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conform anexelor.

Anexe:
1. Darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al întreprinderilor de stat;
2. Darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice;
3. Copie de pe situaţiile financiare pentru anul 2019;
4. Darea de seamă cu privire la rezultatele activităţii economico-fmanciare a întreprinderii pentru 

anul 2019;
5. Informaţia privind exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte 

interesele statului în ÎS „Manejul de Atletică Uşoară” pentru anul 2019.
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Darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al întreprinderilor de stat/municipale

Nr
d/o

Denumire
a

întreprinde
rii

de stat/ 
municipal

Sediul
întreprinderii

Nr. şi data 
înregistrării 

de stat
IDNO

Denumir
ea

Fondator
ului

Capitalul 
social 

(mii lei)

Valoarea 
capitalului 

propriu 
(mii lei)

Valoarea
contabila

a
imobilizar

ilor
corporale

in
curs de 

execuţie si 
mijloacelo 

r
fixe

(mii lei)

Valoarea
contabilă

a
terenului 
aflat în 

folosinţă 
(mii lei)

Profitul
Net/

pierderea 
netă 

(mii lei)

Suprafa
ţa

totală a 
imobile 

lor
(m.p.)

Suprafa
ţa

imobile
lor

transmi
să
în

locaţiu 
ne /

comoda
t

(m.p.)

Suprafaţ
a

totală a 
terenuril 

or
aflate in 
folosinţa 

(m.p.)

Suprafaţ
a

totală a 
terenuril 

or
date în 
arendă 
(m.p.)

Remarcă

10 11 12 13 13 14

IS
„Manejul

de
Atletică
Uşoară”

RM
MD-2024, 

muu. 
Chişinău, 

str. Andrei 
Doga, 26

Certificat
MD

0019830
data

25.03.1993

1003600
127354

Agenţia
Proprietă

ţii
Publice

127552,8 101596,8 50469,4 40619,2 (364,9) 19200,
0 8643,3 40895,0
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DARE DE SEAMĂ
privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice 
Pentru perioada fiscalăT/4/2019

IDNO 1003600127354
Denumirea completă a agentului economic MANEIUL DE ATLETICA UŞOARA 1.5. 
Subdviziunea structurală SFS 106. DDF RI5CANI 
Codul localităţii (CUATIvn 0150. SEC.RISCANI
Adresa juridică SEC.RISCANI SEC.RISCANI. STR.ANDREI DOGA NR.26
Denumirea autorităţii administraţiei publice centrale sau localeAaentia Proprietăţii Publice
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Codul
rîndului Denum irea indicatorilor

Codul 
rîndului 

din situaţiile  
financiare

Sold la
începutu l perioadei 

de gestiune
sfîrşitu l perioadei 

de gestiune

1 2 3 4 5
010 Cap ital social 127552850.00 127552850.00
O i l Inclusiv cota publică 127552850.00 127552850.00
020 Acţiuni em ise - total unităţi
021 inclusiv  acţiuni ce co nstitu ie  p roprietate publică, unităţi
030 Total cap ita l propriu 390 101962518.00 101596820.00
040 Mijloace fixe 040 51367963.00 50469446.00
050 Mijloace fixe ie şite , total X

inclusiv:
051 m ijloace fixe casate
052 m ijloace fixe com ercia lizate
053 m ijloace fixe tra n sm ise  a lto r în trep rind eri, instituţii
060 Intrarea m ijloacelor fixe X
070 Im obilizări corporale în cu rs de execuţie 020
080 Terenuri 030 40619220.00 40619220.00
090 C rean ţe  pe term en lung 100
100 Alte active  im obilizate 120
110 Total active  im obilizate 130 92034156.00 91124272.00
120 C rean ţe  com ercia le 190 70199.00 151471.00
130 C rean ţe  a le  bugetului 220
140 C rean ţe  a le  personalulu i 230
150 Alte crean ţe  curente 240 1759996.00 1847469.00
160 Alte active  circu lante 290 6434993.00 6436733.00
170 Total active  c ircu lante 300 10057880.00 10669672.00
180 Total active 310 102092036.00 101793944.00
190 Total datorii pe term en lung 440

inclusiv:
191 C red ite  bancare pe term en lung 400
192 îm prum uturi pe term en lung 410
193 Alte datorii pe term en lung 430
200 Total datorii curente 580 129518.00 197124.00

inclusiv:
201 C red ite  bancare pe term en scu rt 450
202 Datorii com ercia le 470 108294.00 167050.00
203 Datorii faţă de personal 500 2373.00 0.00
204 Datorii privind asig urările  so cia le  şi m edicale 510
205 Datorii faţă de buget 520 15443.00 0.00
206 Alte datorii curente 570
210 Total pasive 590 102092036.00 101793944.00

Perioada de gestiun e
p recedentă curentă

220 V enituri din vînzări 010 3510280 .00| 4284109.00
220^ Costul vînzărilor 020 3196879.00 3365152.00
230 Profit brut (p ierdere brută) 030 313401.00 918957.00
240 Alte venituri din activ itatea  operaţională 040 2140.00

2401 Total ch eltu ie li din activ itatea  operaţională 050+060 + 070 1490044.00 1283888.00
240^ Cheltu ieli adm in istrative 060 1488176.00 1283884.00
240^ R ezu ltat din activ ita tea  operaţională : profit (p ierdere) 080 -1174503.00 -364931.00
250 Profit (p ierdere) pînă la im pozitare 100 -1174503.00 -364931.00
260 Profit net (p ierdere netă) al perioadei de gestiun e 120 -1174503.00 -364931.00
270 Proprietate depusă în gaj
280 V aloarea contabilă a bunurilor p roprietate de s ta t  prim ite în adm in istrare  econom ică
290 V aloarea utilaju lui dat în locaţiune/arendă sau com odat

