanţa Bălţi
Reprezentanţa Comrat

MD 3100, mun. Bălţi, str. M. Sadoveanu, 2, nr. 48
MD 3801, UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. Lenin, 174/a

13. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia: nu sunt.
14. Informaţia privind registratorul şi auditorul emitentului:
a) Registratorul: (Denumirea completă, sediul, numele, prenumele şi telefonul conducătorului,
data şi numărul contractului): „REGISTRU-CORECT” S.A., str. V. Alecsandri, 129, of. 11, mun.
Chişinău, licenţa seria CNPF nr. 000591 valabilă de la 10.02.2010 până la 10.02.2015, contract nr.
09/09 din 01.04.2009, tel: (022) 92 50 92, manager general Marina Bîtcă.
b) Auditorul: (Denumirea completă, sediul, numele, prenumele şi telefonul conducătorului,
data şi numărul contractului de audit): Î.M. „Grant Thornton Audit” S.R.L., str. Grigore Ureche, 69,
mun. Chişinău, contract nr. 1310/61 din 07.10.2013, partener – Stephane Bride.
15. Situaţia poziţiei financiare conform SIRF:
Posturile bilanţului
Active
Numerar şi echivalente de numerar
Stocuri
Credite,net

La finele perioadei de La finele perioadei de
gestiune curente, lei gestiune precedente, lei
23.950.426
743.232
4.243.508

4.988.526
667.571
1.785.304

Investiţii păstrate până la scadenţă
Plăţi în avans şi venituri calculate
Creanţe din asigurări
Creanţe de asigurări directe
Active de reasigurare
Alte creanţe
Active financiare disponibile pentru vânzare
Imobilizări necorporale
Alte active
Imobilizări corporale
Investiţii imobiliare
Investiţii în sucursală
Total active
Capital propriu
Capital social emis
Capital suplimentar
Profit nerepartizat
Rezerve
Total capital propriu
Datorii
Datorii privind salariu
Alte datorii salariaţilor
Datorii privind asigurarea socială şi medicală
Datorii privind impozite şi taxe
Alte datorii pe termen scurt
Rezerve tehnice de asigurare
Rezerva primei necâştigate
Rezerva matematică
Rezerva daunelor
Rezerva beneficiilor viitoare
Datorii privind asigurarea directă
Datorii pe termen scurt privind riscurile
Avansuri primite
Datorii privind impozitul amânat
Provizioane pentru alte datorii şi cheltuieli
Total datorii
Total capital şi datorii

250.161.748
6.502.464

218.537.754
1.439.403

13.214.388
19.570.990
9.112.678
49.170
129.535
237.828
30.039.162
21.976.130
6.774.773
386.706.031

15.385.664
14.544.327
8.417.823
49.170
73.710
136.187
31.845.915
22.402.369
6.774.773
327.048.496

57.378.000
9.372.955
28.335.914
1.602.221
96.689.090

57.378.000
9.372.955
20.048.953
974.333
87.774.241

731.569
15.263
89.563
117.454
1.655.137

813.194
10.987
491.429
490.885
1.066.613

61.000.514
135.480.486
24.229.063
37.494.577
12.433.482
13.058.127
206.864
1.108.886
2.395.957
290.016.941
386.706.031

53.949.598
103.988.682
21.590.480
30.769.847
12.283.808
10.108.302
206.864
1.089.222
2.414.344
239.274.255
327.048.496

16. Situaţia rezultatului global conform SIRF:
Indicatorii

Perioada de
Perioada de
gestiune curentă, gestiune precedentă,

lei
100.892.423
125.530.123
(18.506.413)
(7.050.916)
919.629

lei
93.437.150
108.945.012
(14.605.976)
(643.367)
(258.519)

1.038.318

2.981.185

Beneficii şi riscuri nete din asigurări şi cereri de
despăgubire
Beneficii şi riscuri aferente contractelor de asigurare,
Cheltuieli cu cereri de despăgubire şi pierderile din asigurări

(19.102.434)

(15.850.909)

(16.506.740)
(21.734.056)

(16.895.108)
(21.786.512)

Cheltuieli cu cereri de despăgubire şi pierderile din asigurări
recuperate de la reasiguratori
Modificarea netă a rezervelor daunelor din asigurări,
Modificarea rezervelor daunelor din asigurări
Cota reasiguratorului în modificarea rezervelor daunelor

5.227.316

4.891.404

(2.595.694)
(2.638.582)
42.889

1.044.199
725.378
318.821

Modificarea altor rezerve tehnice de asigurări
Rezerva matematică
Rezerva beneficiilor viitoare

(38.216.534)
(31.491.804)
(6.724.730)

(37.123.257)
(27.490.563)
(9.632.694)

Cheltuieli de asigurare
Cheltuieli privind comisioane
Comisioane cedate reasiguratorilor

(26.692.111)
(31.227.557)
4.535.446

(25.316.203)
(28.774.988)
3.458.785

Cheltuieli generale şi administrative
Alte venituri operaţionale
Venituri din investiţii
Venituri(pierderi) din activităţi financiare, net

(31.178.021)
265.804
21.005.833
1.230.996

(28.137.243)
345.157
22.188.481
512.783

9.244.274
(329.424)
8.914.850

13.037.144
(479.378)
12.557.766

8.914.850

12.557.766

Venituri nete din primele de asigurare
Venituri din primele de asigurare
Prime de asigurare cedate reasiguratorilor
Modificarea rezervei pentru prime necâştigate
Cota reasiguratorului în modificarea rezervei pentru prime
necâştigate
Alte venituri din asigurări

Profit înainte de impozitare
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Profitul anului
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global total aferent anului

17. Informaţii suplimentare privind profitul societăţii şi utilizarea acestuia:

Indicatorii
1. Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul

Perioada de
Perioada de
gestiune curentă, gestiune precedentă,
lei
lei
8.914.850
12.557.766

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
3. Activele nete ale emitentului în raport la:
• o obligaţiune
• o acţiune preferenţială
• o acţiune ordinară
4. Profitul net la o acţiune ordinară a societăţii
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

96.689.090

1.685,12
155,37

87.774.241

1.529,75
218,86

Raportul financiar a fost semnat de:

Director General

Malcoci Veronica

