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Anexa 8

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

2.109.4982.318.411160
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 –
rd.150)

190.573316.056150Cheltuieli privind impozitul pe venit

2.300.0712.634.467140Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)

8.091.0266.419.476130
Total cheltuieli   (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + 
rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

68.77832.880120Cheltuieli din alte activităţi

4.275.5333.635.326110Alte cheltuieli

1.013.924732.202100
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor
imobilizate

539.869414.766090
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

2.115.5971.556.228080Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii

77.32548.074070Cheltuieli privind stocurile

060Costul vînzărilor

050Variaţia stocurilor

10.391.0979.053.943040Total venituri  (rd.010 + rd.020 + rd.030)

1.008.9341.336.137030Venituri din alte activităţi

870020Alte venituri din activitatea operaţională

9.382.1637.716.936010Venituri din vînzări

4321

curentăprecedentăCod
rd.

Indicatori

Perioada de gestiune



Anexa 1

BILANŢUL 

la 31.12.2018

29.999.78627.748.063310Total active (rd.130 + rd.300)
23.649.69623.637.327

300Total active circulante
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 
+ rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + 
rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)

5.7565.766290Alte active circulante

280Investiții financiare curente în părți afiliate
14.444.07322.297.661270Investiții financiare curente în părți neafiliate

260Alte elemente de numerar
8.707.730195.135250Numerar în casierie și la conturi curente

240Alte creanțe curente
1.500230Creanțe ale personalului

126.52195.957220Creanțe ale bugetului
3.152704.246210Avansuri acordate curente

200Creanțe ale părților afiliate
285.934271.243190Creanțe comerciale

180Mărfuri

170Producția în curs de execuție și produse
75.37464.499160Obiecte de mică valoare și scurtă durată

150Active biologice circulante
1.1561.320140Materiale

Active circulante2.

6.350.0904.110.736

130Total active imobilizate
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 
+ rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + 
rd.120)

120Alte active imobilizate

110Avansuri acordate pe termen lung

100Creanțe pe termen lung

090Investiții imobiliare

080Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

070Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

060Active biologice imobilizate

050Resurse minerale
307.813260.729040Mijloace fixe

030Terenuri
118.655020Imobilizări corporale în curs de execuție

6.042.2773.731.352010Imobilizări necorporale

Active imobilizate1.

54321

Sfîrşitul perioadei de gestiuneÎnceputul perioadei de gestiune

Cod
rd.

A C T I Vcpt.
Sold laNr.



29.999.78627.748.063590Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)
1.798.3371.656.112

580Total 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)

1.125570Alte datorii curente
270.153249.624560Provizioane curente

550Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

540Datorii faţă de proprietari

530Venituri anticipate curente
129.103180.371520Datorii faţă de buget

7.181510Datorii privind asigurările sociale şi medicale
6.16525.000500Datorii faţă de personal

226490Avansuri primite curente

480Datorii faţă de părţile afiliate
1.392.6901.192.811470Datorii comerciale

460Împrumuturi pe termen scurt

450Credite bancare pe termen scurt

Datorii curente5.

440Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + 
rd.420 + rd.430)

430Alte datorii pe termen lung

420Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

410Împrumuturi pe termen lung

400Credite bancare pe termen lung

Datorii pe termen lung4.

28.201.44926.091.951

390Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 
+ rd.380)

380Alte elemente de capital propriu
X370Profit utilizat al perioadei de gestiune

2.109.498X360Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
9.363.6329.363.632

350Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
precedenţi

X340Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
1.520.7561.520.756330Rezerve

15.207.56315.207.563320Capital social şi suplimentar

Capital propriu3.

54321

Sfîrşitul perioadei de gestiuneÎnceputul perioadei de gestiune

Cod
rd.

P A S I Vcpt.
Sold laNr.