291 Suprafaţa  bunurilor im obile (încăperi neutilizate/terenuri) date în locaţiune/arendă  
sau  com odat (m .p.) 8820.00 8820.00



292 Venitu l obţinut din darea în locaţiune/arendă a bunurilor (utila j, încăperi 
neutilizate/terenuri) 3510280.00 4284109.00

300 D ividende (partea din profitul net) ach itate  statu lu i sau  unităţii adm in istrativ-  
terito ria le

310 Suprafaţa  terenulu i a fla t în folosinţă (m .p.) 40472.00 40472.00
320 Numărul mediu scrip tic al personalulu i 29.00 29.00
330 Salariu l mediu lunar 3480.00 4075.00

340 Indem nizaţia ca lcu lată  m em brilor consiliu lu i so cietăţii şi reprezentantu lu i statulu i/  
consiliu lu i de adm in istraţie  al întreprinderii 112500.00 163329.00

350 Indem nizaţia ca lcu lată  m em brilor com isiei de cenzori

360 Recom pensa ach itată  m em brilor consiliu lu i so cietăţii/rep rezentantu lu i statu lu i şi 
com isiei de cenzori din profitul net

370 Sponsorizări şi b inefacere

Data
Administratorul Contabilul-şef



Activitatea economico-fmanciară în anul 2019 a
I.S. „Manejul de Atletica Uşoara”

Venitul reprezintă afluxul global de avantaje economice pe parcursul perioadei de gestiune, 
rezultat în procesul activităţii întreprinderii. La ÎS „Manejul de Atletică Uşoară” activitatea 
operaţională este îngust specializată, de aceia studiul va fi axat pe analiza acelor factori care ar putea 
influenţa, în mod direct, structura veniturilor. Ţinând cont de specificul activităţii întreprinderii, 
analiza veniturilor se va efectua prin evaluarea ponderii acestora pe spaţiile transmise în locaţiune, 
precum şi pe categorii de beneficiari.

Venitul din vânzări pe perioada de gestiune este de 4284,1 mii lei

2018 2019
3510,3 4284,1

Conform statutului Î.S. „Manejul de Atletica Uşoara”, spectrul serviciilor acordate de întreprindere 
este destul de îngust, limitându-se la servicii de locaţiune. Structura beneficiarilor este determinată 
de tipul serviciilor acordate şi modul de achitare a acestora. Reieşind din activitatea de bază a 
întreprinderii (servicii arenda), remarcăm că, principalii beneficiari de servicii sunt agenţii 
economici, care au încheiat contracte cu Î.S. „Manejul de Atletica Uşoara”.

Activitatea întreprinderii este îngust specializată, veniturile de bază (din servicii locaţiune) deţinând 
o pondere de cca. 99 la sută din totalul veniturilor din vânzări. Veniturile întreprinderii înregistrează 
o creştere în anul 2019.
Subvenţii din bugetul municipal sau/şi bugetul public naţional (conform specificului de activitate): 
nu au fost.

Cheltuielile întreprinderii sunt absolut necesare pentru organizarea procesului de producere, pentru 
înzestrarea cu mijloace fixe, pentru gestiunea tuturor activităţilor, care, în final, vor genera profit. 
Sistemul de cheltuieli din cadrul întreprinderii este unul dintre cele mai importante şi problematice 
sectoare, care arată efortul depus de întreprindere în vederea realizării obiectivului final -  obţinerea 
profitului şi maximizarea valorii întreprinderii. De exactitatea reflectării în evidenţa contabilă şi 
oportunitatea efectuării unor tipuri de cheltuieli depinde rezultatul financiar al activităţii 
întreprinderii.

Cheltuieli 2018 2019
Costul
serviciilor
prestate

3196,9 3365,2

Cheltuieli 
generale şi 
administrative

1488,2 1283,9

Î.S. „Manejul de Atletica Uşoara” este plătitoare de următoarele impozite şi taxe: Impozitul pe venit, 
inclusiv

Impozitul pe venit reţinut din salariu;
Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată din surse, altele decât salariul;
Contribuţii de asigurări sociale obligatorii de stat;
Prime de asigurări medicale obligatorii;
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Impozit pe bunurile imobiliare;
Taxa pe valoare adăugată;
Taxa pentru amenajarea teritoriului;

Neachitarea obligaţiilor fiscale duce la apariţia unor riscuri pentru întreprindere, cum ar fi blocarea 
operaţiunilor pe conturile bancare, iniţierea procedurii de sechestrare a bunurilor ce se află în 
gestiunea întreprinderii, majorarea cheltuielilor privind penalităţile şi amenzile fiscale.

I.S. „Manejul de Atletica Uşoara” achită lunar şi nu are restanţe faţă de Buget.

Costurile şi cheltuielile întreprinderii de stat în anul 2019, au constituit în total 4649,0 mii lei, din 
care:
• amortizarea activelor imobilizate -  938,4 mii lei (20,2%);
• cheltuieli cu personalul (care includ cheltuielile pentru remunerarea muncii 1667,6 mii lei şi 
chelluielile privind contribuţiile asigurărilor sociale de stat 300,2 mii lei şi primele de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală 75.0 mii lei ) -  2042,8 mii lei (43,9%);

• costuri şi cheltuieli materiale -  1472,9 mii lei (31,7%);

• alic cosluri şi chelluieli din aclivilalea operaţională -  194,9 mii lei (4,2%) iclusiv impozitul pe 
bunuri imobiliare 133.2 mii lei.

