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SITUAŢIILE FINANCIARE
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( D e n u m i r e a  c o mp l e t ă )  Cod CUIIO

__________________________________  \Â\Q\Q\3{n\Q\0\f
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Activitatea principală Activităţi ale bazelor sportive cod c a f m , rev.2

Forma de proprietate Proprietate de stat

Forma organizatorico-juridică autogestiune intreprindere de stat

Date de contact: Tel. 022 44 53 35 e-mail

WEB ______  ______

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele şi coordonatele al contabilului-Def: Dl (dna) Pat aschiv Valentina

Tel. 069315559

Anexa 8
Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

Indicatori Cod
rd.

Perioada de gestiune
precedentă curentă

1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 3510280 4284109
Alte venituri din activitatea operaţională 020 2140
Venituri din alte activităţi 030
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 3512420 4284109
Variaţia stocurilor 050
Costul vînzărilor mărfurilor vîndute 060
Cheltuieli privind stocurile 070 8208 9032
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 1504565 1667563
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi 
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090 385491 375202

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor 
imobilizate 100 986388 949792

Alte cheltuieli 110 1802271 1647451
Cheltuieli din alte activităţi 120
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + 
rd.090 + rd.100 + rd.l 10 + rd.120) 130 4686923 4649040

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 -  rd .l30) 140 -1174503 -364931
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -  
rd. 150) 160 -1174503 -364931



BILANŢUL

la 31.12. 2019

Anexa 1

Nr.
cpt. A C T I V

Cod
rd.

Sold la
începutul perioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de gestiune

1 2 3 4 5
1. Active imobilizate

Imobilizări necorporale 010 46973 35606

Imobilizări corporale în curs de execuDie 020

Terenuri 030 40619220 40619220

Mijloace fixe 040 51367963 50469446

Resurse minerale 050

Active biologice imobilizate 060

Investi □ ii financiare pe termen lung în 
păr mi neafiliate

070

Investi□ ii financiare pe termen lung în 
păr Di afiliate

080

Investi □ ii imobiliare 090

CreanDe pe termen lung 100

Avansuri acordate pe termen lung 110

Alte active imobilizate 120

Total active imobilizate
(rd.010 +  rd.020 +  rd.030 +  rd.040 +  rd.050 
+  rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + 
rd.100 + rd.l 10 + rd.120)

130 92034156 91124272

2. Active circulante
Materiale 140 21667 26078

Active biologice circulante 150

Obiecte de mică valoare Di scurtă durată 160 3834 6033

Produc□ ia în curs de execuDie Di produse 170

Mărfuri 180

CreanDe comerciale 190 70199 151471

CreanDe ale părDilor afiliate 200

Avansuri acordate curente 210 5272 7899

CreanDe ale bugetului 220 3546 131278

CreanDe ale personalului 230

Alte creanDe curente 240 1759996 1847469

Numerar în casierie Di la conturi curente 250 1758373 2062711

Alte elemente de numerar 260

Investi D ii financiare curente în păr Di 
neafiliate

270

Investi D ii financiare curente în păr Di 
afiliate

280

Alte active circulante 290 6434993 6436733

Total active circulante
(rd.l 40 + rd.l 50 + rd.l 60 +  rd.l 70 +  rd.l 80 
+  rd. 190 +  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.l 30 + rd.300)

310 102092036 101793944
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Nr.
cpt. P A S I V

Cod
rd.

Sold la

începutul perioadei de 
gestiune

Sfîrşitul perioadei de 
gestiune

1 2 3 4 5

3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320 127552850 127552850
Rezerve 330

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X -767
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 
al anilor precedenţi

350 -25590332 -25590332

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gestiune

360 X -364931

Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X

Alte elemente de capital propriu 380

Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 
rd.360 - rd.370 + rd.380)

390 101962518 101596820

4. Datorii pe termen 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 termen 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 faţă de părţile afiliate 480

Avansuri primite curente 490 3408 30074
Datorii faţă de personal 500 2373
Datorii privind asigurările sociale şi 
medicale

