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Anexa 8
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori Cod 
rd.

Perioada de gestiune
precedentă curentă

1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 4950230 5251381
Alte venituri din activitatea operațională 020 313863 252893
Venituri din alte activități 030 60 172082
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 5264153 5676356
Variația stocurilor 050 0 4800
Costul vînzărilor mărfurilor vîndute 060 -
Cheltuieli privind stocurile 070 488824 566204
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 2629938 2714437
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și 
prime de asigurare obligatorie de asistență medicală 090 541553 486310

Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor 
imobilizate 100 1375915 1478468

Alte cheltuieli но 1577584 1301252
Cheltuieli din alte activități 120 0
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + 
rd.090 + rd.100 + rd.l 10 + rd.120) 130 6613814 6551471

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) 140 -1349661 -875115
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 -
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd. 140 - 
rd. 150) 160 -1349661 -875115
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BILANȚUL

la 31 decembrie__________ 2019

Nr. 
cpt. ACTIV Cod 

rd.

Sold la
începutul perioadei de gestiune Sfârșitul perioadei de 

gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate =>

Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuție 121 020 630135 419407
Terenuri 122 030 216126 216126
Mijloace fixe 123-124 040 74400390 73438132 \|
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiții financiare pe termen lung în părți 
neafiliate

070

Investiții financiare pe termen lung în părți 
afiliate

080

Investiții imobiliare 090
Creanțe 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. 110+rd. 120)

130

75246651 74073665

2. Active circulante
Materiale 211 140 302076 257223
Active biologice circulante 150

Obiecte de mică valoare și scurtă durată
213-214

160
80371 107850

Producția în curs de execuție Si produse
216

170
47076 42276

Mărfuri 180

Creanțe comerciale 221 190 807910 1100583
Creanțe ale părților afiliate 200

Avansuri acordate curente 224 210 7958 823
Creanțe ale bugetului 225 220 6731 7338
Creanțe ale personalului 230 58465 56584
Alte creanțe curente 240

Numerar în casierie și la conturi curente
241,242,243

250
610844 1374025

Alte elemente de numerar 260

Investiții financiare curente în părți 
neafiliate

270

Investiții financiare curente în părți 
afiliate

280

Alte active circulante 261,262 290 377195 257178
Total 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)

300
2298626 3203880

Total active 
(rd.l30 + rd.300)

310 77545277 77277545



Nr. 
cpt. PASIV Cod 

rd.

Sold la

începutul perioadei de 
gestiune

Sfîrșitul perioadei de 
gestiune

1 2 3 4 5

3. Capital propriu
Capital social și suplimentar 311 320 87145932 87145932
Rezerve 330

Corecții ale rezultatelor anilor 
precedenți 331

340

Profit nerepartizat (pierdere 
neacoperită) al anilor precedenți 332

350
-11004705 -11004705

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gestiune 333

360
-875115

Profit utilizat al perioadei de gestiune
334

370

Alte elemente de capital propriu 343 380 216126 216126
Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +
rd.360 - rd.370 + rd.380)

390
76357353 75482238

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

Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450

împrumuturi pe termen scurt 460

Datorii comerciale 521 470 966297 840120
Datorii față de părțile afiliate 480

Avansuri primite curente 523 490 2858 8056
Datorii față de personal 531,532 500 131938 166567
Datorii privind asigurările sociale și 
medicale 533

510
22036 72899

Datorii față de buget 534 520 61340 120071
Venituri anticipate curente 530

Datorii față de proprietari 540

Finanțări și încasări cu destinație 
specială curente

550

Provizioane curente 560

Alte datorii curente 544 570 3455 587594
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

1187924 1795307

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

590
77545277 77277545

Anexa 2



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
precedentă curentă

1 2 3 4
V enituri din vînzări 611 010 4950230 5251381
Costul vînzărilor 711 020 4465174 4177506
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 485056 1073875
Alte venituri din activitatea operațională 612 040 313863 252893
Cheltuieli de distribuire 050 0
Cheltuieli administrative 713 060 2107820 2373527
Alte cheltuieli din activitatea operațională 714 070 40820 438
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier
dere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)

080
-1349721 -1047197

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 621 090 60 172082
Profit (pierdere) pînă la impozitare 
(rd.080 + rd.090)

100 -1349661 -875115

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

120
-1349661 -875115

Anexa 3
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Nr.
d/o Indicatori Cod rd.