Pe parcursul perioadei gestionare, din tolalul consumurilor şi chelluielilor, 341.7 mii lei revin 
coslurilor de asigurare a întreprinderii cu gaze naturale pentru incalzirea Încăperilor, 899.3 mii lei 
costuri de energie electrica, 231.9 mii lei cosluri pentru apa si canalizare, salubritate. Total servicii 
comunale 1472.9 mii lei, din care 1285.6 mii lei sunt acoperite de către arendaşi, ( 187,3 mii lei sunt 
cheltuielile Manejului.)

La finele perioadei de raportare, valoarea stocurilor întreprinderii constituie 26.1 mii lei. Obiectele 
de mică valoare şi scurtă durată au constituit 3,8 mii lei atit la începutul cît şi la sfîrşitul perioadei de 
gestiune, stocurile întreprinderii sunt reprezentate de materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă 
durată.

I.S. „Manejul de Atletica Uşoara” a achitat în bugetul public naţional pentru anul 2019, impozite şi 
taxe în mărime de 1158.4 mii lei, inclusiv:
- bugetul de stat -  650.0 mii lei; (TVA)
- bugetul asigurărilor sociale de stat -  300.2 mii lei;
- fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală -  75.0 mii lei.
- impozitul pe bunuri imobiliare -  133.2 mii lei

în semestrul 1 al anului 2019, entitatea economică, în conformitate cu art. 283 şi ari. 284 ale Codului 
Fiscal şi prevederile Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului Fiscal nr. 1056-XIV din 
16 iunie 2000, a beneficiat de înlesniri şi facilităţi fiscale la plata impozitului pe bunurile imobiliare 
în sumă de 23,5 mii lei.
Potrivit datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la situaţia din 31 decembrie 2019, I.S. 
„Manejul de Atletica Uşoara” nu a înregistrat sume restante la impozite şi taxe faţă de bugetul 
public naţional.

Evoluţia profitului (situaţia generală pe baza contului de profit şi pierdere) pentru perioada 2018- 
2019:



2018 2019
(1174503) (364931)

a) repartizarea profitului: Nu a fost
b) dividende calculate şi achitate: Nu au fost calculate, achitate

Situaţia de majorare a veniturilor din vînzări în condiţiile diminuării costurilor şi cheltuielilor totale 
se apreciază pozitiv. Totodată, sunt recomandate următoarele măsuri necesare de întreprins pentru 
asigurarea stabilităţii financiare şi dezvoltării continue a întreprinderii de stat:
- identificarea căilor de majorare a veniturilor din vînzări şi, pe această cale, a profitului net;
- menţinerea volumului cheltuielilor la un nivel optim;
- gestiunea eficientă a patrimoniului de care dispune întreprinderea.

Director M.Lungu

Ex. V.Paraschiv, tel 022-445-335



Informaţia privind exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului în ÎS „Manejul de Atletică Uşoară"
pentru anul 2019

Numele, prenumele 
membrilor 
consiliului/ 

reprezentantului 
statului

Funcţia 
deţinută în 

cadrul 
consiliului 

de administraţie 
al

întreprinderii 
de stat

Numărul şi data 
ordinului privind 

desemnarea în 
consiliu/reprezentant 

al statului

Data expirării 
împuternicirilor 

acordate

Numărul de 
şediuţela 

care
a participat 

îu 2019

Numărul
de

şediuţe de 
la

care a 
lipsit

uemotivat

Mărimea totală 
a iudemuizaţiei 

achitate pe 
parcursul 

auului 
gestionar 

(lei)

Bel ei Elena Preşedinte Ordinul MECe nr. 
592 din 19.12.2017 07.04.2019 2 0 6476.0

Berdan Lilia Membm Ordinul APP nr. 84 
din 08.04.2019 08.04.2021 4 0 26285.0

Bondar enco Maria
Membm Ordinul MECe nr. 

592 din 19.12.2017 07.04.2019 2
0 32761.0

Preşedinte Ordinul APP nr. 84 
din 08.04.2019 08.04.2021 5

Dome Mihai Membm Ordinul APP nr. 84 
din 08.04.2019 08.04.2021 3 2 26285.0

Lazar Tudor Membm Ordinul MECe nr. 
592 din 19.12.2017 07.04.2019 1 0 6000.0

Niculcea Ramona Membm Ordinul APP nr. 84 
din 08.04.2019 08.04.2021 5 0 26285.0

Popusoi Marina Membm

Ordinul MECe nr. 
592 din 19.12.2017 07.04.2019 2

0 32761.0
Ordinul APP nr. 84 

din 08.04.2019 08.04.2021 5

Timbalist Ina Membm Ordinul MECe nr. 
592 din 19.12.2017 07.04.2019 2 0 6476.0

Total 163 329,00
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Î.S. „Manejul de Atletiea Uşoara”

NOTA EXPLICATIVA

1. Informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare Standardelor 
Nationale de Contabilitate: Situaţiile financiare sunt întocmite in conformitate 
cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate. Abateri de la principiile 
de baza si caracteristicile prevăzute in SNC nu au fost comise.

2. Dezvăluirea politicilor contabile: Indicatorii situaţiilor financiare au fost 
determinaţi în baza metodelor şi procedeelor prevăzute în politicile contabile 
aprobate prin ordinul directorului entităţii nr.lPC din 31.12.2018.

