
 Raportul anual al societăţii pe acţiuni CA “GALAS” S.A. 

 

1. Perioada de gestiune: anul 2015. 

2. Denumirea completă Compania de Asigurari “GALAS” Societate pe actiuni;  

    Denumirea prescurtată CA “GALAS” S.A. 

3.  Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului – 1002600000630 din 05 iunie 2001 

4. Sediul societăţii, numerele de telefon şi fax pentru relaţii: MD-2005, bd. Grigore Vieru 28,  

    mun. Chisinau, Republica Moldova, tel. 213450, fax. 223954 

5. Principalele genuri de activitate – activităţi de asigurări neefectuate de stat 

 

6. Bilanţul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune (cu excepţia băncilor comerciale*): 

 

Posturile bilanţului La finele perioadei de 

gestiune curente,  lei 

La finele 

perioadei  de 

gestiune 

precedente, lei 

1 2 3 

Activ   

Numerar si echivalente de numerar 2835017 3240529 

Stocuri 6509 0 

Creante din asigurari 38644654 33620691 

Active financiare disponibile in vederea vinzarii 3665192 3665192 

Credite si alte creante 7574300 7574300 

Investitii pastrate pina la scadenta 10327543 10182636 

Alte creante 3905714 3820012 

Alte active  153950 120277 

Active det pentru vinz   

Active aminate privind impozitul pe venit 0 0 

Cota reasiguratorului 21198120 26750873 

Imobilizari necorporale 20919 28015 

Imobilizari corporale 2222180 553938 

Total active 90554098 89556464 

 Capital propriu   

Capital social emis 15000072 15000072 

Capital suplimentar   

Rezerve stabilite de legislatie 66513 66513 

Rezultat reportat 6879206 1025634 

Rezultatul exercitiului 1662080 5853991 

Alte elem ale rez global  (10753)  

Total capital propriu 23597118 21946210 

Datorii privind asigurarea 1666838 1180643 

Datorii privind riscurile transferate in reasigurare 33303736 32302239 

Rezerve de asigurare 31505172 33335258 

- Rezerva primei necistigate 29479024 32581965 

- Rezerva daunelor 2022345 701384 

- Rezerva riscurilor neexpirate 3803 51908 

Taxe si alte datorii aminate 242357 556624 

Provizioane 101474 69622 

Alte datorii pe termen scurt 137403 165868 

Total datorii 66956980 67610254 

Total capital propriu si datorii 90554098 89556464 

 

 



7. Raportul de profit şi pierderi pentru perioada de gestiune (cu excepţia băncilor comerciale **):  

 

Indicatorii Perioada de gestiune 

curentă, lei 

Perioada de gestiune  

precedentă, lei 

1 2 3 

Venituri din primele de asigurare 56433126 56029531 

Prime de asigurare, cedate reasiguratorilor (38535443) (35042693) 

Venituri nete din primele de asigurare 17897682 20986838 

Venituri nete pe riscurile primite in reasigurare 0 0 

Alte venituri din exploatare 44000 33993 

Venit net 17941682 21020831 

   

Cheltuieli cu cereri de despagubire si pierderile din asigurari 5990945 5928129 

Cheltuieli de exploatare ale activitatii de asigurari 4392460 2600328 

Cheltuieli comerciale 275685 48115 

Cheltuieli generale si de administratie 5337455 5197051 

Alte cheltuieli din exploatare 910413 605460 

Cheltuieli  16906958 14379083 

   

Rezultat al activitatilor de exploatare 1034724 6641748 

   

Venituri aferente activelor financiare 73627 461861 

Rezultat din iesiri de imobilizari corporale   

   

Rezultat financiar (venituri/ cheltuieli), net 913041 (632272) 

   

Profit/ (pierdere) inainte de impozitare 2021392 6471337 

   

Cheltuiala cu impozitul pe profit 359312 617345 

   

Profitul anului 1662080 5853991 

Alte elemente ale rezultatului global   

Rezultatul global total aferent anului 1662080 5853991 

   

 

 

 

8. 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; 66513 66513 

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;   



 

9. Persoanele care au semnat bilantul contabil: 

 

Director general    Iurcu Tudor 

Contabil-sef           Zaieţ  Angela 

 

10.  Opinia auditorului:   In opinia noastră, situatiile financiare individuale anexate ale CA „GALAS” S.A. 

prezinta fidel, in toate aspectele semnificative, pozitia financiara individuala a Sociatatii la data de 31 

decembrie 2015, rezultatul individual al operatiunilor sale si fluxurile sale de trezorerie individuale pentru 

exercitiul incheiat la acesta data, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. 

 

 

23 martie 2016 

 

Audit – Sedan SRL 

Chisinau, Republica Moldova 

• la acţiunile preferenţiale 

• la acţiunile ordinare 

 

 

h) alte scopuri   

 2.Activele nete ale emitentului 23597118 21946210 

3. Activele nete ale emitentului în raport la: 

• o obligaţiune 

• o acţiune preferenţială 

• o acţiune ordinară 

 

 

 

355,53 

 

 

 

330,65 

 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 

  