510

Datorii faţă de buget 520 15443
Venituri anticipate curente 530

Datorii faţă de proprietari 540

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 
curente

550

Provizioane curente 560

Alte datorii curente 570

Total datorii curente
(rd.450 + rd.460 +  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 pasive
(rd.390 + rd.440 + rd.580)

590 102092036 101793944



SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedentă curentă
l 2 3 4

Venituri din vânzări 010 3510280 4284109
Costul vînzărilor 020 3196879 3365152
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 -  rd.020) 030 313401 918957
Alte venituri din activitatea operamională 040 2140
Cheltuieli de distribuire 050
Cheltuieli administr citive 060 1488176 1283884
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 1868 4
Rezultatul din activitatea operam ională: profit (pier
dere) (rd.030 + rd.040 -  rd.050 -  rd.060 -  rd.070)

080 -1174503 -364931

Rezultatul din alte activ ită ţi: profit (pierdere) 090
Profit (pierdere) pînă la impozitare 
(rd.080 + rd.090)

100 -1174503 -364931

Cheltuieli privind impozitul pe venit 110
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 
(rd.100 -  rd.l 10)

120 -1174503 -364931

Anexa 3
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă Ia 31.12.2019

Nr.
d/o Indicatori Cod

rd.

Sold la începutul 
perioadei de 

gestiune
Majorări Diminuări

Sold la sfîrşitul 
perioadei de 

gestiune
1 2 3 4 5 6 7
1 C apital social şi sup lim entar

Capital social 010 127552850 127552850
Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030 ( ) ( ) ( ) ( )
Capital neîniegis'i.ut 040
Capital retras 050 ( ) ( ) ( ) ( )
Total capital social şi suplim entar 
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

060 127552850 127552850

2 Rezerve
Capital de rezervă 070
Rezerve statut<ac 080
Alte rezerve 090
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.09u) 100

3 Profit nerepartizat (p ierdere neacoperită)
Corecţii ale rezulimelor anilor precedenţi 110 767 -767
Profit nereparti; ; (pieidere neacoperilă) al 
anilor piecedcnţi

120 -25590332 -25590332

Profit net (pierdeic netă) al perioadei de 
gestiune

130 X 364931 -364931

Profit utiliz.it al perioadei de gestiune 140 X ( ) ( ) ( )
Rezultatul din tmaziţia la noile reglementări 
contabile

150

Total profit nerepartiza t (p ierdere 
neacoperită) (rd.l 10 + rd.l20 + rd. 130 + 
rd. 140 + rd.l 50)

160 -25590332 365698 -25956030

4 Alte elemente de capital p ropriu , din care 170
Diferenţe din rcc\ a luare 171
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + 
rd.l 60 + rd.l 70)

180 101962518 365698 101596820
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SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pînă Ia 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori
Cod.
rd.

Perioada de gestiune

precedentă curentă

l 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea 
operaţională
încasări din vînzări 010 3510280 4284109
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 1295503 1579432
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare 
socială şi m edicală

030 1890056 2042764

Dobînzi plătite 040

Plata im pozitului pe venit 050

A lte încasări 060 2140 1064
A lte plăţi 070 178351 358639
Fluxul net de numerar din activitatea 
operaţională (rd.010 -  rd .020 -  rd.030 -  
r d .0 4 0 -  rd.050 + rd.060 -  rd.070 )

080 148510 304338

Fluxuri de numerar din activitatea de 
investiţii
încasări din v înzarea activelo r im obilizate 090

Plăţi aferente intrărilor de active im obilizate 100

D obînzi încasate 110

D ividende încasate 120

A lte încasări (plăţi) 130

Fluxul net de numerar din activitatea de 
investiţii (rd.090 -  rd.100 + rd .l 10 + rd .120 ± 
rd.130)

140

Fluxuri de numerar din activitatea 
financiară
încasări sub fo n n ă  de credite  şi îm prum uturi 150

Plăţi aferente ram bursării cred ite lor şi 
îm prum uturilor

160

D ividende plătite 170

încasări din operaţiuni de capital 180

A lte încasări (plăţi) 190

Fluxul net de numerar din activitatea 
financiară (rd. 150 -  r d . l 60 -  r d . l 70 + r d . l 80 
±  rd .l 90)