3. Analiza activităţii economico-financiara a entităţii: Entitatea a înregistrat 
pentru perioada anului 2019 venituri din prestări servicii în mărime de 4284109 
lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 773829 lei faţă de perioada precedenta. 
Genul principal de activitate reprezintă prestarea serviciilor sportive şi de 
locaţiune entităţilor sportive.

4. Analiza modificărilor de capital propriu: Capitalul social al întreprinderii 
în valoare de 127552850 lei la începutul perioadei, pe parcursul anului de 
gestiune, nu a înregistrat modificări şi constituie 127552850 lei. Obţinerea 
pierderii perioadei de gestiune în mărime de (364931) lei.

5. Informaţii privind stocurile: Valoarea contabila a stocurilor de materiale la 
începutul anului 2019 constituie 21667 lei.
Valoarea contabila a stocurilor de materiale intrate pe parcursul anului 2019 
constituie 36948 lei.
Valoarea contabila a stocurilor de materiale ieşite pe parcursul anului 2019 
constituie 32537 lei.
Valoarea contabila a stocurilor de materiale la sfârşitul anului 2019 constituie 
26078 lei.

6. Informaţii privind stocurile de OMVSD: Valoarea contabilă a stocurilor de 
OMVSD la începutul anului 2019 constituie 61632 lei, cu uzura calculate in 
suma de 57799 lei.
Valoarea contabila a stocurilor de OMVSD intrate pe parcursul anului 2019 
constituie 9242 lei.
Valoarea contabila a stocurilor de OMVSD ieşite pe parcursul anului 2019 
constituie 4621 lei.
Valoarea contabila a stocurilor de OMVSD la sfârşitul anului 2019 constituie

5

66253 lei, cu uzura calculate in suma de 60220 lei.
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7. Informaţii privind activele imobilizate: Valoarea contabila a activelor 
imobilizate la sfârşitul perioadei de gestiune:

- Programe informatice 35606 lei
- Clădiri 50333473 lei
- Construcţii special 68922 lei
- Maşini, utilaje, instalaţii de transmisie 40470 lei
- Alte mijloace fixe 26581 lei.
- Terenuri 40619220 lei

8. Informaţii privind creanţele: Valoarea contabila a creanţelor la data de 
31.12.2019 constituie 2138117 lei.

- Creanţe comerciale 151471 lei
5

- Alte creanţe curente 1847469 lei
5

- Creanţe ale bugetului 131278 lei ( TVA, taxa am. teritoriu)
- Avansuri acordate curente 7899 lei. (servicii Moldtelecom, regia 

autosalubritate, resurse umane abonare an.2020)

9. Informaţii privind datoriile financiare, comerciale si calculate:
Valoarea contabila a datoriilor la data de 31.12.2019 constituie 197124 lei.

Datorii comerciale in tara 167050 lei (Gaze, apa, canalizare, energie 
termica, lucrări de reparaţie 43284 lei).
Avansuri primite curente 30074 lei.

10. Informaţii privind veniturile: Suma veniturilor recunoscute in
perioada de gestiune -  venituri din prestarea serviciilor 4284109 lei

11. Informaţii privind cheltuielile: Suma cheltuielilor recunoscute in
perioada de gestiune -  costul serviciilor prestate 3365152 lei 
Cheltuieli administrative 1283884 lei
Alte cheltuieli din activitatea operaţionala 4 lei (datorii casate)

Contabil sef Valentina Paraschiv



SITUAŢIILE FINANCIARE

2019 pentru perioada 01.01 .2019 - 31 .12 .2019 de lichidare
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Anexe la SNC
"Prezentarea situaţiilor financiare" 

Aprobat de Ministerul Finanţelor 
al Republicii Moldova

Entitatea: MANEIUL DE ATLETICA UŞOARA I.S .
SediuhSEC.RISCANI. STR.ANDREI DOGA NR.26 
Raionul(m unicipiun:106. DDF RI5CANI 
SatuKcomuna):
5trada:5EC.RI5CANI. STR.ANDREI DOGA NR.26
Cod postal:2024
Cod CUATM:0150, 5EC.RI5CANI
Activitatea princlpala:R9311. Activităţi ale bazelor sportive
Forma proprietate:12. Proprietatea de stat
Forma oraanizatorico-iuridica:590. întreprinderi de stat
Cod CUIÎO: 5691983
Codul fisca 1:1003600127354
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef:Paraschiv Valentina 
Telefon: + 37322445335
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 29 persoane.
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Unitatea de măsură: leu

Notă in form ativă  priv ind  ve n itu riie  şi ch e itu ie iiie  c ia s if ic a te  după natură
Anexa 8

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
precedenta curenta

1 2 3 4
Venituri din vinzari 010 3510280 4284109
Alte venituri din activitatea operaţionala 020 2140
Venituri din alte activitati 030
T o ta l v e n itu r i {rd .010 + rd.020 + rd.030) 040 3512420 4284109
Variaţia stocurilor 050
Costul vinzarilor mărfurilor vândute 060
Cheltuieli privind stocurile 070 8208 9032
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 1504565 1667563
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii si prime de 
asigurare obligatorie de asistenta medicala 090 385491 375202

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate 100 986388 949792
Alte cheltuieli 110 1802271 1647451
Cheltuieli din alte activitati 120
T o ta l c h e ltu ie li {rd .050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + 
rd.lOO + rd .l lO  + rd .l2 0 ) 130 4686923 4649040

Profit (pierdere) pina la impozitare (rd .040 - rd .l3 0 ) 140 -1174503 -364931
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd .l4 0  - rd .l5 0 ) 160 -1174503 -364931

B ILA N Ţ U L
la 31 .12.2019

Anexa 1

Nr. cpt. A C T I V Cod rd. Sold la
începutul perioadei de gestiune Sfirsitul perioadei de gestiune

1 2 3 4 5

1.

