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Anexa 8

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

38.847167.826160
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 –
rd.150)

69.823146.201150Cheltuieli privind impozitul pe venit

108.670314.027140Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)

15.943.86116.862.540130
Total cheltuieli   (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + 
rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

120Cheltuieli din alte activităţi

779.515847.777110Alte cheltuieli

452.933393.525100
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor
imobilizate

3.068.9803.034.406090
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

11.773.74511.560.564080Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii

1.467.0971.301.405070Cheltuieli privind stocurile

0060Costul vînzărilor

-1.598.409-275.137050Variaţia stocurilor

16.052.53117.176.567040Total venituri  (rd.010 + rd.020 + rd.030)

4.018030Venituri din alte activităţi

569.1971.410.626020Alte venituri din activitatea operaţională

15.479.31615.765.941010Venituri din vînzări

4321

curentăprecedentăCod
rd.

Indicatori

Perioada de gestiune



Anexa 1

BILANŢUL 

la 31.12.2017

14.923.30813.403.296310Total active (rd.130 + rd.300)
8.200.5437.333.917

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)

125.59197.714290Alte active circulante

280Investiții financiare curente în părți afiliate

270Investiții financiare curente în părți neafiliate

260Alte elemente de numerar
113.360848.624250Numerar în casierie și la conturi curente
86.90286.902240Alte creanțe curente
12.3185.979230Creanțe ale personalului

119.0833.815220Creanțe ale bugetului

210Avansuri acordate curente
530.940530.940200Creanțe ale părților afiliate
327.847402.988190Creanțe comerciale
56.74756.747180Mărfuri

6.124.8874.526.478170Producția în curs de execuție și produse
298.292272.415160Obiecte de mică valoare și scurtă durată

1.5641.564150Active biologice circulante
403.012499.751140Materiale

Active circulante2.

6.722.7656.069.379

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)

2.666.1011.601.894120Alte 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
2.6994.084060Active biologice imobilizate

050Resurse minerale
4.053.9654.463.401040Mijloace fixe

030Terenuri

020Imobilizări corporale în curs de execuție

010Imobilizări necorporale

Active imobilizate1.

54321

Sfîrşitul perioadei de gestiuneÎnceputul perioadei de gestiune

Cod
rd.

A C T I Vcpt.
Sold laNr.



14.923.30813.403.296590Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)
6.714.0585.090.765

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)

63.29543.235570Alte datorii curente

560Provizioane curente

550Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

540Datorii faţă de proprietari
573.501485.142530Venituri anticipate curente
845.2011.061.458520Datorii faţă de buget
894.900898.375510Datorii privind asigurările sociale şi medicale

2.443.0411.897.803500Datorii faţă de personal
708.36210.974490Avansuri primite curente

6.0066.006480Datorii faţă de părţile afiliate
1.179.752687.772470Datorii comerciale

460Împrumuturi pe termen scurt

450Credite bancare pe termen scurt

Datorii curente5.

112.041212.212
440Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + 

rd.420 + rd.430)

430Alte datorii pe termen lung
112.041212.212420Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

410Împrumuturi pe termen lung

400Credite bancare pe termen lung

Datorii pe termen lung4.

8.097.2098.100.319

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

38.847X360Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-54.394-12.437

350Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
precedenţi

X340Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
2.944.2072.944.207330Rezerve
5.168.5495.168.549320Capital social şi suplimentar

Capital propriu3.

54321

Sfîrşitul perioadei de gestiuneÎnceputul perioadei de gestiune

Cod
rd.

P A S I Vcpt.
Sold laNr.



