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Notă informativă priVind avansurile, investiţiile, î~mprumuturile şi. decontările 
cu clienţii externi la Of. O·I. 200 F 

. 
Cod conform Avansuri Cote în fondul statutar · Titluri de valoare 

Denumirea 
ţării 

Clasificatoru- acordate în primite din primite din plasate în primite din plasate în 
lui ţărilor străinătate străinătate străinătate străinătate străinătate străinătate . 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Federaţia Rusă 643 
' România 642 

Ucraina 804 . 

·. 

-
' 

Total . 
.. ..... .· 

1 . 

.. 

Dividende Credite Împrumuturi Alte creanţe Alte. datorii 

de primit din de plătit în a'cofdate în primite din ac-Ordate in primite din, ale clicnţi.lor faţă- de clienţii 

străinătate străinătate străinătate străinătate străinătate străinătate externi . externi 
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BILANŢUL CONTABIL r 
· la O/ ?ct f'U{.ai-J;:.C 200 :J 

ACTIV Cod 
rd. 

2 3 

ACTIVE PE TERMEN LUNG -
Active nemateriale 010 
Active nemateriale (111, 112) 
AmOrtizarea actîvelor nemateriale (113) 020 
Valoarei:& de bilant .a acti.velor nemateriale (rd.010·rd.020) 030 
Active materiale pe termen lung 
Active materiale în curs de execuţie (121) 040 
Terenuri (122) 050 
Mijloace fixe (123) 060 
Resurse naturale (125) 070 
Uzura--şi epUizarea activelor materiale pe termen lung ( 124, 126) 080 
Valoarea de bilanţ a activeior materiale pe termen lung -
(rd.040+rd.050+rd.060+od.070-rd.080) 090 
Active financiare-pe termen lu~g_ 
lnvesti~i pe termen lung în părţi nelegate (13 f) 100 
Investiţii pe termen lung in părţi legate (132) ilO 
·Modificarea valorii investitiilor pe termen lung (133) 120 
Creanţe pe termen lung (134) 130 
Active amînate privind impozitul pe venit (135) 140 
Avansuri acordate (136) !50 
Tolals,l.3 (rd,lOO+rd.UO±rd.120+rd.130+rd.140+rd.150) !60 
Alte active pe termen lung (141, 142) . 170 
Total capitolul! (rd.030+rd.090+rd.l60+rd.l70) 180 
ACTIVE CURENTE 
Stocur:i de mărfuri şi materiale 
Materiale (211) 190 
Animale la creştere şi îngrăşat (212) 200 
:obiectţ de_ mică valoare şi scurtă durată (213·214) 210 
Producţie in cur> de execuţie (215) 220 
Produse (216) 230 
Mărfuri (217) 240 
Totals. 2.1 (rd.l90+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240) 250 
Creante_ pe 'teimen scurt 
Creanţe pe· termen scurt aferente· facturilor comerciale (221) 260 
Corecţii la datorii dubioase (222) 270 
Creanţe pe tennen_scurt ale părţilor legate (223) 280 
Avansuri pe termeri scurt acordate (224) 290 
Creanţe pe fe_rmen scurt privind decontările cu bugetul -(225) 300 
Taxa pe valoarea adăugată de recuperat (226) 310 
Creanţe pe termen scurt ale personalului (227) 320 
Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate (228) 330 
Alte creanţe pe tennen scurt (229) . 340 
Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330 350 
+rd.340) 
Investiţii pe termen scurt 

Investiţii p'e terr11eil scurt in ·părţi nelegate (231) 360 
Inve·stiţii pe termen scurt în părţi legate (232) 370 
Diminuarea valorii investitiilor pe termen scurt (233) 380 
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) 390 
Mijloace băneşti 
Casa (241) 400 
Cont de decontare (242) 410 
Cont valutar (243) 420 
Alte mijloace băneşti (244, 245, 246) 430 
Totals. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) 440 
Alte active curente (251, 252) 450 
Total capitolul2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450) 460 
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.l80+rd.460) 470 

La finele perioadei de 
gestiune curente 
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Formular nr. 1 
Anexa ~r. 1 
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Nr. PAS IV Cod La finele perioadei de La finele anului de 
dlo rd .. JZ:estiune curente gestiune p,recedent 
1 2 3 4 5 

3. CAPITAL PROPRIU . 
3.1 Cap,i_tal statutar şi suplimentar 

1 1" Capital statutar (31 1) 480 
Capital suplimentar (312) 490 
Capital nevărsat (313) 500 ( ) ( ) 
Capital retras (314) 510 ( ) ( } 
Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510) 520 

-
3.2 Rezerve 

Rezerve stabilite de legislatie (321) 530 
Rezerve prevăzute de statut (322) 540 
Alte rezerve (323) 550 
Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) 560 

3.3 _Profit nere·Partizat (pierdere nea_coperită) . 