A c t iv e  im o b iliza te

Imobilizări necorporale 010 46973 35606
Imobilizări corporale in curs de execuţie 020
Terenuri 030 40619220 40619220
Mijloace fixe 040 51367963 50469446
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung in parti neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung in parti afiliate 080
Investiţii imobiliare 090

Creanţe pe termen lung 100

Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
T o ta l a c t iv e  im o b iliza te (rd .0 1 0  + rd.020 + rd.030 + 
rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + 
rd.lOO + rd .l lO  + rd .l2 0 )

130 92034156 91124272

A c t iv e  c irc u la n te

Materiale 140 21667 26078



Nr. cpt. A C T I V Cod rd. Sold la
începutul perioadei de gestiune Sfirsitul perioadei de gestiune

1 2 3 4 5

2.

Active biologice circulante 150
Obiecte de mica valoare si scurta durata 160 3834 6033
Producţia in curs de execuţie si produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190 70199 151471
Creanţe ale pârtilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210 5272 7899
Creanţe ale bugetului 220 3546 131278
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240 1759996 1847469
Numerar in casierie si la conturi curente 250 1758373 2062711
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente in parti neafiliate 270
Investiţii financiare curente in parti afiliate 280
Alte active circulante 290 6434993 6436733
Total active  c ircu lan te  (rd .l4 0  + rd.150 + rd .l5 0  + 
rd .l7 0  + rd.180 + rd .l9 0  + rd.200 + rd.210 + rd.220 + 
rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + 
rd.290)

300 10057880 10669672

Total active  {rd .l3 0  + rd.300) 310 102092036 101793944

3.

Cap ital propriu

Capital social si suplim entar 320 127552850 127552850
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X -767
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor 
precedenţi 350 -2559033? -2559033?

Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune 360 X -364931
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total cap ital propriu (rd .320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 
+ rd.360 - rd .370 + rd.380) 390 101962518 101596820

4.

Datorii pe term en lung

Credite bancare pe termen lung 400
împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe term en lung (rd .400  + rd .410  + 
rd .420  + rd.430) 440

5.

Datorii curente

Credite bancare pe termen scurt 450
împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 108294 167050
Datorii fata de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 3408 30074
Datorii fata de personal 500 2373
Datorii privind asigurările sociale si medicale 510
Datorii fata de buget 520 15443
Venituri anticipate curente 530
Datorii fata de proprietari 540
Finanţări si incasari cu destinaţie speciala curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii cu ren te  (rd .450 + rd.450 + rd.470 + 
rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + 
rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)

580 129518 197124

Total p asive (rd .390 + rd.440 + rd.580) 590 102092036 101793944

SIT U A Ţ IA  DE P R O F IT  SI P IER D ER E
de la 01 .01 .2019 Dina la 31.12 .2019

Anexa 2

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
precedenta curenta

1 2 3 4
Venituri din vinzari 010 3510280 4284109
Costul vinzarilor 020 3196879 3365152

Profit brut (pierdere bruta) (rd.OlO - rd.020) 030 313401 918957

Alte venituri din activitatea operaţionala 040 2140
Cheltuieli de distribuire 050



Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
precedenta curenta

1 2 3 4
Cheltuieli adm inistrative 060 1488176 1283884
Alte cheltuieli din activitatea operaţionala 070 1868 4
Rezultatul din activitatea operaţionala: profit (pierdere) (rd .030 + 
rd.040 - rd .050 - rd.060 - rd.070) 080 -1174503 -364931

Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) 090
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd .080 + rd.090) 100 -1174503 -364931
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.lOO - rd .llO ) 120 -1174503 -364931

SIT U A Ţ IA  M O D IFICĂ R ILO R  C A P IT A LU LU I PRO PRIU
de la 01 .01 .2019 Dina la 31.12 .2019

Anexa 3
Nr.
d/o Indicatori Cod rd Sold la începutul 

perioadei de gestiune Majorări Diminuări Sold la sfirsitul perioadei 
de gestiune

1 2 3 4 5 6 7

1

Capital socia l si sup lim entar

Capital social 010 127552850 127552850
Capital suplim entar 020
Capital nevarsat 030 0 0 0 0
Capital neinregistrat 040
Capital retras 050 0 0 0 0
Total cap ita l socia l si su p lim entar (rd.OlO + 
rd.020 +  rd .030 +  rd.040 +  rd.050) 060 127552850 127552850

2

R ezerve

Capital de rezerva 070
Rezerve statutare 080
Alte rezerve 090
Total rese rv e  (rd .070 +  rd.080 +  rd.090) 100

3

Profit n erep artizat (p ierdere neacoperita)

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110 X 767 -767
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor 
precedenţi 120 -25590332 -25590332

Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune 130 X 364931 -364931
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 X
Rezultatul din tranziţia la noile reglementari 
contabile 150

Total profit n erep artiza t (p ierdere  
neacoperita) ( rd .l lO  +  rd .l2 0  +  rd .l3 0  - rd .l4 0  
+  rd .l5 0 )