200

Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd. 140 ±  rd.200)

210 148510 304338

D iferenţe de curs valu tar favorabile 
(nefavorabile)

220

Sold de numerar la începutul perioadei de 
gestiune

230 1609863 1758373

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de 
gestiune (± rd.210 ±  rd.220 + rd.230)

240 1758373 2062711
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Anexa 6
Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10302452 Data înregistrării 25.03.93 Seria MD Număr 0019830

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:
data “30” ÎL  2016 suma 127552850 lei, inclusiv:
1) cota statului 127552850 lei.
2) cota deţinătorilor a cel puţin 20%_________________ lei.
Modificări ulterioare:
a) “___ ” ____________ , suma_______________________ lei, inclusiv cota statului_________lei,
b) “___” ____________ , suma_______________________ lei, inclusiv cota statului_________lei.

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______________________________
Termen de valabilitate_________________________________________
Tipul de activitate_____________________________________________
Organul care a eliberat licenţa__________________________________
3) Număr____________, data eliberării______________________________
Termen de valabilitate_________________________________________
Tipul de activitate______________________________________________
Organul care a eliberat licenţa___________________________________

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 29 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 5 persoane,
2) muncitori _24__persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 29 persoane.
6. Remunerarea peisonalului entităţii în perioada de gestiune _1667563_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 
163329 lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7__________________lei, inclusiv
rambursate_______________ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj1

1) valoarea de gaj_____________________lei,
2) valoarea contabilă___________________lei.

10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune_______________________________unităţi.
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 acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite___________________________lei_______ bani,
2) planificate pentru plată_____________ lei_______ bani.

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

1 ) ___________________________________
2)_____________________________

în rîndui ile, în cdic se .Iu s-uncle de gaj, în ţoale coloanele pi in frac] ie se reflectă:
a) la numărător —valouii a do  ̂ -j
b) la numitor-valoarea " ' ă

6



• 3 ) _______________________

14. N um erar legai -  total lei

7



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relaţiile cu nerezidenţii

Anexa 9

Tabelul 1

Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori

Cod 
rd./ 
Cod 
□ ară

Sold la 
începutul 

perioadei de 
gestiune

Modificări în perioada de gestiune Sold la 
sfîrşitul 

perioadei de 
gestiune

Intrări/
majorări

Ieşiri/
diminuări

Diferenţe de 
curs valutar

l 2 3 4 5 6 7

C reanţe şi investiţii financiare pe 
term en lung -  total 010

Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020

-

-
-

Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030

-
-

-
împrumuturi acordate şi creanţe 
privind leasingul financiar, 
inclusiv pe ţări:

040

-
-

-

Alte creanţe şi investiţii financiare, 
inclusiv pe ţări: 050

-
-
-
Datorii pe termen lung -  total 060
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 070

-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080

-
-
-
Credite bancare, împrumuturi şi datorii 
privind leasingul financiar, inclusiv pe 
ţări:

090

-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţari: 100

-
-
-

Rd.010= rd.020 + rd.050 + rd.040 + rd.050 
Rd.060= rd.070 + rd.OîîO + rd.090 + rd.100 
Col.7 = col.3+col.4-col 5=. col.6

o



Tabelul 2
Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori

Cod
rd./
cod
□ară

Sold la 
începutul 

perioadei de 
gestiune

Modificări în perioada de gestiune Sold la 
sfîrşitul 

perioadei de 
gestiune

Intrări/
majorări

Ieşiri/
diminuări

Diferenţe de 
curs valutar

1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe 
termen lung -  total 010

Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
-
-
-
împrumuturi acordate şi creanţe 
privind leasingul financiar, inclusiv pe  
ţări:

040

-
-
-
Depozite, inclusiv pe ţări: 050
-
-
-
Alte creanţe şi investiţii financiare, 
inclusiv pe ţări: 060

