
Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea 

informaţiei de către emiten ii de valori mobiliareț

Raportului semestrial 2016 al SA “ ACORD GRUP “ SA , întocmit în conformitate cu art.120 i art.121 dinș
Legea nr.171 din 11 iulie 2012, Sec iunea 2 i Sec iunea 3 ț ș ț

din Capitolul II al Regulamentului 

I. Date generale privind entitatea de interes public. 

1. Perioada de gestiune raportată  semestrul I 2016

2. Denumirea completă i prescurtată a ș entită ii de interes public ț Societate de Asigurari „ ACORD GRUP 
„ Societate pe Actiuni

3. Entitatea de interes public reprezintă:

   societate de asigurări, 

4. Sediul,MD-2038 , bd., Decebal 80/1, mun.Chisinau, republica Moldova, tel 022264444, fax 022264427, 
acordgrup.md, office@acordgrup.md

5. Numărul i data înregistrarii de stat a entită ii de interes public la Camera Înregistrarii de Stat ș ț
- Numărul de înregistrare ( IDNO )   1002600007813
- Data înregistrării 20.03.2012

6. Activitatea principală (conform CAEM)   6512   Activitatea in domeniul asigurarilor ( asiguari generale ) 
7. Capitalul social al entită ii de interes publicț  la data raportării, lei 37     000     075 
8. Informaţia privind numărul acţionarilor  entită ii de interes public la data raportării  ț 2 ( doi )
9. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel pu in 5% din numărul total de ac iuni cu dreptț ț
de vot plasate, inclusiv ac ionarii afla i în de inere nominală i beneficiarii efectivi.ț ț ț ș

Nr.
d/o

Denumirea persoanei
juridice / numele,

prenumele persoanei
fizice

Adresa juridică /
domiciliul

Acţiuni deţinute
Data

dobândirii
Numărul
acţiunilor

Valoar
ea

nomin
ală

Valoarea
totală

Cota deţinută
în capitalul
social (%)

1
Î.M. BELLE VUE SRL 

str. Petru Zadnipru 4/1, 
ap.329 mun.Chişinău RM 20.03.2012 83 125 85,00 7 065 625 19,096

2
Î.M. Valan Internaţional

Cargo SRL
bd.Dacia 60/13,

mun.Chişinău RM
20.03.2012 352 170 85,00

 
29 934 450 80,904

10.Informaţia privind societatea de registru:
Registratorul Independent ”GRUPA FINANCIARĂ” S.A. MD –  2001 mun. Chisinău str. 
Ismaul  88/1 . Director dna Bondarev Viorica, contract nr. 630 din 22.03.2012 tel.022271845

11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SA „ Acord Grup „ SA – actiuni ordinare nominale 
fiecare in valoare nominala de 85 ( optzeci cinci ) lei
12. Persoanele cu func ii de răspundere ale entită ii:ț ț
-  Organul executiv : Gaiciuc Victor – pre edinteș
-  Comisia de cenzori: Gri can Gheorghe – presedinte , Zagrebelinîi  Serghei – membru , Cabac Andrian – membru.ț
-  Alte persoane cu functii de răspundere: Ro ca Natalia – director financiar, Matcovshi Nina – director ș
Reprezentanta Bălti, Popa Mihail – actuar, 
13. – 15  Se prezinta anual
 16  Demisii/modificări/angajări  în organele de conducere ale entită ii  de interes public în perioada raportată iț ș
persoanele concertate ale acestora (control, legături strînse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6
din Legea nr.171 din 11 iulie 2012)  pe parcursul perioadei de raportare nu au avut loc.
17. Statutul  „ Acord Grup „ SRL  înregistrat la Camera Înregistrării de Stat 05.11.2002, modificari inregistrate din
20.03.2012 „ Acord Grup SA.
18. Conform Statutului Societatii  raportului anual se publica in ziarul „ Capital Market „
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II. Situa iile financiare semestrul I 2016.ț

