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Anexa 8

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

Cod Perioada de gestiune
Indicatori ,d, precedentă curentă

I 2 3 4
Venituri din vinzări 010 6720
Alte venituri din activitatea operaţională 020 64167548 64947229
VeniturÎ din alte activităţi 030 20299 13923
Total venituri (rd.Ol0 + rd.020 + rd.030) 040 64 194567 64 961 152
Variatia stocurilor 050
Costul vinzărilor marfurilor vîndute 060 6720
Cheltuieli privind stocurile 070 4248197 5035073
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 24843737 21599305
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi 090 6626912 5692 704
prime de asigurare obligatorie de asistenta medicală
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor 100 316717 553 550
imobilizate
Alte cheltuieli 110 8943811 7 184 562
Cheltuieli din alte activităţi 120 11 932446 25124281
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + 56918540 65189475
rd.090 + rd.lOO + rd.110 + rd.120) 130
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040.- rd.IJO) 140 7276027 (228323)
Cheltuieli privind impozitul pc venit 150
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 160 7276027 (228323)
rd.150)



BILANŢUL

la 3\ decembrie 2017

Anexa 1

Cod Sold la
N,. ACTIV ,d. lnccDulU1 erioadci de lIestiune Sfîrşitul oerioadei de I!estiun
cpt. 4 5

3
I 2

1. Active imobilizatc
160116 130357

Imobilizări necorporale 010

Imobilizări corporale În curs de execuţie 020

030Terenuri
I 421 844 2859921

Mijloace fixe 040

Resurse minerale 050

Active biologice imobilizate 060

Investiţii financiare pe termen lung În părţi 070

neafiliate
Investiţii financiare pe termen lung În părţi 080

afiliate
Investiţii imobiliare 090

Creanţe pe termen lung 100

Avansuri acordate pe termen lung 110

Alte active imobilizate 120

Total active imobilizatc 130 1 581 960 2990278
(rd.OIO + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 +
rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 +
rd.110+rd.120)

2. Active circulante
Materiale 140 205072 252846

Active biologice circulante 150

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160 440757 545941
Producţia În curs de execuţie şi produse 170

Mărfuri 180

Creanţe comerciale 190

Crcanţe ale părţilor afiliate 200

Avansuri acordate curente 210 24562 44813
Creanţe ale bugetului 220 65 583 66638
Creanţe ale personalului 230

Alte creanţe curente 240

Numerar În casierie şi la conturi curente 250 21 594042 17377148
Alte elemente de numerar 260

Investiţii financiare curente În părţi neafiliate 270

Investiţii financiare curente În părţi afiliate 280
Alte active circulante 290 416777 569260
Total active circulantc 300
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 +
rd.190 + rd.200 + rd.21 O+ rd.220 + rd.230 + 22 746 793 18856646
rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 +
rd.290\
Total active 310 24328753 21846924
I'rd.130 + rd.3001



Sold la

N,.
Cod Începutul perioadei de Sfirşitul perioadei de

PASIV ,do
cpt. gestiune gestiune

) 4
5

1
2

3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar

320

Rezerve
330

Corecţii ale rezultatelor anilor prccedcnţi
340 x

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
350 7276027

al anilor precedenţi (228323)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de

360 x

gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune

370 x

Alte elemente de capital propriu
380

Total capital propriu
390 7276027 (228323)

(rd.320 + ,d.330 + rd.340 + ,d.350 +
rd.360 - rd.370 + rd.380)

4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400

Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind lcasingul 420
financiar
Alte datorii pe termen lung 430 6496256 13 772 283

Total datorii pe termen lung 440 6496256 13 772 283

(rdAOO+ rdAIO + rdA20 + rdA30)
5. Datorii curente

Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 72 955 132538

Datorii faţă dc părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 10 379 793 8 170426

Datorii faţă de personal 500 103 722
Datorii privind asigurările sociale şi SlO

medicale
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 550
curente
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente 580 10556470 8302964
(rdA50 + rdA60 + rdA70 + rdA80 +
rdA90 + rd.500 + rd.51 O+ rd.520
+ rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +
rd.570)
Total pasive 590 24328753 21846924
(rd.390 + rdA40 + rd.580)



Anexa 2

pînă la01.01 2017

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
31.12 2017

de la
Perioada de gestiune

Indicatori Cod rd. precedenttl. curentă

2 3
4,

Venituri din vînzări
010 6720

Costul vÎnzărilor
020 6720

Profit brut (pierdere bruta) (rd.OIO rd.020) 030
Alte venituri din activitatea operaţională 040 64167548 64947229

