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Anexa 1  

BILANŢUL  

la __01 ianuarie _ 2020_ 

 

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 1958 1958 

Imobilizări corporale în curs de execuție 020   

Terenuri 030 25479100 25479100 

Mijloace fixe 040 3179331 3174490 

Resurse minerale 050   

Active biologice imobilizate 060   

Investiții financiare pe termen lung în părți 

neafiliate 

070 53600 53600 

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 28713989 28709148 

2. Active circulante    

Materiale 140 20194 40894 

Active biologice circulante 150   

Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 7637 9637 

Producția în curs de execuție și produse 170   

Mărfuri 180  34691 

Creanțe comerciale 190   

Creanțe ale părților afiliate 200   

Avansuri acordate curente 210   

Creanțe ale bugetului 220   

Creanțe ale personalului 230 1533 3164 

Alte creanțe curente 240 70920 169192 

Numerar în casierie și la conturi curente 250 7142 6843 

Alte elemente de numerar 260   

Investiții financiare curente în părți 

neafiliate 

270   

Investiții financiare curente în părți afiliate 280   

Alte active circulante 290   

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 107426 264421 

Total active 

(rd.130 + rd.300) 

310 28821415 28973569 
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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 3093700 3093700 

Rezerve 330   

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340   

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 

al anilor precedenţi 

350 (1951268) (1951268) 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 

gestiune 

360  (210386) 

Profit utilizat al perioadei de gestiune 370   

Alte elemente de capital propriu 380 25479100 25479100 

Total capital propriu 

(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 

rd.360 - rd.370 + rd.380) 

390 26621532 26411146 

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 160480 160480 

Total datorii pe termen lung 

(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) 

440 160480 160480 

5. Datorii curente    

Credite bancare pe termen scurt 450   

Împrumuturi pe termen scurt 460   

Datorii comerciale 470   

Datorii faţă de părţile afiliate 480   

Avansuri primite curente 490   

Datorii faţă de personal 500 1149955 1118306 

Datorii privind asigurările sociale şi 

medicale 

510 612293 1013561 

Datorii faţă de buget 520 114167 66224 

Venituri anticipate curente 530   

Datorii faţă de proprietari 540   

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 

curente 

550   

Provizioane curente 560   

Alte datorii curente 570 162988 203852 

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 2039403           2401943 

Total pasive 

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

590 28821415 28973569 
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Anexa 2  

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE  

de la __01 ianuarie ___ pînă la ___31 decembrie _______2019__ 

Indicatori Cod rd. 
Perioada de gestiune 

precedentă curentă 

1 2 3 4 

Venituri din vînzări 010 719031 530204 

Costul vînzărilor 020 46800 41403 

Profit brut (pierdere brută)  (rd.010 – rd.020) 030 672231 488801 

Alte venituri din activitatea operațională 040 427226 554237 

Cheltuieli de distribuire 050   

Cheltuieli administrative 060 1178930 1253424 

Alte cheltuieli din activitatea operațională 070   

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-

dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) 

080 (79473) (210386) 

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090   

Profit (pierdere) pînă la impozitare  

(rd.080 + rd.090) 

100 (79473) (210386) 

Cheltuieli privind impozitul pe venit 110   

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 

(rd.100 – rd.110) 

120 (79473) (210386) 

 

Anexa 3  

SITUAŢIA 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 sfîrşitul 

perioadei de 

gestiune 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Capital social şi suplimentar      

Capital social 010 3093700   3093700 

Capital suplimentar 020       

Capital nevărsat 030  (                      ) (                      )  

Capital neînregistrat 040     

Capital retras 050  (                       ) (                       )  

Total capital social şi suplimentar 

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) 

060 3093700   3093700 

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)       

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110     

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 

anilor precedenţi 

120 (1951268)   (1951268) 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 

gestiune 

130   (210386) (210386) 

Profit utilizat al perioadei de gestiune 140     

Rezultatul din tranziţia la noile reglementări 

contabile 

150     

Total profit nerepartizat (pierdere 

neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + 

rd.140 + rd.150) 

160 (1951268)  (210386) (2161654) 

4 Alte elemente de capital propriu, din care 170 25479100   25479100 

Diferenţe din reevaluare 171 25479100   25479100 

Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172     

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + 

rd.160 + rd.170) 

180 26621532  (210386) 26411146 
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Anexa 4  

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR  

de la ___01 ianuarie __________ pînă la __31 decembrie _____________20_19_ 
 

Indicatori 
Cod. 

rd. 