Situaţia poziţiei financiare
31.12.2015 30.06.2016

MDL MDL

ACTIVE

Active imobilizate

Active necorporale 176 005 164 937

Imobilizări corporale 7 858 084 7 436 402

Avansuri acordate pe termen lung 107 390 1 012 151

Creante privind impozitul amânat 235 984 235 985

Active de reasigurare 24 178 026 23 283 572

Participare in fond comun si garantii financiare 
externe 11 597 107 11 942 975

Total active imobilizate 44 152 596 44 076 022

Active curente

Investiţii păstrate pînă la scadenţă 8 537 831 8 087 279

Creanţe din asigurări 17 401 393 17 934 629

Alte imprumuturi si creanţe 18 431 189 26 416 526

Stocuri 35 125 51 370

Cheltuielile de achiziţie amînate 2 958 314 3 172 113

Numerar şi echivalente de numerar 11 428 154 11 354 092

Total active curente 58 792 006 67 016 009

Total active  102 944 602      111 092 031

PASIVE

Capital propriu

Capital social emis 37 000 075 37 000 075

Alte rezerve de capital 4 012 308 1 989 436

Rezultat reportat 1 801 491 5 333 258

Total capital propriu 42 813 874 44 322 769

Datorii pe termen lung

Rezerva primei necîştigate 25 327 867 27 817 375

Rezerve de daune 21 938 663 21 083 847

Datorii privind impozitul amînat 0 0

Total datorii pe termen lung 47 266 530 48 901 222

Datorii curente

Datorii asociate contractelor de asigurare 1 983 213  1 842 254

Datorii asociate contractelor de reasigurare 7 752 737 8 776 359

Avansuri primite 0 0

Datorii privind furnizorii şi alte datorii 2 317 422 6 294 648

Datorii privind impozite curente 182 595 284 886

Provizioane pentru cheltuieli si plăți preliminare 628 231 669 893

Total datorii curente 12 864 198 17 868 040

Total capital propriu şi datorii 102 944 602 111 092 031
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Contul de profit sau pierdere si situaţia altor elemente ale rezultatului 
global pentru exercitiul financiar incheiat la 30 iunie 2016

30.06.2016 30.06.2015
MDL MDL

Prime de asigurare brute subscrise 36 905 547 39 007 490

Prime anulate ( 782 450 ) (5 012 097)

Prime de asigurare cedate în reasigurare (14 441 126) (17 255 507)

Prima netă subscrisă 21 681 971 16 739 886

Modificarea netă a rezervelor de asigurare (+,-) ( 2 529 146 ) (4 917 221)

Venituri nete din prime de asigurare 19 152 825 11 822 665

Venituri din comisioane de deservire contracte 523 906 1 318 266

Alte venituri din activitatea de asigurare 1 889 894 3 127 421

Venitul din subscrierea contractelor de asigurare 21 566 625 16 268 352

Venituri nete din investiţii (+,-) 1 467 892 553 852

Venituri nete din finanţare (+,-) 491 553 909 804

Alte venituri din exploatare 136 849 106 851

Venituri 23 662 919 17 838 859

Cheltuieli cu cereri de despăgubire 11 584 914 6 684 464

Recuperări despăgubiri de la reasigurători  (5 105 010 ) (3 953 480)

Cheltuieli nete cu cereri de despăgubire 6 479 904 2 730 984

Cheltuieli de achiziţie privind comisioane 4 320 483 7 516 619

Alte cheltuieli din activitatea de asigurare 987 549 373 699

Cheltuieli cu marketingul 1 248 942 659 542

Cheltuieli de administrare 3 853 898 3 500 513

Alte cheltuieli de exploatare 1 438 885 2 421 994

Cheltuieli de achizitie, generale și administrative 11 849 757 14 472 367

Cheltuieli de exploatare 18 329 661 17 203 351

Profit (pierdere) înainte de impozitare 5 333 258 635 508

Cheltuiala cu impozitul pe profit 0

Profitul (pierdere) net al anului 5 333 258 635 508

30.06.2016 30.06.2015
MDL MDL

Profitul net al anului 5 333 258 635 508

Alte elemente ale rezultatului global

Impozit pe venit amânat aferent altor elemente a rezultatului global

Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără impozit

Rezultat global al anului 5 333 258 635 508
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Situaţia fluxurilor de trezorerie
30.06.2016 30.06.2015

MDL MDL

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare

Încasări băneşti din prime de asigurare, de reasigurare primite şi 
coasigurare

32 812 261 33 335 772

Plăţile băneşti privind prime de reasigurare cedate şi coasigurare (9 937 334 ) (8 336 392)

Plăţi băneşti asigurătorilor (daune nete de încasările de regres, prime 
returnate aferent contracte reziliate)

(11 670 621) (6 727 629)

Încasările băneşti din partea reasigurătorilor (recuperări procentuale 
daune, prime returnate aferent contracte reziliate)