-
-
-
Datorii pe term en lung -  total 070
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 080
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 090
-
-
-
Credite bancare, împrumuturi şi datorii 
privind leasingul financiar, inclusiv pe  
ţări:

100

-
-
-
Alte datorii, inel:. iv pe ţări: 110
-
-
-

Rd.Q10= rd.020 + rd • 00 + rd.040 + rd.050 + rd 60 
Rd.070= rd 080 + rd.090 + rd.100 + +rd.l 10 
Col.7 = col.3+coI.4-co'.5=c-"l 6

o



Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente fondatorilor nerezidenţi
Tabelul 3

Indicatori

Cod 
rd./ 
cod 
□ ară

Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

La care termenul de 
plată nu a sosit sau 
este expirat pînă la 

un an

Termenul expirat 
mai mult de un an

Intrări/majorări

Ieşiri/
diminuări

Diferenţe de 
curs valutar

La care termenul de 
plată nu a sosit sau 
este expirat pînă la 

un an

Termenul expirat 
mai mult de un anTotal

Transferări din active 
şi datorii pe termen 

lung în active şi 
datorii curente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente -  total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
-
-
-
împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul 
financiar, inclusiv pe ţări: 040

-
-
-
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 050
-

-
-
Datorii curente -  total 060
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 070
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080
-

-

-
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind 
leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 090

-
-
-
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe ţări: 100
-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-
-
-

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.l 10 

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 -  col.7 ± col.8
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Tabelul 4
Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori
Cod 
rd./
cod
□ară

Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

La care termenul de 
plată nu a sosit sau 
este expirat pînă la 

un an

Termenul expirat 
mai mult de un an

Intrări/majorări

Ieşiri/
diminuări

Diferenţe de 
curs valutar

La care termenul de 
plată nu a sosit sau 
este expirat pînă la 

un an

Termenul expirat 
mai mult de un anTotal

Transferări din active 
şi datorii pe termen 

lung în active şi datorii 
curente

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente -  total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pa ţari: 020
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
-
-
-
împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul 
financiar, inclusiv pe ţări: 040

-
-
-
Depozite, inclusiv pe ţări: 050
-
-
-
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 060
-
-
-
Datorii curente -  total 070
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 080
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 090
-
-
-
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind 
leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 100

-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-
-
-

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.l 10 

Col.(9+10) = coI.(3+4) + col.5 -  col.7 ± col.8
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Tabelul 5
Investiţii financiare în străinătate şi pârtiei parca nerezidenţilor în capitalul social

Indicatori Cod rd./
cod Dară

Sold la începutul 
perioadei de gestiune

Intrări/
majorări

Ieşiri/
diminuări

Sold la sfiitu l 
perioadei de 

gestiune
1 2 3 4 5 6

Investiţii financiare 010
Cote de participaţie şi avii .1 de pînă !a 10% inclusiv, în capitalul social 
al entităţilor nerezidente, /;■.' -ivpe ţăt i:

020

Cote de participaţie şi ac.iii.mi de peste 10% în capitalul social al 
enlităţilor nere/idenle, iiu.1« Vpe ţari:

030

Capital social 040
Cote de participaţie şi ac tf-" ■ ■ de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe ţari: 050

Cote de participaţie şi acţ: i de peste 10%, inclusiv p e  ţări: 060

Rd.OiO= rd.020 + rd." ><'<; ” : 040= rd.Osfl + rd.06rt; Col 6 = col 3+col.4-col.5
Tabelul 6

Venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor cu nerezidenţii

Indicatori Cod rd./ 
cod Dară

Perioada de gestiune
precedentă curentă

1 2 3 4
Venituri -  total 010
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de 
slat a Republicii Moldova, Vsiv pe ţâri:

020

Venituri din dobînzi afen-me activităţii operaţionale şi altor activităţi, inclusiv pe ţări: 030

Venituri din dividende ş i , dcipaţii în alte entităţi, inclusiv pe ţări: 040

Venituri din dec uilatca 1 : " iilor cu termenul de prescripţie expirai, inclusiv pe ţări: 050