160 -25590332 365698 -25956030

4

Alte e lem ente de cap ita l propriu, din care 170

Diferente din reevaluare 171
Subvenţii entităţilor cu proprietate publica 172
Total cap ita l propriu (rd .060 +  rd.lOO +  rd .l6 0  
+  rd .l7 0 ) 180 101962518 365698 101596820

SIT U A Ţ IA  FLU X U R ILO R  DE NUM ERAR
de la 01 .01 .2019 Dina la 31.12 .2019

Anexa 4

Indicatori Cod rd Perioada de gestiune
precedenta curenta

1 2 3 4

Fluxuri de num erar din activ itatea  operaţionala

Incasari din vinzari 010 3510280 4284109
Plaţi pentru stocuri si servicii procurate 020 1295503 1579432
Plaţi către angajaţi si organe de asigurare sociala si medicala 030 1890056 2042764
Dobinzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050
Alte incasari 060 2140 1064

Alte plaţi 070 178351 358639
Fluxul n et de num erar din activ ita tea  operaţionala (rd.OlO - 
rd .020 - rd .030 - rd.040 - rd.050 +  rd.060 - rd.070 ) 080 148510 304338

Fluxuri de num erar din activ itatea  de investiţii

Incasari din vinzarea activelor imobilizate 090
Plaţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobinzi încasate 110
Dividende încasate 120
Alte incasari (plaţi) 130



Indicatori Cod rd Perioada de gestiune
precedenta curenta

1 2 3 4
Fluxul n et de num erar din activ ita tea  de investiţii (rd .090 - 
rd.lOO + rd .l lO  + rd .l2 0  ± rd .l3 0 ) 140

Fluxuri de num erar din activ itatea  financiara

Incasari sub forma de credite si împrumuturi 150
Plaţi aferente rambursării creditelor si împrumuturilor 160
Dividende plătite 170
Incasari din operaţiuni de capital 180
Alte incasari (plaţi) 190
Fluxul n et de num erar din activ ita tea  financiara  (rd .l5 0  - 
rd .l6 0  - rd .l7 0  + rd.180 ± rd .l9 0 ) 200

Fluxul n et de num erar total (± rd.080 ± rd .l4 0  ± rd.200) 210 148510 304338
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220
Sold de num erar la începutul perioadei de gestiune 230 1609863 1758373
Sold de num erar la sfirsitu l perioadei de gestiun e (± rd.210 
± rd.220 + rd.230) 240 1758373 2062711

D ate g e n e ra le
Anexa 6

Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
Număr de inregistrare 10302452 Data înregistrării 25 .03.1993 Seria MD Număr 19830 
Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat: 
data 30 .11 .2016, suma 127552850 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,
2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% Increase lei.
Modificări ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

Entitatile, activitatea carora necesita licenţa, indica:
Licenţa in vigoare:
Nr.
Ord. Număr Data

eliberării
Termen de 
valabilitate Tipul de activitate Organul care a eliberat 

licenţa
1

10 .

11 .

12 .

13.

Numărul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 29 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal adm inistrativ 1. persoane,
2) muncitori 24 persoane.

Numărul personalului la 31 decembrie 2019 29 persoane.
Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1667563 lei.
Remunerarea membrilor organelor de adm inistrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asum ate in legătură cu pensiile membrilor 
actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii 163329 lei.
Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv ram bursate lei.
Valoarea activelor imobilizate si circulante, înregistrate in calitate de gaj

1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.

Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinara:

1) profit lei,
2) pierdere lei.

Dividende calculate pentru o acţiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) plătite lei,
2) planificate pentru plata lei.

Valuta străină disponibila, recalculata in moneda naţionala a Republicii Moldova - total lei, 
inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord. lei denumirea codul
valutei

1

14. Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se înscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fracţie se reflecta:
a) la numărător - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9
NOTA IN FO RM A TIV A  

priv ind  re ia tiiie  cu n e re zid e n tii

C re a n ţe , in ve stiţii f in a n c ia re  si dato rii pe term en iung a fe re n te  fo n d a to riio r n e re zid e n ti
Tabelul 1

Indicatori
Cod rd./ 

cod 
tara

Sold la începutul 
perioadei de gestiune

Modificări in perioada de gestiune Sold la sfirsitul perioadei 
de gestiuneIntrări / majorări Ieşiri / diminuări Diferente de curs valutar

1 2 3 4 5 6 7
C rean ţe  si investiţii 
financiare  pe term en lung - 
total

010

Creanţe com erciale, in c lu s iv  p e  
tari: 020

1 2 3 4 5 6 7



1 2 3 4 5 6 7
Avansuri acordate, in c lu s iv  p e  
tari:

030

1 2 3 4 5 6 7
împrumuturi acordate si creanţe 
privind leasingul financiar, 
in c lu s iv  p e  tari:

040

1 2 3 4 5 6 7
Alte creanţe sl Investit!! 
financiare, in c lu s iv  p e  tari:

050

1 2 3 4 5 6 7
Datorii pe term en lung - total 060
Datorii comerciale, in c lu s iv  p e  
tari:

070

1 2 3 4 5 6 7
Avansuri primite, in c lu s iv  p e  tari: 080

1 2 3 4 5 6 7
Credite bancare, împrumuturi sl 
datorii privind leasingul financiar, 
in c lu s iv  p e  tari:

090

1 2 3 4 5 6 7
Alte datorii, in c lu s iv  p e  tari: 100

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.lOO 
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9
NOTA IN FO RM A TIV A  

priv ind  re ia tiiie  cu n e re zid e n tii
Tabelul 2

C re a n ţe , in ve stiţii fin a n cia re  si d a to rii pe term en iung a fe re n te  n e re zid e n tiio r, cu e xce p ţia
fo n d a to riio r