458 089 722 657

Incasări băneşti din recuperări de daune (recuperări din incasările de 
regres)

824 733 58 862

Plăţi comisioane achitate intermediarilor în asigurare (1 723 189) (3 447 089)

Plăţi băneşti salariaţilor şi în numele salariaţilor (SAL, CNAS, CNAM, 
ImpVSAL)

(6 297 420) (5 249 178)

Plata impozitului pe venit (355 110 ) (0)

Alte încasări / (plăţi) nete ale mijloacelor băneşti (2 833 154) (7 624 262)

Numerar net din activităţi de exploatare 1 278 255 2 732 741

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii

Încasări din ieşirea activelor imobilizate corporale şi necorporale 0 15 000

Plăţi pentru procurarea imobilizarilor corporale şi necorporale 0 (2 172 613)

Dobânzi încasate 776 936 397 523

Dividende încasate 0 0 

Alte încasări (plăţi) ale mijloacelor băneşti (2 194 405) (17 605 693)

Numerar net folosit în activităţile de investiţii (1 417 469) (19 365 783)

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare

Încasări băneşti privind creditele şi împrumuturile 0 0 

Păţi băneşti privind creditele şi împrumuturile 0 0

Plata dividendelor 0 0

Încasările băneşti din emisiunile de acţiuni proprii 0 0

Plăţi băneşti privind răscumpărarea acţiunilor proprii 0 0 

Alte încasări / (plăţi) ale mijloacelor băneşti 0 0

Numerar net folosit în activităţile de finanţare 0 0

Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea economico-financiară (139 214 ) (16 633 042)

Încasări (plăţi) excepţionale ale mijlocelor băneşti 0 0

Creştere / (scădere) netă a numerarului în perioada ( 139 214 ) (16 633 042)

Numerar şi a echivalentelor de numerar la începutul perioadei 11 428 154 25 253 167

Câştiguri / (pierderi) din cursul de schimb aferente numerarului 65 152 778 228

Numerar şi a echivalentelor de numerar la sfârşitul 
perioadei

11 354 092 9 398 353

III. Societatea de audit: 
       Firma de Audit „OptimAudit” S.R.L. contract nr.0328/16 din 28.03.2016
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       Numărul de identificare de stat şi codul fiscal: 1003600124397
       Licenţa A MMII   029679  din 11 aprilie 2005 valabila pina la 11.04.2020
       MD-2012 mun.Chişinău, str.Mitropolitul Varlaam 65, oficiul 319, Republica Moldova
       Veaceslav Ciobanu
       Auditor – Certificat de calificare auditor AA   000014 din 08 februarie 2008
       Administrator, tel. 022270103

IV. Raportul auditorului se intocmeste pentru situatiile financiare anuale.

V.  RAPORTUL CONDUCERII

Rezultatul activităţii de asigurare a ACORD GRUP SA, înregistrat în primul semestru 2016, totalizează 
un volum total de prime brute subscrise – 36,9 mln. Lei, totodată, înregistrând cheltuieli cu titlul de 
despăgubire în asigurare – 11,5 mln lei. La momentul actual, compania ocupă locul 5 din totalul celor 
15 companii de asigurare, după ponderea volumului de  prime de asigurare subscrise, care presupune o 
u soară cre tere, în compara ie cu anul 2015 (poziţia 6).  ș ș ț
Societatea de Asigurare ACORD GRUP rămâne a fi o companie financiar stabilă, care dispune de marjă
de solvabilitate sporită – 214% i coeficient de lichiditate ridicat – 2,70.  Un factor important, care ș
denota calitatea efecienta a gestionarii riscurilor de asigurare este rata daunei, care astăzi atinge cota de 
31%. 
Totodată,  pentru a reduce posibilitatea dezechilibrării procesului de dezvoltare şi extindere a Societă ii ț
de Asigurare ACORD GRUP S.A., compania îşi menţine strategia de reasigurare prudentă a riscurilor 
mari. Evoluţia rezervelor de asigurare a atins cota 48,9 mil. lei. Nu sunt deloc de ignorat nici aspectele 
privind numărul angajaţilor şi cel al filialelor. Astfel, dacă în anul 2011 compania avea două filiale şi 21
angajaţi, în anul  2013 cu 15 reprezentanţe, 77 angaja i; 2016 – 17 reprezentanţe, 208 angaja i.ț ț
 Acţionarii societăţii de asigurare Acord Grup sunt două companii locale cu capital autohton: Valan 
International Cargo Charter  şi Belle Vue. 
În cadrul procesului de activitate, Acord Grup abordează principii i practici transparente, oneste şi ș
echitabile. Astfel, în anul 2016 avem trasate câteva obiective, printre care sunt:
Concentrarea unui personal calificat si competent, care ar permite o modelare eficienta de dezvoltate si 
extindere a companiei
Men inerea unui grad scăzut a nivelului daunălită ii, prin subscriere prudentă i reasigurare calitativă.ț ț ș
Ridicarea atractivită ii produselor de asigurare, prin onorarea la timp si in volum necesar a ț
obliga iunilor contractuale.ț
Deschiderea noilor parteneriate strategice.
Diversificarea portofoliului de asigurare.
Sporirea eficientizării activelor companiei. 