Alte venituri, inclusivpc ţări: 060

Cheltuieli -  total 070
Cheltuieli aferente bumu procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de 
slat a Republicii Moldo-.... ■ Insivpe ţări: 080

Cheltuieli privind dobîn/iie. /'«.Insivpe ţări: 090

Cheltuieli şi provizioane af-ente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, 
inclusiv pe ţări: 100

Alte cheltuieli, inclusiv pe ; ~ i: 110

Rd 010= rd.020 + rd.1’1 '0 - ! "'40 + rd/AO + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.l 10
Tabelul 7

Indicatori Cod rd./ 
cod Dară

Sold la începutul 
perioadei de gestiune

Intrări/
diminuări

Ieşiri/
micşorări

Sold la sfîrşilul 
perioadei de gestiune

1 2 3 4 5 6
Bunuri primite în t: ... .niiactelor de comision, inclusiv 
p e  ţări 010

Bunuri primite spre p; Cum are, inclusiv pe iări 020

Bunuri obţ ii iute din lalele prelucrate, inclusiv p e  ţări 030

------- -
A?~ o\V\v

Jzlc/Yn, '  ' ^ \ c ‘Persoanele responsabil^ de semnarea Rapoartelor financiare ale entit f̂ipa _ v-x&x&t îg.Y»

\ZmMM_WELT
s>

* conform art.36 din L.e^a contabilităţii
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Model recomandai

Anexa Informaţii cerute de Standardele Naţionale de Contabilitate

1. Informaţiile privind activele imobilizate

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 dc 
intrare)

Existenţa Ia 
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 200 79539 79539 43933
inclusiv:

2.1. brevete şi mărci
210

2.2. licenţe de activitate 220
2.3. programe informatice 230 79539 79539 43933

3. Imobilizări corporale în curs de execuţie 300

4. Terenuri 400 40619220 X 40619220 X

5. Mijloace fixe, total 500 82678365 31310402 39908 82718273 32248827
din care: 

5.1. clădiri 510 73408239 22141715 73408239 23074766
5.2. construcţii speciale 520 8589477 8516014 8589477 8520555
5.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie 530 342196 341228 39908 382104 341634

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

560

5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar 570
5.8. mijloace 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

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 -  col.6 = col.7

Formule dc control dintre Anexa Di BilanDul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2 -3 -4) = rd.010 col.4 rd.500 col.(2 -3 -4) = rd.040 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5 rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5
rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4 rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4
rd.300 col.(7 -8 - 9) = rd.020 col.5 rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5
rd.400 col.(2 -3 - 4) = rd.030 col.4 rd.700 col.(2 -3 - 4) = rd.090 col.4
rd.400 col.(7 -8 - 9) = rd.030 col.5 rd.700 col.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5



I.S. “Manejul de Atletica Uşoara”

NOTA EXPLICATIVA

1. Informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare Standardelor
Naţionale de Contabilitate: Situaţiile financiare sunt intocmite 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 in baza metodelor si procedeelor prevăzute in politicile contabile 
aprobate prin ordinul directorului entitatii nr.lPC din 31.12.2018.

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

4. Analiza modificărilor de capital propriu: Capitalul social al instituţiei in
valoare de 127552850 lei la inceputul perioadei, pe parcursul anului de gestiune, 
nu a inregistrat modificări si constituie 127552850 lei, Obţinerea pierderii 
perioadei de gestiune in mărime de (364931) lei.

5. Informaţii privind stocurile: Valoarea contabila a stocurilor de materiale
la inceputul 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 sfirsitul anului 2019 constituie 
26078 lei.

6. Informaţii privind stocurile de OMVSD: Valoarea contabila a stocurilor
de OMVSD la inceputul 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 sfirsitul anului 2019 constituie 
66253 lei, cu uzura calculate in suma de 60220 lei.