Perioada de gestiune 

precedentă curentă 

1 2 3 4 

Fluxuri de numerar din activitatea 

operaţională 
    

Încasări din vînzări 010 719031 591624 

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020   

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare 

socială şi medicală 

030 816586 791220 

Dobînzi plătite 040   

Plata impozitului pe venit 050   

Alte încasări 060 427226 554237 

Alte plăţi 070 327139 354940 

Fluxul net de numerar din activitatea 

operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – 

rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) 

080 2532 -299 

Fluxuri de numerar din activitatea de 

investiţii 

    

Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090   

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100   

Dobînzi încasate 110   

Dividende încasate 120   

Alte încasări (plăţi) 130   

Fluxul net de numerar din activitatea de 

investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± 

rd.130) 

140   

Fluxuri de numerar din activitatea 

financiară 

    

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150   

Plăţi aferente rambursării creditelor şi 

împrumuturilor 

160   

Dividende plătite 170   

Încasări din operaţiuni de capital 180   

Alte încasări (plăţi) 190   

Fluxul net de numerar din activitatea 

financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 

± rd.190) 

200   

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

210 2532 -299 

Diferenţe de curs valutar favorabile 

(nefavorabile) 

220   

Sold de numerar la începutul perioadei de 

gestiune 

230 4610 7142 

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de 

gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) 

240 7142 6843 
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Anexa 6 

Date generale 

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

Număr de înregistrare __022132___ Data înregistrării 30.12.97__ Seria __MD__ Număr _0030645______ 

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat: 

data “__01__” _____01____2019____, suma _____3093700________________________lei, inclusiv: 

1) cota statului _______3093700____________________________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 A MMII  __048176_______, data eliberării ______17.03.2015_________________________ 

Termen de valabilitate __16.03.2020________________________________________ 

Tipul de activitate __prigatirea  cadrelor____________________________________________ 

Organul care a eliberat licenţa ___Camera de Licentiere________________________________ 

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 ____19________ persoane, inclusiv pe categorii: 

1) personal administrativ _____4_____ persoane, 

2) muncitori ______15______________ persoane. 

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019___    ______20________ persoane. 

6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune ________875589____________________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 

____________________ 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) _____________________________ 

3) _____________________________ 

14. Numerar legat – total ____________________ lei. 

                                                           
1 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 
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Anexa 9  

NOTĂ INFORMATIVĂ  
privind relaţiile cu nerezidenţii 

Tabelul 1 

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

 

Indicatori 

Cod 

rd./ 

cod 

țară 

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 

     

- 
 

     

- 
 

     

- 
 

     

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 ţări: 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 
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Tabelul 2 

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

 

Indicatori 

Cod 

rd./ 

cod 

țară 

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 termen 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, inclusiv pe ţări: 110      

- 
 

     

-        

-        

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60 

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110 

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6 
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Tabelul 3 

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente fondatorilor nerezidenţi 

Indicatori 

Cod 

rd./ 

cod 
țară 

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 an Total 

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.110 

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Anexa 7 

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

Indicatori 

Cod 

rd./ 

cod 
țară 

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 an Total 

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 

        

-          

-          

-          

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.110 

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8 



11 

Tabelul 5 

Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor în capitalul social 

Indicatori 

Cod 

rd./ 

cod 

țară 

Sold la începutul 

perioadei de 

gestiune 

Intrări/ 

majorări 

Ieşiri/ 

diminuări 

Sold la sfîrşitul 

perioadei de 

gestiune 

1 2 3 4 5 6 

Investiţii financiare 010     

Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% 

inclusiv, în capitalul social al entităţilor nerezidente, 

inclusiv pe ţări: 

020     

-      

-      

-      

Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în 

capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe 

ţări: 

030     

-      

-      

-      

Capital social 040     

Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% 

inclusiv, inclusiv pe ţări: 

050     

-      

-      

-      

Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, inclusiv 

pe ţări: 

060     

-      

-      

-      

Rd.010= rd.020 + rd.030 

Rd.040= rd.050 + rd.060 

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

 

Tabelul 7 

Bunuri ale nerezidenţilor înregistrate în conturi extrabilanţiere 

Indicatori 

Cod 

rd./ 

cod 

țară 

Sold la începutul 

perioadei de 

gestiune 

Intrări/ 

diminuări 

Ieşiri/  

micşorări 

Sold la sfîrşitul 

perioadei de 

gestiune 

1 2 3 4 5 6 

Bunuri primite în baza contractelor de 

comision, inclusiv pe ţări 
010 

    

- 
     

- 
     

- 
     

Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe 

ţări 
020 

    

- 
     

- 
     

- 
     

Bunuri obţinute din materialele prelucrate, 

inclusiv pe ţări 
030 

    

- 
     

- 
     

- 
     

 

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