Corectarea rezultatelor perioadelm: precedente (331) 570 . 

Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a: anilor precedenţi (332) 580 
Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333). 590 X 
Profit utilizat al anului de gestiune (334) 600 ( ) X 
Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600) . 610 

3.4 Capital-secundar 
Diferente din reevaluarea activelor pe t(;;rmen. lung (341) 620 
Subvenţii (342) 630 
Total s. 3.4. (±rd.620+rd.630) 640 
Total capitolu13 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640) · 650 

4. DATORII PE TERMEN LUNG 
4.1 DatOrii financiare pe termen luni{ 

- . 

Credite bancare pe termen lung (411, 412) 660 
Imprumuturipe term.en lung (413) · 670 
Alte datorii ·financiare pe teirnen lung (414) 680 
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680) 690 

4.2 Datorii pe termen lung calculate 
Datorii de arendă pe termen lung (421) 700 
Venituri antiCipate pe termen lung (422) 710 
Finanţări şi încasări. cu destinatie specială (423) 720 ..LJ.2% ţ.,' 1( .z .U3cU!~ 
Avansuri pe termen lung primite (424) 730 
Datorii amînate privind impozitul pe venit( 425) 740 
Alte datorii pe termen lung calculate (426) 750 
Total s. 4.2. frd. 700+rd. 71 O+rd. 720+rd. 730+rd. 740+rd. 750) 760 ,t,i,Z%6?/.:Z" J02,u?~ 
TOTAL capitolul4 (rd,690+rd.760) 770 J, .;'/. .zg 6 <f.Jv ,U::j/U).;<., 

5. DATORII PE TERMEN SCURT 
5.1 Datorii financiare pe termen scurt 

Credite bancare pe termen scurt(511, 512) 780 
. ! Imprumuturi pe termen scurt (513). 790 

Cota-parte cUrentă a datoriilor pe termen lunR (514) 800 
Alte datorii financiare pe tern.i.en scurt (515) 810 
Total s. 5.1 frd.7SO+rd.790+rd.800+rd.810) 820 

5.2 Datorii comer~iale pe termen scurt o8JO 
/903 .f~oJ Datorii pe termen scurt privind factUrile comerciale (521) .. 

Datorii pe termen scurt faţă. de părţile legate (522) 840 . 

Avansuri pe termen scurt primite (523) 850 
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) 860 .f.'/{}3 .-t·.J.. 1"'3 

5.3 Datorii -pe termen scurt calculate 870 
./lr :f"G ;l., 43V:f-Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii (531) . 

Datorii fată de personal privind alte operaţii (532) 880 
Datorii privind asigurările (533) 890 "1'603! 5'_CJ',J!ţ. 
Datorii privind decontări le cu bugetul (534) 900 J)C}U 3/Pgl 
Datorii preliminare (535) 910 
Datorii privind plăti le extrabugetare (536) 920 
Datorii fată de fondatori şi alti particiJ'anţi (537) 930 lfb G'l[Kţ-- · 30h +.fi..{; 
Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi prelimim•re (538) 940 
Alte datorii pe termen scurt (539) 950 
Total s.5.3 960 

WJ.G{]2 3??/)31 lrd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.94G+rd.950) 
Total capitolul5 (rd.820+rd.860+rd.960) 970 fi (}i( 5''11 ?321 ,fi( 
TOTAL GENERAL-PASIV frd.650+rd.770+rd.970) 980 . ,t::tJ,'?;M-2 l)tj}J 3A'? 

--
1) Capttalul statutar al agenţtlor economtCI, stab1ht de fondaton la finele perioadei de gestmne curente, care nu sunt obligaţt confonn 

legislaţiei să urmeze înregistrarea de stat a acestuia 
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RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE 

de la ()/ jMUI IZ-'W'l-pînă la 31 Je~e2oo!L 

Indicatori Cod rd. 
Perioada 

de gestiune 

Venituri din vînzări (611) 010 

Costul vînzări lor (711) 
. 