2.109.4982.318.411120
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.100 – rd.110)

190.573316.056110Cheltuieli privind impozitul pe venit

2.300.0712.634.467100
Profit (pierdere) pînă la impozitare
(rd.080 + rd.090)

940.1561.303.257090Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)

1.359.9151.331.210080
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030
+ rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)

70070Alte cheltuieli din activitatea operațională

1.956.8851.530.014060Cheltuieli administrative

050Cheltuieli de distribuire

870040Alte venituri din activitatea operațională

3.316.8002.860.424030Profit brut (pierdere brută)  (rd.010 – rd.020)

6.065.3634.856.512020Costul vînzărilor

9.382.1637.716.936010Venituri din vînzări

4321

curentăprecedentăCod rd.Indicatori

Perioada de gestiune

Anexa 2

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la pînă la01.01.2018 31.12.2018

31.12.201801.01.2018 pînă lade la

Anexa 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

28.201.4492.109.49826.091.951180Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + 
rd.170)

172Subvenţii entităţilor cu proprietate publică

171Diferenţe din reevaluare

170Alte elemente de capital propriu, din care4

11.473.1302.109.4989.363.632160Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 
(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

150Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile

()()()X140Profit utilizat al perioadei de gestiune

2.109.4982.109.498X130Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

9.363.6329.363.632120Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
precedenţi

110Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)3

1.520.7561.520.756100Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)

090Alte rezerve

080Rezerve statutare

1.520.7561.520.756070Capital de rezervă

Rezerve2

15.207.56315.207.563060Total capital social şi suplimentar
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

()()()()050Capital retras

040Capital neînregistrat

()()()()030Capital nevărsat

020Capital suplimentar

15.207.56315.207.563010Capital social

Capital social şi suplimentar1

7654321

Sold la sfîrşitul
perioadei de

gestiune
DiminuăriMajorări

Sold la începutul
perioadei  de

gestiune
Cod rd.Indicatori

Nr.
d/o



31.12.201801.01.2018 pînă lade la

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR 

8.707.730195.135240
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± 
rd.210 ± rd.220 + rd.230)

195.135272.512230Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

-3-2220Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

8.512.598-77.375210
Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

200
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 
– rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)

190Alte încasări (plăţi)

180Încasări din operaţiuni de capital

170Dividende plătite

160Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

150Încasări sub formă de credite şi împrumuturi

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

5.993.490-1.494.462140
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii 
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

8.544.499-2.620.740130Alte încasări (plăţi)

120Dividende încasate

211.1591.126.278110Dobînzi încasate

2.762.168100Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

090Încasări din vînzarea activelor imobilizate

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

2.519.1081.417.087080
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – 
rd.070 )

1.432.3991.471.753070Alte plăţi

58.120060Alte încasări

294.194725.861050Plata impozitului pe venit

040Dobînzi plătite

2.421.8981.740.009030
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi
medicală

4.634.6523.941.805020Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

11.244.1319.296.515010Încasări din vînzări

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

4321

curentăprecedentăCod
rd.

Indicatori

Perioada de gestiune



2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

lei,lei, inclusiv cota statului14.156.063, suma11.11.2011a)

Modificări ulterioare:

lei,2) cota deţinătorilor a cel puţin 20%

lei,1) cota statului

lei, inclusiv:1.051.500,suma26.03.2008data

008715716NumărMDSeria26.03.2008Data înregistrării10086000178
16

Număr de înregistrare

Anexa 6

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

2010-03-26 00:00:00

CNPFOrganul care a eliberat licenţa

BIROU ISTORII DE CREDITTipul de activitate

Termen de valabilitate nelimitat

000458 ,data eliberării
Licenţa în vigoare:

) Număr1

42) muncitori

1) personal administrativ 3 persoane,

persoane,

31.12.2018 7 persoane.

cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii 177.000 lei.

lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj1 

lei.2) valoarea contabilă

lei,1) valoarea de gaj

unităţi.Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune10.

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

2) pierdere lei.

lei.2) planificate pentru plată

lei,1) plătite

Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:12.

Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova – total13. 67 lei,

inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură 
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune 

5. Numărul personalului la 

7 persoane, inclusiv pe categorii:

lei.2.115.597

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 

codul valutei) Euro671

14. lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele
prin fracţie se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

Numerar legat – total