Sold la începutul 
perioadei de 

gestiune
Majorări Diminuări

Sold la sfirșitul 
perioadei de 

gestiune
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social și suplimentar

Capital social 010 87212066 87212066

Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030
Capital neînregistrat 040
Capital retras 050 (66134) (66134)
Total capital social și suplimentar
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

060 87145932 87145932

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

3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 110
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 
anilor precedenți

120 (11004705) (11004705)

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gestiune

130
(875115)

(875115)

Profit utilizat al perioadei de gestiune 140
Rezultatul din tranziția la noile reglementări 
contabile

150

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

160 (11004705) (875115) (11879820)

4 Alte elemente de capital propriu, din care 170 216126 216126
Diferențe din reevaluare 171 216126 216126
Subvenții entităților cu proprietate publică 172
Total capital propriu (rd.060 rd.160rd.170) 180 76357353 75482238



Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

pînă Ia 31 decembrie 2019de la 01 ianuarie

Indicatori Cod.
rd.

Perioada de gestiune
precedentă curentă

1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea 
operațională
încasări din vînzări 010 5065907 5229560
Plăți pentru stocuri și servicii procurate 020 2076777 1753348
Plăți către angajați și organe de asigurare 
socială și medicală

030
3264394 3043057

Dobînzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050

Alte încasări 060 858600 858600
Alte plăți 070 1262249 546335
Fluxul net de numerar din activitatea 
operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - 
rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )

080
-678913 745420

Fluxuri de numerar din activitatea de 
investiții
încasări din vînzarea activelor imobilizate 090
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăți) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de 
investiții (rd.090 - rd. 100 + rd. 110 + rd.120 
±rd.l30)

140

Fluxuri de numerar din activitatea 
financiară
încasări sub formă de credite și împrumuturi 150
Plăți aferente rambursării creditelor și 
împrumuturilor

160

Dividende plătite 170
încasări din operațiuni de capital 180
Alte încasări (plăți). 190 30 17761
Fluxul net de numerar din activitatea 
financiară (rd. 150 - rd. 160 - rd. 170 + 
rd. 180 ± rd. 190)

200
30 17761

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

210
-678883 763181

Diferențe de curs valutar favorabile 
(nefavorabile)

220

Sold de numcțăr-lăȚn.ceputul perioadei de 
gestiune

230 1289727 610844

Sold de'pța^r^l^fi^^perioadei de
gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240 610844 1374025

Medvedev VladimirAdministrator interimifjll

Contabil- Vezetiu Cristina



Anexa 6
Date generale

1 Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
\umăr de înregistrare 1003609014156 Data înregistrării 28.01,1993_ Seria MD Număr 0015545

2 Г rtal social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:
data "28 ” ianuarie 1993________ , suma 2099__________________lei, inclusiv:
1) cota statului________________2099 _________________ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20%_________________ lei.
Modificări ulterioare:
a) “ 08 ” aprilie 2010 , suma_____71212066______ lei, inclusiv cota statului 71212066 lei.
b) “ 31 ” ianuarie 2012 , suma 87212066 ______lei, inclusiv cota statului 87212066 lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr__________ , data eliberării_______________________________
Termen de valabilitate__________________________________________
Tipul de activitate__________________________________________ ___
Organul care a eliberat licența___________________________________
2) Număr_____________, data eliberării_____________________________
Termen de valabilitate______________________________________ ___
Tipul de activitate________________________________________ ____
Organul care a eliberat licența___________________________________
3) Număr____________, data eliberării______________________________
Termen de valabilitate__________________________________________
Tipul de activitate_____________________________________________
Organul care a eliberat licența____________________________________

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 48 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 7_____ persoane,
2) muncitori________41________persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 _____ 46 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2714437 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute 
sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii

85477 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7__________________lei, inclusiv
rambursate________________lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj1

1 în rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

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

1) valoarea de gaj_____________________lei,
2) valoarea contabilă___________________ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune_______________________________unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit____________ ______ lei_______ bani,
2) pierdere__ __________ lei_______bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite___________________________lei_______ bani,
2) planificate pentru plată_____________ lei_______ bani.

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

1)_____________________________
2)_____________________________
3) _____________________________

14. Numerar legat - total____________________lei.



NOTĂ INFORMATIVĂ 
privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori

Cod 
rd./ 
cod 
țară

Sold la 
începutul 

perioadei de 
gestiune

Modificări în perioada de gestiune Sold la 
sfîrșitul 

perioadei de 
gestiune

Intrări/ 
majorări

Ieșiri/ 
diminuări

Diferențe de 
curs valutar

1 2 3 4 5 6 7

Creanțe și investiții financiare pe 
termen lung - total 010

Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: 020
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe țări: 030
-
-
-
împrumuturi acordate și creanțe 
privind leasingul financiar, 
inclusiv pe țări:

040

-
-
-
Alte creanțe și investiții financiare, 
inclusiv pe țări: 050

-
-
-
Datorii pe termen lung - total 060
Datorii comerciale, inclusiv pe țări: 070
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe țări: 080
-
-
-
Credite bancare, împrumuturi și datorii 
privind leasingul financiar, inclusiv pe 
țări:

090

-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe țări: 100
-
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd. 100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6



Tabelul 2
2 гезгле. investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd. 070= rd.080 + rd.090 + rd. 100 + +rd.l 10
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Indicatori

Cod 
rd./ 
cod 
țară

Sold la 
începutul 

perioadei de 
gestiune

Modificări în perioada de gestiune Sold la 
sfîrșitul 

perioadei de 
gestiune

Intrări/ 
majorări

Ieșiri/ 
diminuări

Diferențe de 
curs valutar

1 2 3 4 5 6 7
Creanțe și investiții financiare pe 
termen lung - total 010 ț

Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: 020
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe țări: 030
-
-
-
împrumuturi acordate și creanțe 
privind leasingul financiar, inclusiv pe 
țări:

040

-
-
-
Depozite, inclusiv pe țări: 050
-
-
-
Alte creanțe și investiții financiare, 
inclusiv pe țări: 060

-
-
-
Datorii pe termen lung - total 070
Datorii comerciale, inclusiv pe țări: 080
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe țări: 090
-
-
-
Credite bancare, împrumuturi și datorii 
privind leasingul financiar, inclusiv pe 
țări:

100

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



Tabelul 3 
Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

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

Indicatori

Cod 
rd./ 
cod 
țară

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

Ieșiri/ 
diminuări

Diferențe 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 
și datorii pe termen 

lung în active și 
datorii curente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanțe și investiții financiare curente - total 010
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: 020
-
- •
-
Avansuri acordate, inclusiv pe țări: 030
-
-
-
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul 
financiar, inclusiv pe țări: 040

-
-
-
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: 050
-
-
-
Datorii curente - total 060
Datorii comerciale, inclusiv pe țări: 070
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe țări: 080
-
-
-
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind 
leasingul financiar, inclusiv pe țări: 090

Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări: 100

Alte datorii, inclusiv pe țări: 110
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Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

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

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

Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold In slîișilul pe loiali l lie pi i Imn
Cod La care termenul de 

plată nu a sosit sau 
este expirat pînă la 

un an

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

un an

Indicatori rd./ 
cod 
țară

Termenul expirat 
mai mult de un an Total

Transferări din active 
și datorii pe termen 

lung în active și datorii 
curente

Ieșiri/ 
diminuări

Diferențe de 
curs valutar

Termenul cxplinl 
mai mult dc iui tm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanțe și investiții financiare curente - total 010
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări: 020
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe țări: 030
-
-
-
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul 
financiar, inclusiv pe țări: 040

Depozite, inclusiv pe țări: 050

Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: 060

Datorii curente - total 070
Datorii comerciale, inclusiv pe țări: 080
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe țări: 090
-
-
-
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind 
leasingul financiar, inclusiv pe țări: 100

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



I

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Indicatori

Cod 
rd./ 
cod 
țară

Sold la începutul 
perioadei de 

gestiune

Intrări/ 
majorări

Ieșiri/ 
diminuări

Sold la sfîrșitul 
perioadei de 

gestiune

1 2 3 4 5 6
Investiții financiare 010
Cote de participate și acțiuni de pînă la 10% 
inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, 
inclusiv pe țări:

020

-
-
Cote de participate și acțiuni de peste 10% în 
capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe 
țări:

030

-
-
-
Capital social 040
Cote de participate și acțiuni de pînă la 10% 
inclusiv, inclusiv pe țări:

050

-
-
-
Cote de participate și acțiuni de peste 10%, inclusiv 
pe țări:

060

-
-
-

Tabelul 7 
Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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

Indicatori

Cod 
rd./ 
cod 
țară

Sold la începutul 
perioadei de 

gestiune

Intrări/ 
diminuări

Ieșiri/ 
micșorări

Sold la sfîrșitul 
perioadei de 

gestiune

1 2 3 4 5 6

Bunuri primite în baza contractelor de 
comision, inclusiv pe țări 010

-
-
-
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe 
țări 020

-
-
-

Bunuri obținute din materialele prelucrate, 
inclusiv pe țări 030

-
-
-



Tabelul 6
Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori Cod rd./ 
cod țară

Perioada de gestiune
precedentă curentă

1 2 3 4
Venituri - total 010

Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără 
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe lari: 020

-
-

Venituri din dobînzi aferente activității operaționale și altor activități, 
inclusiv pe țări: 030

-
-
-
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări: 040
-
-
-
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, 
inclusiv pe țări: 050

-
-
-
Alte venituri, inclusiv pe țări: 060
-
-
-
Cheltuieli - total 070
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără 
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări: 080

-
-
-
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe țări: 090
-
-
-
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe 
compromise, inclusiv pe țări: 100

-
-
-
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări: 110
-
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd. 100 + rd. 110

sabile de^piparea rapoartelor financiare ale entității*Persoanele respons
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