Indicatori
Cod rd./ 

cod 
tara

Sold la începutul 
perioadei de gestiune

Modificări In perioada de gestiune Sold la sfirsitul perioadei 
de gestiuneIntrări / majorari Ieşiri / diminuări Diferente de curs valutar

1 2 3 4 5 6 7
C rean ţe  si investiţii 
financiare  pe term en lung - 
total

010

Creanţe com erciale, in c lu s iv  p e  
tari:

020

1 2 3 4 5 6 7
Avansuri acordate, in c lu s iv  p e  
tari:

030

1 2 3 4 5 6 7
împrumuturi acordate sl creanţe 
privind leasingul financiar, 
in c lu s iv  p e  tari:

040

1 2 3 4 5 6 7
Depozite, in c lu s iv  p e  tari: 050

1 2 3 4 5 6 7
Alte creanţe sl Investit!! 
financiare, in c lu s iv  p e  tari:

060

1 2 3 4 5 6 7
Datorii pe term en lung - total 070
Datorii comerciale, in c lu s iv  p e  
tari:

080

1 2 3 4 5 6 7
Avansuri primite, in c lu s iv  p e  tari: 090

1 2 3 4 5 6 7



1 2 3 4 5 6 7
Credite bancare, împrumuturi si 
datorii privind leasingul financiar, 
inclusiv pe tari:

100

1 2 3 4 5 6 7
Alte datorii, inclusiv pe  tari: 110

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60 
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.lOO + + rd .llO  
Col.7 = col.3 + col.4-col.5±col.5

NOTA IN FO RM A TIV A  
priv ind  re ia tiiie  cu n e re zid e n tii

C re a n ţe , in ve stiţii fin a n cia re  si dato rii cu re n te  a fe re n te  fo n d a to riio r n e re zid e n ti

Anexa 9

Tabelul 3

Indicatori
Cod rd./ 

cod 
tara

Sold la începutul perioadei de 
gestiune Modificări In perioada de gestiune Sold la sfirsitul perioadei de 

gestiune
La care 

termenul de 
plata nu a sosit 

sau este expirat 
pina la un an

Termenul 
expirat mal 

mult de un an
Total

Transferări din 
active sl datorii 
pe termen lung 

In active sl 
datorii curente

Ieşiri / diminuări Diferente de 
curs valutar

La care 
termenul de 

plata nu a sosit 
sau este expirat 

pIna la un an

Termenul 
expirat mal 

mult de un an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C rean ţe  si investiţii 
financiare  curente - 
total

010

Creanţe comerciale, 
inclusiv pe tari: 020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avansuri acordate, 
inclusiv pe tari: 030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
împrumuturi acordate sl 
creanţe privind leasingul 
financiar, inclusiv pe  tari:

040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alte creanţe sl Investit!! 
financiare, inclusiv pe 
tari:

050

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Datorii cu ren te  - total 060
Datorii comerciale, 
inclusiv pe tari: 070

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avansuri primite,/nc/us/V 
pe tari: 080

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Credite bancare, 
împrumuturi sl datorii 
privind leasingul 
financiar, inclusiv pe  tari:

090

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Datorii privind 
dividendele calculate, 
inclusiv pe tari:

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alte datorii, inclusiv pe  
tari: 110

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.lOO + rd .l lO  
Col.(9 + 10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± co l.8

NOTA IN FO RM A TIV A  
priv ind  re ia tiiie  cu n e re zid e n tii

Anexa 9



Tabelul 4
C re a n ţe , in ve stiţii fin a n cia re  si d a to rii cu re n te  a fe re n te  n e re zid e n tiio r, cu e x ce p ţia  fo n d a to riio r

Indicatori
Cod rd./ 

cod 
tara

Sold la începutul perioadei de 
gestiune Modificări In perioada de gestiune Sold la sfirsitul perioadei de 

gestiune
La care 

termenul de 
plata nu a sosit 

sau este expirat 
pina la un an

Termenul 
expirat mal 

mult de un an
Total

Transferări din 
active sl datorii 
pe termen lung 

In active sl 
datorii curente

Ieşiri / diminuări Diferente de 
curs valutar

La care 
termenul de 

plata nu a sosit 
sau este expirat 

pIna la un an

Termenul 
expirat mal 

mult de un an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C rean ţe  si investiţii 
financiare  curente - 
total

010

Creanţe comerciale, 
inclusiv pe tari: 020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avansuri acordate, 
inclusiv pe tari: 030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
împrumuturi acordate si 
creanţe privind leasingul 
financiar, inclusiv pe  tari:

040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Depozite, inclusiv pe  
tari: 050

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alte creanţe sl Investit!! 
financiare, inclusiv pe 
tari:

060

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Datorii cu ren te  - total 070
Datorii comerciale, 
inclusiv pe tari: 080

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avansuri primite,/nc/us/V 
pe tari: 090

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Credite bancare, 
împrumuturi sl datorii 
privind leasingul 
financiar, inclusiv pe  tari:

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alte datorii, inclusiv pe  
tari: 110

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.lOO + rd .llO  
Col.(9 + 10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± co l.8

NOTA IN FO RM A TIV A  
priv ind  re ia tiiie  cu n e re zid e n tii

In ve stiţii f in a n c ia re  in s tră in ă ta te  si p a rtic ip a re a  n e re zid e n tiio r in ca p ita iu i so cia i