7. Informaţii privind activele imobilizate: Valoarea contabila a activelor
imobilizate la sfirsitul 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
- Alte creanţe curente 1847469 lei
- 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



Primita la SFS cu numărul ED106529V3 
Data prezentării 25.01.2020 16:01:56
MCPP

DARE DE SEAMĂ
privind mărimea şi circ,,l-,/3  proprietăţii publice 
Pentru perioada fiscalăT,".,;„i9

IDNO1003600177354
Denumirea completă a ăv-.r.Ju i economie MANEIUL DE ATLETICA USQaRA I.S. 
Subdviziunea structurală SPS in *. d d f  risca ni 
Codul localităţii ţC'JATMm : sn sec .RISCANI
Adresa juridică SEC RISCAM SEC,RISCANI. STP ANDREI DOG a NR 26
Denumirea autorităţii ad. istraţiei publice centrale sau locale Anei itia Proprietăţii Publice

Codul
rîndului Denum irea indicatorilor

Codul 
rîndului 

din situaţiile  
financiare

Sold la

începutul perioadei 
de gestiune

sfîrşitul perioadei 
de gestiune

1 2 3 4 5
010 Capital sociai 127557850.00 127552850 00
011 Inclusiv cota publică 127552850 00 127552850 00

020 Acţiuni emise -  to ta l unităţi

021 inclusiv acţiuni ce constitu ie prop rieta te  publică, unităţi
030 Total capital propriu 390 101962518.00 1O1590Ş2Q.QO

040 Mijloace fixe 040 51367963 00 50469446 00
050 Mijloace fixe iezite , to ta l X

inclusiv:
051 mijloace fixe cr.cate
052 mijloace fixe comer cializate
053 mijloace fixe transm ise a lto r în treprin deri, institu ţii
060 Intrarea m ijloacelor fixe X
070 Im obilizări corporale în curs de execuţie 020
080 Terenuri 030 40619220 00 40619220 00
090 Creanţe pe te. men lung 100
100 Alte active im obilizate 120
110 Total active im obilizate 130 920341ŞŞ00 91124272 00
120 Creanţe comerciale 190 70199.00 151471.00
130 Creanţe ale bugetului 220
140 Creanţe ale per sonalului 230
150 Alte creanţe curente 240 1759996 00 1847469 00
160 Alte active circulante 290 6434993.00 6436733 00
170 Total active circulante 300 10057880.00 10669672 00
180 Total active 310 102992036.00 101793944 00
190 Total datorii pe term en lung 440

inclusiv:
191 Credite bancare pe term en lung 400
192 îm prum uturi p e  term en lung 410
193 Alte dato iii pe term en lung 430
200 Total datorii curente 580 129518.00 197124.00

inclusiv:
201 Credite bancare pe term en scurt 450
202 Datorii comerciale 470 108294.00 167050 00
203 Datorii faţă de personal 500 2373 00 0 00
204 Datorii privind asigurările sociale 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 gestiune
precedentă curentă

220 Venituri din v îrză ri 010 3510280 00 4284109 00

2 2 0 1 Costul vînzărilor 020 3196879 00 3365152 00

230 Profit brut (p ierdere brută) 030 313401.00 918957.00
240 Alte venituri din activ ita tea  operaţională 040 2140 00

2 4 0 1 Total cheltuieli clin activ ita tea  operaţională 050+060+070 1490044.00 1283888 00

2402 Cheltuieli adm inistrative 060 1498176 00 1283884 00

2403 Rezultat din activ ita tea  operaţională: p rofit (p ierdere) 080 -1174503 00 -364931.00
250 Profit (pierdu, e )  pînă la im pozitare 100 - 1 1 7 4 5 0 3 ,0 0 -364931.00
260 Profit net (p ierdere netă) al perioadei de gestiune 120 -1174503.00 -354931,00
270 Proprietate depusă în gaj
280 Valoarea contr.bilă a bunurilor proprieta te  de s tat prim ite în adm inistrare economică
290 Valoarea u t i l a j u lu i  dat în locaţiune/arendă sau com odat

291 Suprafaţa bunurilor im obile (încăperi neutiliza te /te ren uri) date în locaţiune/arendă
sau comodat (m .p.) 8820 00 8820.00



202 Venitul obţinut clin darea în locaţiune/arendă a bunurilor (u tila j, încăperi 
neutilizate /te , cnuri) 3510280.00 4284109.00