Preşedinte „ACORD GRUP” S.A.
Gaiciuc Victor

VI.  Declara iile  persoanelor  responsabile  aleț  entită ii  de  interes  public,  conform pct.20  subpct.4)  dinț
Regulament.
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Denumirea unitatii : SA „ Acord Grup „ S.A.

Adresa:bd.Decebal 80/1 mun.Chisinau Republica Moldova

Cod fiscal 1002600007813

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile pct.20 subpct.4) din Regulamentul cu privire la dezvaluirea informatiei
de catre emitentii de valori mobiliare  aprobat de Comisia nationala a Pietei Financiare  prin Hotarirea
nr.7/11 din 12.02.2016  declar ca-mi  asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor  financiare aferente
anului semestrului I 2016 si confirm ca : 

a) politicile  contabile  utilizate  la  intocmirea  situatiilor  financiare  semestriale  sunt  in
conformitate cu reglamentarile contabile aplicabile la 30.06.2016 

b) situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, perfomantei financiare
si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Nume: Gaiciuc Victor
Calitate : Presedinte 

Data : 25.07.2016 Semnatura

Denumirea unitatii : SA „ Acord Grup „ S.A.

Adresa:bd.Decebal 80/1 mun.Chisinau Republica Moldova
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Cod fiscal 1002600007813

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile pct.20 subpct.4) din Regulamentul cu privire la dezvaluirea informatiei
de catre emitentii de valori mobiliare  aprobat de Comisia nationala a Pietei Financiare  prin Hotarirea
nr.7/11 din 12.02.2016  declar ca-mi  asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor  financiare aferente
anului semestrului I 2016 si confirm ca : 

a) politicile  contabile  utilizate  la  intocmirea  situatiilor  financiare  semestriale  sunt  in
conformitate cu reglamentarile contabile aplicabile la 30.06.2016 

b) situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, perfomantei financiare
si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Nume: Ro ca Nataliaș
Calitate : Contabil- efș

Data : 25.07.2016 Semnatura

VII. Informa iaț  privind evenimentele care influenţează sau pot influenţa activitatea entită ii de interesț
public i/sau preţul valorilor mobiliare ale acesteiaș

Nr. Denumirea Data Organul Data Sursa Data Sursa în Data Data Suma
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d/o evenimentului producerii
evenimen-

tului

de conducere
autorizat care

a luat decizia
corespunzătoa

re

adoptării
deciziei

corespun-
zătoare

unde s-a
publicat
decizia

organului
de

conducere

publică
rii

deciziei

care s-a
publicat

comunicat
ul privind
deciziile
aprobate

publică
rii 

comuni
-

catului

prezentării 
raportului 
financiar la

organul 
de 

statistică

veniturilor
calculate

pentru anul de
gestiune/perioa
da raportată,

lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Convocarea  adunării
generale ordinare anuale 23.06.16 Organul

executiv
06.06.16

 
   25.07.16

X

2 Aprobarea  hotărîrii
privind plata  veniturilor
pe  valorile  mobiliare,
inclusiv:

23.06.16
Adunarea
generala 

X X

a) Acţiuni ordinare X 3 594 901

b) Acţiuni preferenţiale X

c) Obligaţiuni X

VIII. Pe parcursul perioadei de gestiune n- a avut loc tranzacţiile importante (cota cărora alcătuieşte cel
puţin 5% din acţiunile emise de către entitatea de interes public) efectuate cu acţiunile  entită ii.ț

IX. Semnături

Pre edinte SA „ Acord Grup „ S.A.                                                          Gaiciuc Victorș
 

Contabil- ef                                                                                                  Ro ca Natalia ș ș
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