Anexa 9

Tabelul 5

Indicatori
Cod rd./ 

cod 
tara

Sold la începutul perioadei de 
gestiune Intrări/ majorari Ieşiri/ diminuări Sold la sfirsitul perioadei de 

gestiune

1 2 3 4 5 6
Investiţii financiare 010
Cote de participatie sl acţiuni de pina la 
10% Inclusiv, In capitalul social al 
entitatllor nerezidente, inclusiv pe tari:

020

1 2 3 4 5 6
Cote de participatie sl acţiuni de peste 
10% In capitalul social al entitatllor 
nerezidente, inclusiv pe  tari:

030

1 2 3 4 5 6



1 2 3 4 5 6
Cap ital social 040
Cote de participatie si acţiuni de pina la 
10% Inclusiv, inclusiv pe tari: 050

1 2 3 4 5 6
Cote de participatie sl acţiuni de peste 
10%, inclusiv pe  tari: 060

Rd.010= rd.020 + rd.030 
Rd.040= rd.050 + rd.060 
Col.5 = C0I.3 + C0I.4-C0I.5

NOTA IN FO RM A TIV A  
priv ind  re ia tiiie  cu n e re zid e n tii

V e n itu ri si ch e itu ie ii a fe re n te  tra n za c t iiio r  cu n e re zid e n tii

Anexa 9

Tabelul 6

Indicatori Cod rd./ cod tara Perioada de gestiune
precedenta curenta

1 2 3 4
Venituri - total 010
Venituri aferente bunurilor procurate sl vindute peste hotare fara 
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe  tari: 020

1 2 3 4
Venituri din dobinzi aferente activitatll operaţionale sl altor 
activitati, inclusiv pe  tari: 030

1 2 3 4
Venituri din dividende sl participatll In alte entitati,/nc/us/V pe  
tari: 040

1 2 3 4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie 
expirat, inclusiv pe tari: 050

1 2 3 4
Alte venituri, inclusiv pe 
tari: 060

1 2 3 4
Cheltu ieli - total 070
Cheltuieli aferente bunurilor procurate sl vindute peste hotare fara 
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe  tari: 080

1 2 3 4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe 
tari: 090

1 2 3 4
Cheltuieli sl provizioane aferente creanţelor comerciale sl altor 
creanţe compromise, inclusiv pe tari: 100

1 2 3 4
Alte cheltuieli, inclusiv pe 
tari: 110

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.lOO + rd .llO

NOTA IN FO RM A TIV A  
priv ind  re ia tiiie  cu n e re zid e n tii

Bunuri a ie  n e re zid e n tiio r in re g is tra te  in con tu ri e x tra b iia n tie re

Anexa 9

Tabelul 7

Indicatori
Cod rd./ 

cod 
tara

Sold la începutul perioadei de 
gestiune Intrări/ majorari Ieşiri/ diminuări Sold la sfirsitul perioadei de 

gestiune

1 2 3 4 5 6
Bunuri primite In baza contractelor de 
comision, inclusiv pe tari: 010



1 2 3 4 5 6
Bunuri primite spre prelucrare,/nc/us/V p e  
tari:

020

1 2 3 4 5 6
Bunuri obţinute din m aterialele 
prelucrate, in c lu s iv  p e  tari:

030

Col.6 = C0I.3+C0I.4-C0I.5

In fo rm aţiile  priv ind  a ctiv e le  im o b ilizate
Anexa 7

Indicatori Nr.
rind

Existenţa la 
începutul 

perioadei (la 
costul de 
intrare)

Amortizarea 
acumulată la 

începutul 
perioadei

Deprecierea 
acumulată la 

începutul 
perioadei

Intrarea în 
cursul

perioadei (la 
costul de 
intrare)

Ieşirea în 
cursul

perioadei (la 
costul de 
intrare)

Existenţa la 
sfîrşitul 

perioadei (la 
costul de 
intrare)

Amortizarea 
acumulată la 

sfîrşitul 
perioadei

Deprecierea 
acumulată la 

sfîrşitul 
perioadei

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Imobilizări necorporale în curs de 
execuţie 100

2. Imobilizări necorporale în utilizare, 
total inclusiv: 200 79539 32566 79539 43933

2.1 brevete şi mărci 210
2.2 . licenţe de activitate 220
2.3 . programe informatice 230 79539 32566 79539 43933
3. Imobilizări corporale în curs de 
execuţie 300

4. Terenuri 400 40619220 X 40619220 X
5. Mijloace fixe, total din care: 500 82678365 31310402 39908 82718273 32248827
5.1 . clădiri 510 73408239 22141715 73408239 23074766
5.2 . construcţii speciale 520 8589477 8516014 8589477 8520555
5.3 . m aşini, utilaje, instalaţii de 
transm isie 530 342196 341228 39908 382104 341634

inclusiv: tehnică de calcul 531 27000 2700 27000 27000
5.4 . m ijloace de transport 540
5.5 . instrumente şi inventar 550
5.6 . costuri ulterioare aferente obiectelor 
neînregistrate în bilanţ 560

5.7 . m ijloace fixe primite în leasing 
financiar 570

5.8 . m ijloace fixe primite în gestiune 
economică 580

5.9 . alte mijloace fixe 590 338453 311445 338453 311872
6. Resurse minerale 600
7. Investiţii imobiliare, total 700

P erso ane le resp on sab ile  de sem narea  rapoartelo r financiare  a le  en tită ţii’'̂
* conform a rt.36 din Legea contabilităţii
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