300 Dividende (partea din profitu l net) ach itate  statu lu i sau un ităţii adm inistrativ* 
te ritoria le

310 Suprafaţa terenu lu i a fla t în fo losinţă (m .p .) 40472,00 40472.00
320 Numărul mediu scriptic al personalului 29 00 29.00
330 jsalariul mediu lunar 3480 00 4075 00

340 Indem nizaţia crlcu lată  m em brilor consiliului societăţii şi reprezentantu lu i s tatu lu i/ 
consiliului de adm inistraţie  al în treprinderii 112500 00 1M 329.99

350 Indem nizaţia crlcu lată  m em brilor comisiei de cenzori

360 Recompensa achitată m em brilor consiliului societăţii/reprezentantu lu i statu lui şi 
comisiei de cenzori din profitu l net

370 Sponsorizări şi binefacere

Data
Administratorul Contat*" i-şef



Data prezentării 21.01.2020 14:00:12
5-CI

Raport statistic trimestrial 
Consumurile şi cheltuielile întreprinderii

în trimestrul T/4/2019
Date de identificare
Denumirea; MANEIUL DU ATLETICA USQARA I.S.
Adresa:
Raionul(municiuiun-l'~'n dd f  fuscani
Satfcomuna/sectQi'V'~iî5n SEC RiSCANI
strada SEC RISCANI SFC " sCANI. STR.ANDREI DOGA NR.26
Cod CUIÎO: Ş£gl981
Cod IDNO:lQ03n~H~1273Sl
Forma de proprietate:^ . le ta la  de stat
Forma organizatorico-]. ' 'ică.rmo. înţieuiinderi de stat
Activitatea principală:! '- 'V i1, Activităţi ale bazelor sportive
Codul fiscaF10036f.r>i273S4
Conduc5torul:Mariana I u m
Executantul: Valentina Pa -  --..-hiv
Telefon:+37322445335

Cap.: STOC: Stocuri de m ărfuri şi m ateria le

Im portant: Datele se p.ezmtă numai pe trimestrul de raportare (de exemplu: pentru trimestrul II -  trimestrul de raportare constituie 1 aprilie -  30 iunie)
mii lei; datele se înscriu cu zecimale

Indicatorii
rd. |

La începutul trimestrului 
de raportare

La finele trimestrului 
de raportare

A | B 1 2

2 . .'0 Materiale (211) 16.4

2100 Active biologice circulante (212)
2. 20 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (213-214) £ 0 £22
2 .0 0  Fi oducţia în curs de execuţie (215)

2 20 Produse (216)
2 - 0  Mărfuri (217)

Stocuri de m ărfuri şi m ateria le  - to ta l ( 
2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400+ 2500 )

2 2 4 32.1

Cap. CONSUMURI: Venituri, consumuri şl cheltuieli în to ta l pe în treprindere

Im portant: Dalele se pi-.-Intă numai pe trimestrul de raportare (de exemplu: pentru tiimestrul II -  trimestrul de raportare constituie 1 aprilie -  30 iunie)
mii lei; datele se înscriu cu zecimale.

Nr. rd. Indicatori trimestrul de raportare

A B 1

0100 Cifra de a fr -zeri (venitul din v înzări), fără TVA şi accize -to ta l (contul 611)
(0110+0120+0130+0140+0150)

1337-2

0110 ind u să  d
vîncci =a produselor -  total (6111)

0111 din caie. populaţiei
0120 vînzii: ea mârfurilor -  total (6112)

0121 inclusiv: 
cu amănuntul

0122 cu ridicata
0130 pie-^a za serviciilor, executarea lucrărilor -  total (6113, 6114, 6117, 6118) 1337,2

din ca =: (se indică tipul serviciilor conform CAEM la nivel de secţiune)
A AGRICULTOR .. SILVICULTURA SI PESCUIT
B INDUSTRIA EXTP. • 2TIVA

C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
D PRODUCŢIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE. APA CALDA SI AER CONDITiuNAT

E DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE

F CONSTRUCŢII

G COMERŢ CU KiDiCATA SI CU AMĂNUNTUL; ÎNTREŢINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI A MOTOCICLETELOR

H TRANSPORT SI DEPOZITARE

1 ACTIVITATI DE CAZARE SI DE ALIMENTAŢIE PUBLICA

J INFORMAŢII 51 COMUNICAŢII
K a c tiv ita ti Fin a n c ia r e  si de  a sig u r ă r i

L TRANZACŢII IMOBILIARE

M ACTIVITATI ; PASIONALE. ŞTIINŢIFICE SI TEHNICE

N ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT
O ADMINISTRAŢIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURĂRI SOCIALE OBLIGATORII
P INVATAMANT

Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
R ARTA, ACTIVITATI DE RECREERE SI DE AGREMENTA

S
ALTE ACTIVITATI DE SERVICII (activităţi ale oiganizaţiiior asociative, reparaţii de calculatoare, de articole personale 
şi de uz , lă.ciC, spăla ta  şi curăţarea, saloane de frumuseţe, activităţile băilor, saunelor, saloanelor de masaj,
activităţi dc- ; • ■••Mjjâ funebre)

1337.2

0131 din 0130
prestate întreprinderilor

1337,2

0132 prtv-ate populaţiei

0140 contracte de construcţie (6115)



N=. rd. indicatori trimestrul de raportare

A B 1

0141 clin c-re: populaţiei
0150 contracte- de Icising operaţional şi financiar (arendă, locaţiune), 6116)

0150 Din rd. 0100 - venituri din vînzarea apartamentelor noi şi caselor particulare noi populaţiei
0180 Alte venituri operaţionale (contul 612)

0190 Costul do procurare a m ărfurilor vîndute 1
0200 Consumuri şi cheltuieli -  to ta l (0300+0500+ 0700+ 0800+0900+1000) 1255,8

0300 Consumuri şi cheltuieli materiale -  total, din care; 3.37.8

0310 materii p r -<e, materiale, semifabricate cumpărate, piese de schimb 2 2
0320 comb r-ribil 120-9

0500 Consumuri ş; chei; ...ieii afciente serviciilor prestate de terţi -  total, din care 89.4

0510 din care
de tre- .-port

0520 de unlcaţii 2 2 1
0540 de p, J « a ie  a materiei prime proprii

0700 Amortiza, şi deprecierea activelor imobilizate 237.5

0800 Rt?i itr! ~t’,1 i Ocr.- ‘“ici 1 434.6

0900 ConţiIb -ţii p ' '-d asigurările sociale de stat şi prime de asigurare medicale obligatorii 98-1

1000 Alte Cu- - ri şi cheltuieli operaţionale -  total, din care; 58 4

1010 din care
prl» d iocaţiunea (arenda)

1050 p il.' d- t î  .zile pentru credite bancare şi împrumuturi
1200 Profil (pic-. _,e) in trimestrul de gestiune (clasa conturilor 6 -  clasa conturilor 7) £LŞ

1 Se complete mă n ii~ : de căt-e. în treprin derile  ce practică com erţul (lefiectă costul de procurare a mărfurilor vîndute); în treprinderile  de distribuţie  a energiei
electrice, term ice, gr.zclor, apei (reflectă costul de procurare al energiei electrice, termice, gazelor şi apei pentru cantităţile distribuite); în treprinderile  a lim entaţie i 
publice (reflectă numai ; stul de procurar e a mărfurilor revîndute, fără includerea costului produselor fabricate).

Subcap. AGR: Consumuri şi cheltuieli a ferente  activ ită ţii agricole

Notă : Completează î n l , ■ Indcrile cu genul principal de activitate „Agricultura"
mii lei; datele se înscriu cu zecimale.

Nr.
rd. Indicatori trimestrul de raportare

A B 1

din 0200
1500 Consumuri şi cheltuieli a ferente  activ ită ţii agricole - to ta l 

(1 5 1 0 + 1 5 2 0 + 1 5 3 0 )
1510 producţia vegetală
1520 producţia animalieră
1530 prestarea serviciilor agricole

Corelaţie : 0200 > 150c