Cheltuieli de distribuire 050 4248 197 5035073

Cheltuieli administrative 060 37649458 31 953 829

Alte cheltuieli din activitatea operationala 070 3081719 3076292

Rezultatul din activitatea operalional!!: profit (pier-dere) 080 19188174 24882035

(rd.030 + rd.040 rd.050 rd.060 rd.070)
Rezultatul din alte activităli: profit (pierdere) 090 (11912147) (25 110358)

Profit (pierdere) pînă la impozitare 100 7276027 (228323)
(rd.080 + rd.090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit \\0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 7276027 (228323)
(rd.100 - rd.ll O)

Anexa3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nc.
Sold la inceputul Sold la sfirşilUl

d10
Indicatori Cod rd. perioadei de Majorări Diminu!'lri perioadei de

gestiune gestiune, 2 3 4 5 6 7
I Canital social şi suplimentar
Capital social 010
Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030 I ) 1 ) I ) I )

apital neinregistrat 040
Capital retras 050 I ) I ) 1 ) I )

Total capital social şi suplimentar 060
(rd.OIO+ rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

2 Rezerve
Capital dc rezervă 070
Rezerve statutare 0'0
Alte rezerve 090
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100

3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperitA)
Corecţii ale rezultatelor anilor preccdenţi ilO

Profit nereparti7..at(pierdere neacoperită) al 120 13 772 283 13772283
anilor preceden\i
Pro~t net (pierdere netă) al perioadei de 130 X 228323 (228323)
gestIUne
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 X ( ) ( ) ( )
Rezultatul din tranzitia la noile reglementări 150
contabile
Total profit nerepartizat (pierdere 160 13772 283 13543960
neacoperită) (rd.IIO + rd.120 + rd.130 + rd.140
+ rd.150)

4 Alte elemente de capital propriu, din care 170
Diferenle din reevaluare 17'
Subventii entită(ilor cu proprietate publică 172
Tot.cap propr (r.060 + r.IOO+ r.160 +r.170) 180 13772 283 228323 13 543 960



SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
Anexa 4

de la 01.0\.2017 pină la 31.12.2017

Cod. Perioada de gestiune
Indicatori ,do precedentă curentă

I 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea
operaţională
Încasări din vînzări 010 63375986 62956308
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 13817588 14400944
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare 030 28213691 24646786
socială şi medicală
Dobinzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050 3 306000 2750000
Alte încasări 060 24496 310888
Alte plăţi 070 12557010 25681455
Fluxul net de numerar din activitatea 080 5506 193 (42l1 989)
operaţională (rd.O IO- rd.020 - rd.030 -
rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de
investiţii

Încasări din vînzarea active lor imobilizate 090
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
Alte Încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de 140
investiţii (rd.090 - ro.1 00 + rd. II 0+ rd.120:l::
,d.130)
Fluxuri de numerar din activitatea
financiară

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150
~Iătiaferent.e rambursării creditelor şi 160ImprUmutun/or
?ividende plătite 170
Incasări din operatiuni de capital 180
Alte Încasări (plăţi)

Fluxul net de numerar din activitatea
190

financiară (rd.150 rd.160 - rd.170 + rd 180:1::
200

,d.190) .
Fluxul net de numerar total 210(:1::rd.080:l:: rd.140:l:: rd.200) 5506193 (4211989)
Diferente de curs valutar favorabile 220 (17251)(nefavorabile) (4905)::J~de numerar la Începutul perioadei de 230 16105100eshune 21 594042
Sol~de numerar la sfîrşitul perioadei de 240 21594042gestIUne (:l::rd.21 0:1::rd.220 + rd.230) 17377148
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Anexa 6

Date generale

Nurnăr362667

lei, inclusiv cota statului Iei.
a) "__ " , suma ------------ 1 .------ lei, inclusiv cota statului .el.b)"" , suma _

3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:
Licenţa În vigoare:
1) Număr , data eliberării _
Termen de valabilitate _
Tipul de activitate _
Organul care a eliberat licenţa ~ _
2) Număr , data eliberării _
Tennen de valabilitate _
Tipul de activitate _
Organul care a eliberat licenţa _
3) Număr , data eliberării _
Tennen de valabilitate _
Tipul de activitate _
Organul care a eliberat licenţa _

4. Numărul mediu scriptic al personalului În perioada de gestiune 120 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 117 persoane,
2).muncitori 3 persoane.