38.847167.826120
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.100 – rd.110)

69.823146.201110Cheltuieli privind impozitul pe venit

108.670314.027100
Profit (pierdere) pînă la impozitare
(rd.080 + rd.090)

4.018090Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)

104.652314.027080
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030
+ rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)

8.388.8238.613.924070Alte cheltuieli din activitatea operațională

4.524.5434.859.467060Cheltuieli administrative

050Cheltuieli de distribuire

569.1971.410.626040Alte venituri din activitatea operațională

12.448.82112.376.792030Profit brut (pierdere brută)  (rd.010 – rd.020)

3.030.4953.389.149020Costul vînzărilor

15.479.31615.765.941010Venituri din vînzări

4321

curentăprecedentăCod rd.Indicatori

Perioada de gestiune

Anexa 2

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la pînă la01.01.2017 31.12.2017

31.12.201701.01.2017 pînă lade la

Anexa 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

8.097.20941.95738.8478.100.319180Total 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

-15.54741.95738.847-12.437160Total 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

38.84738.847X130Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

-54.39441.957-12.437120Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
precedenţi

110Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)3

2.944.2072.944.207100Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)

090Alte rezerve

2.944.2072.944.207080Rezerve statutare

070Capital de rezervă

Rezerve2

5.168.5495.168.549060Total capital social şi suplimentar
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

()()()()050Capital retras

040Capital neînregistrat

()()()()030Capital nevărsat

020Capital suplimentar

5.168.5495.168.549010Capital 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



31.12.201701.01.2017 pînă lade la

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR 

113.360848.624240
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± 
rd.210 ± rd.220 + rd.230)

848.624508.733230Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

220Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

-735.264339.891210
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

140
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii 
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

130Alte încasări (plăţi)

120Dividende încasate

110Dobînzi încasate

100Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

090Încasări din vînzarea activelor imobilizate

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

-735.264339.891080
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – 
rd.070 )

4.687.8272.846.456070Alte plăţi

569.2771.486.019060Alte încasări

86.63782.706050Plata impozitului pe venit

040Dobînzi plătite

12.833.56512.821.455030
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi
medicală

3.023.9194.067.777020Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

19.327.40718.672.266010Încasări 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 statului, sumaa)

Modificări ulterioare:

lei,2) cota deţinătorilor a cel puţin 20%

lei,1001) cota statului

lei, inclusiv:5.168.549,sumadata

3001NumărMDSeria05.02.1993Data înregistrării0001615Număr de înregistrare

Anexa 6

Date generale

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

Organul care a eliberat licenţa

Tipul de activitate

Termen de valabilitate

,data eliberării
Licenţa în vigoare:

) Număr

992) muncitori

1) personal administrativ 115 persoane,

persoane,

31.12.2017 214 persoane.

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

214 persoane, inclusiv pe categorii:

lei.11.773.745

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 

codul valutei)

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



31.12.201701.01.2017 pînă lade la

Anexa 7

Informaţiile privind activele imobilizate

7007. Investiţii imobiliare, total

6006. Resurse minerale

270.254410.004250.435410.0045905.9. alte mijloace fixe

5805.8. mijloace fixe primite în gestiune economică

5705.7. mijloace fixe primite în leasing financiar

560
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor
neînregistrate în bilanţ

5505.5. instrumente şi inventar

2.823.9673.574.8102.618.2753.574.8105405.4. mijloace de transport

531inclusiv: tehnică de calcul

2.004.9222.066.97642.1121.984.7792.024.8645305.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie

3.165137.8972.110137.8975205.2. construcţii speciale

8.247.98011.214.5668.043.14111.214.5665105.1. clădiri

13.350.28817.404.25342.11212.898.74017.362.1415005. Mijloace fixe, total din care:

xx4004. Terenuri

3003. Imobilizări corporale în curs de execuţie

2302.3. programe informatice

2202.2. licenţe de activitate

2102.1 brevete şi mărci

2002. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:

1001. Imobilizări necorporale în curs de execuţie

987654321

Deprecierea
acumulată la

sfîrşitul
perioadei

Amortizarea
acumulată la

sfîrşitul
perioadei

Existenţa la
sfîrşitul

perioadei (la
costul de
intrare)

Ieşirea în cursul
perioadei (la

costul de
intrare)

Intrarea în
cursul perioadei

(la costul de
intrare)

Deprecierea
acumulată la

începutul
perioadei

Amortizarea
acumulată la

începutul
perioadei

Existenţa la
începutul

perioadei (la
costul de
intrare)

Nr.
rind

Indicatori



Anexa 9 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
privind relaţiile cu nerezidenţii

Tabelul 1

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

020Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:

010Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total

7654321

perioadei de
gestiune

Diferenţe de curs
valutar

Ieşiri/
diminuări

Intrări/
majorări

perioadei de
gestiune

cod țarăIndicatori
Sold la sfîrşitulModificări în perioada de gestiuneSold la începutulCod rd./

030Avansuri acordate, inclusiv pe ţări:

040Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar,
inclusiv pe ţări:

050Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări:

060Datorii pe termen lung – total

070Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:

080Avansuri primite, inclusiv pe ţări:

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

100Alte datorii, inclusiv pe ţări:



Tabelul 2

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

020Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:

010Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total

7654321

perioadei de
gestiune

Diferenţe de curs
valutar

Ieşiri/
diminuări

Intrări/
majorări

perioadei de
gestiune

cod țarăIndicatori
Sold la sfîrşitulModificări în perioada de gestiuneSold la începutulCod rd./

030Avansuri acordate, inclusiv pe ţări:

040Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, 
inclusiv pe ţări:

050Depozite, inclusiv pe ţări:

060Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări:

080Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:

070Datorii pe termen lung – total

090Avansuri primite, inclusiv pe ţări:

100Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, 
inclusiv pe ţări:

110Alte datorii, inclusiv pe ţări:



Tabelul 3

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente fondatorilor nerezidenţi

020Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:

010Creanţe şi investiţii financiare curente – total

10987654321

Transferări din active şi
datorii pe termen lung în
active şi datorii curente

Total

Intrări/majorări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiuneModificări în perioada de gestiuneSold la începutul perioadei de gestiune

030Avansuri acordate, inclusiv pe ţări:

040Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar,  
inclusiv pe ţări:

050Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări:

060Datorii curente – total

070Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:

080Avansuri primite, inclusiv pe ţări:

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

100Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe ţări:

110Alte datorii, inclusiv pe ţări:

Termenul expirat
mai mult de un an

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

un an

Diferenţe de curs
valutar

Ieşiri/
diminuări

Termenul expirat mai
mult de un an

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

un an

Cod
rd./
cod
țară

Indicatori



Tabelul 4

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor 

020Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:

010Creanţe şi investiţii financiare curente – total

10987654321

Transferări din active şi
datorii pe termen lung în
active şi datorii curente

Total

Intrări/majorări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiuneModificări în perioada de gestiuneSold la începutul perioadei de gestiune

030Avansuri acordate, inclusiv pe ţări:

040Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, 
inclusiv pe ţări:

050Depozite, inclusiv pe ţări:

060Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări:

080Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:

070Datorii curente – total

090Avansuri primite, inclusiv pe ţări:

100Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, 
inclusiv pe ţări:

110Alte datorii, inclusiv pe ţări:

Termenul expirat
mai mult de un an

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

un an

Diferenţe de curs
valutar

Ieşiri/
diminuări

Termenul expirat mai
mult de un an

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

un an

Cod
rd./
cod
țară

Indicatori



020Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul 
social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări:

010Investiţii financiare

654321

Sold la sfîrşitul
perioadei de gestiune

Ieşiri/
diminuări

Intrări/
majorări

Sold la începutul
perioadei de gestiune

Cod rd./
cod țară

Indicatori

Tabelul 5

Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor în capitalul social

030Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în capitalul social al 
entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări:

050Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe ţări:

040Capital social

060Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, inclusiv pe ţări:

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenţilor înregistrate în conturi extrabilanţiere

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

654321

Sold la sfîrşitul
perioadei de gestiune

Ieşiri/
micşorări

Intrări/
diminuări

Sold la începutul
perioadei de gestiune

Cod rd./
cod țară

Indicatori

020Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe ţări

030Bunuri obţinute din materialele prelucrate, inclusiv pe ţări



Tabelul 6

Venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor cu nerezidenţii

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

010Venituri – total

4321

curentăprecedentăCod rd.Indicatori

Perioada de gestiune

030Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, inclusiv pe ţări:

040Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, inclusiv pe ţări:

050Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv pe ţări:

060Alte venituri, inclusiv pe ţări:

080Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii 
Moldova, inclusiv pe ţări:

070Cheltuieli – total

090Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe ţări:

100Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, inclusiv pe ţări:

110Alte cheltuieli, inclusiv pe ţări:

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii* 

* conform art.36 din Legea  contabilităţii