S. Numărul personalului la 31 decembrie 201..L- 114 persoane.
6. Remunerarea personalului entităţii În perioada de gestiune 27292009 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau
asumate În legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii
__________ Iei.

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pCL7 'ei, inclusiv
rambursate Iei.
9. Valoarea activelor imobilizate şi circulantc, Înregistrate În calitate de gaj 1

1) valoarea de gaj lei,----------
2) valoarea contabilă Iei.

10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune u.nităli.

1 Certificat de înregistrare a entităţii. eliberat de Camera Înregistrării de Stat. .
. .' Extras Data înregistrării 28.06.2017 SenaNumăr de mreglstrare _~ __

2. Cap'Itai social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
lei, inclusiv:data "__ " , suma -: _

1 . Iei,t) cota statu Ul ~ _

2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% Iei.
Modificări ulterioare:

,,

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:
1) profit lei bani.---------- ----
2) pierdere lei bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite Iei bani,
2) planificate pentru plată 'ei bani. 1,.

lin rindurile, in care se Inscriu sumele de gaj. in toate coloanele prin rrnelie se n:necla:
al la num!rator- valoarea d. gaj;
b) la numitor - "aloarea e<lUlabila

I
I
!



,
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13. Valută străină disponibilă, recalculată În monedă naţională a Republicii Moldova - total ~_
lei, inclusiv (Iei, denumirea şi codul valutei):

1) '-_
2) _

14. Numerar legat - total 17 377 149 lei

V.Bocşancan

V, Buhna

I
"r
I

I



Model recomandat

rd.SOOco1.(2 -3 .4) = rd.040 colA
rd.500 co1.(7 -8.9) = rd,040 001.5
rd.600 col.{2.3 - 4) = rd,050 oolA
rd.600 co1.(7 .8 - 9) '" rd.OSOcoLS
rd,700 col.(2 -3 -4) '" rd,09O colA
rd.700 00l.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5

rd.500>=' rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>=' rd.53l
rd.200>=' rd.2tO+ rd,220+ rd.230
col.2 + coL5 - col.6" col.7
Formulr dr roptrol dintrr ,\nru ~iBilanţul: rd.IOO col.(2-3-4) + rd.200 coL(2.3 - 4) = rd.OIO colA

rd.lOO col.{7-8-9) + rd200 col.(7 -8 - 9)" rd.OIO col.5
rd.300 co\,(2.3 -4)" rd,020 colA
rd.300 001,(7 .8.9)" rd.020 co1.5
rd.400 co1.(2 -3 - 4)- rd.030 colA
rdAOOcol,(7 -8.9)" rd.030 co1.5

Anexa Informaţii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informaţiile privind activelc imobilizate

N,. Existenta la începutul Amortizarea Deprecierea
Ieşirea În Existenţa la Amortizarea Deprecierea

rind
Intrarea in cursul cursul

Indicatori
perioadei (Ia costul de acumulată la acumulată la perioadei (la perioadei (la

sfîrşitul perioadei acumulală la acumulată la

intrare) inceputul inceputul costul de intrare) costul dc
(Ia costul de slirşitul sfîrşitul

perioadei perioadei intrar~\
intrare) perioadei perioadei

,\
1 , 3 4 , 6 7 8 ,

l.1mobilizări necorporale În curs de execuţie
100

2. Imobilizări necorporale În utilizare, total
200 201652 41536

213707 83)50

inclusiv: 210 7385 3046
2.1. brevcte şi mărci,alte

19440 6006

2.2. licenţe de activitate
220

2.f oroorame informatice
230 194267 38490

194267 77345

3. Imobilizări corporale În curs de execuţie
300

4. Terenuri
400 x

,

5. Mijloace fixe, total
500 2777954 1356110 1949812 14925 4712842 1852921

din care: 510
5.1. clădiri
5.2. construcţii speciale

520

5.3. maşini, ulilaje, instalaţii de transmisie 530
869618 418930

91614 14925 98)686 586717

inclusiv: tehnică de calcul 531

5A. mijloace de transport
540 1571587 870836 1728860 3300447 1171223

5.5. instrumente şi inventar
550

5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregislrate 560
în bilanT
5.7. mijloace fixe primite În leasing financiar 570

5.8. mijloace fixe primite În gestiune economică 580

5.9. alte mijloace fixe
590 ]]6749 66)44 129]38 428709 94981

6. Resurse minerale
600

7. Investiţii imobiliare, total
700


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