020 

Profitul brut (pierdere globală) (rd.O 10-rd.020) 030 

Alte venihlri operaţionale (612) 040 !>.it 6JG 
Cheltuieli comerciale (712) 050 

Cheltuieli generale şi administrative (713) 060 ~.F/Irit ,)_, 
Alte cheltuieli operaţionale (714) 070 r/0~/f:J 
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (plerdeie) 

(8 ?J:?S'f) (rd.03o+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) 080 

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) 090 '.--13»1</--
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) 100 MJH 
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) 
(± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100) 110 --
Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (623-723) 120 

Profitul (pierderea) perio'adei de gestiune pînă la hnpozitare (±rd.ll O± rd.l20) 130 

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) 140 

Profit net(pierdere netă)(± rd. 130 ± rd.I40) 150 

Formular nr. 2 
Anexa nr. 2 

Perioada corespunzătOare a 
anului precedent 

390,J,lt-f 

1-cg 6:;..4-
1} tr ţ:_J 

(.)_ f'R 5'J?/) 
' -
o!Rf:H 

-

Formular nr. 3 
Ane;xanr. 3 

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALUL III PROPRIU 

2oo6 

Nr. .· Cod La finele anului de Încasat Consumat 
La finele perioadei 

Indicatori de gestiune 
_cap. rd. gestiune precedent (calculat) (virat) 

cute;nte 

l . 2 3 4 .5 6 7 

1 Capital statutar şi suplimentar 
Capital statutar (311) 010 

Capital suplimentar (312) 020 

Capital nevărsat (313) 030 ( ) ( \ 

' 
Capital retras (314) 040 ( } ( ) 

Total s, 1 (rd.01o±rd,020-rd.030-rd.040) 050 

2 Rezerve. 
Rezerve stabilite de legislaJie (321) 060 

Rezerve prevăzute de statut (322) 070 

Alte rezerve (323} 080 . 

Toial s, 2 (rd.060+rd.070+rd.'080) 090 . ·. 

3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) . 
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (3_31) 100 

Profitul nerepartizat. (pierderea neacoperită) a . 
perioadelor precedente (332) 110 . 

Profirul net (pierderea)-perioadei de gestiune (333) 120 

Profit utilizat al perioadei de gestiUne (334) 130 ( ) ( ) 

Total s. 3. (rd,lOO±rd,llO±rd,l20-rd.!30) · 140 

4 Capital secundar 
Diferenţe din re.evaluarea activelor pe termen lung (341) 150 

Subvenţii (342) 
. 

160 

Total s. 4 (rd,±150+rd, 160) 170 

TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.l40±rd.l70) 180 

4 



FormUlar nr. 4 
Anexa nr. 1 la S.N.C. 7 

"Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti" 

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 
de la OI {4:/tU:.fi/W.f. pînă la Jl tte ~!eoo !ţ_ 

Fluxul mijloacelor băneşti pe tipuri de activităţi 
Codul 

Perioada de gestiune 
rîndului 

-

Activitatea operaţională 

Încasări băneşti din vîllzări 010 

Plăţi băneşti fumizorilor şi antreprenorilor 020 9it788 
Plăţi bă1_1eşti salariaţilor şi contribuţii pentru asigurările sociale .. 030 .lj(}l(3fl3 
Plata dobînzilor 040 

Plata impozitului pe venit 050 . 

~lte încasări ale mijloacelor băneşti 060 ţ::-;. jj!) . 

Alte piăti ale mijloacelor băneşti \ 070 ~tPfP0.3 

Fiuxui net ai mijloacelcr băneşti din activitatea operaţională 
. 

(n!.0!0-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) 080 .(foJ'fgt) 
Activitatea de investiţii 

. 

Încasări băneşti din Ieşirea activelor pe tennen lung 090 

Plăţi băneşti pentru procurarea activelor pe termen lung 100 

Dobînzi îricasate IlO 31ff 
Dividende încasate 120 

inclusiv din străinătate 121 
-

Alte încasări (plăţi) al~ mijloacelor băneşti 130 ( ,}'.(if){)OO) . 

Fluxulnet.at·mijloace!or băneşti din activitatea de investiţii I ~9Pt~) (rd.090-rd.lOO+rd.llO+rd.l20±rd.l30) 140 

Activitatea financiară 

Încasări băneşti sub formă de credite şi împrumuturi 150 
-. 

Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile 160 

Plata dividendelor 170 

inclusiv dividende plătite nerezidenţilor 171 

Îm;:asări băneşti din emisiunea de acţiuni proprii 180 

Plăţi băneşti la răscumpărarea acţiuniier proprii 190 

Alte încasări (plăţi)_ ale mijloacelor băneşti 200 "t:3!/rtJ8F 
Fluxul net_a_l mijloacelor băn~şti din activitatea financiară 

;(9J?f063 (rd.l50-rd:160-rd.l70+rd.l80-rd.l90±rd.200) 210 

Fluxul. net din activitatea eco~omico-financiară pînă la articolele excepţionale 
220 19 /;'h ;t/:ţ._ (±rd.080±rd.l40±rd.210) . 

Încasări (plăţi) excepţionale ale mijloacelor băneşti ' 230 

Flu~uJ ~et total {±rd.220±rd.230) 240 !9+-6J.If-
Diferenţe de curs favorabile (nefavorabile) 250 . (ft19) ---·----
Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului 260 4': '[) /(~ 
S'o!dui mijloacelor b.ăneşti îa ~fi~·şitu! per.ioadei ~e gestiune (±rd.240±rrl.250+rd.260) 270 ~trc1 90,?3 
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ANEXA LA BILANŢUL CONTABIL 

la {!( tft#U tV/.)(: 200 f 
Date generale 

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

Număr de înregistrare /3 hfJ Data înregistrării o/b'. f23, 00 Seria @O/ 'ffj;f Număr-----
2. Capital statutar înregistrat de Camera Înregiştrării de Stat: 

_ ___ 200_, suma __ lei, inclusiv cota către stat ______ lei. data" __ 

Modificări ulterioare: 

2.1. .. __ -~--- 2QO_, suma ___ lei, inclusiv cota cătJ:e stat ______ lei, 

2.2." __ - -----200_, suma Iei, inclusiv cota către stat -~----Iei. 

3. Agenţii economici, activitatea cărora necesită licenţă, indică: 

Licenţa în vigoare: 

Număr ___ ~ data eliberării----------~--

Anexa nr. 4 

Tennem de valabilitate---~-----'-------;--;------.,----------------

Tip~! de activitate'-~--,--------'---'----------------------~--'~

Organul care a eliberat licenţa-------------------~---------'-------

4. 

5. 

6. 

Număr ____ ,, data eliberării. ___________ _ 

Termen de valabilitate ___ :__ ______________ -;-__________________ _ 

Tipul de activitate,_·:_ __________________________________ _ 

Organul care a: eliberat licenţa-----------------------------------
Număr ____ , ~ata eliberării--------------

Termen de valabilitate---'-~--------'----'------------------'--

Tipul de activitate'-----------------,---------------------

Organul care a eliber3t licenţa----------~~----------'--------------
Numărul mediu ·scriptic al personaJului în anu1 curent . .(! persoane. 

Numărul pen;ona!ului la 31 decembrie 200j: · .(g persoane. 

Remunerarea personalului întreprinderii în cursul perioadei de gestiune 33 t,.tfef. 
7. Valoarea active lor pe iermen lung. şi curente, înregistrate în calitate de gaj 1 ____ lei. 

a)- valoarea de gaj lei, 

b) valoarea de bilanţ Iei. 

8. Numărul acţiunilor or4inare la finele perioadei de "gestiune._'------- bucăţi. 

9. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune Pentru o ·acţiune ordinară: 

a) profit lei bani,_ 

b) pierdere· Iei bani. 

l O. Dividende calculate pentru o acţi.une ordinară în cursul perioadei de gestiune: 

a) plătite · ______ Iei __ ~ bani, 

b) planificate. pentru plată _. __ lei bani. 

11. Y_alută ~trăină disponi~ilă, recalcula~ în valuta naţi~nală a Republicii MoldOva·- .total/t7:;?-f~$ei, 

mc:;"v?!fo~'cojvţ;~ JI(O .· )(~~~~ Iei, 

bJ _ ,WJJ · =- . . i3r i!/:Iei, 
1 

0 ~-

12. Mijloace băneşti legate- total ______ Iei. 

1 
in rîndurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fracJie se: reflectă: 
a) la numărător- valoarea de gaj; 
b) la numitor- valoarea de bilanţ 
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IndicatQri 

1 . . 

Active nemateriale (la valoarea de intr'are)- total (rd. 020 + rd.030) 

inclusiv: 
> 

a) active -~late in folosinţă (rd.021 + ... + rd.028) 

. din care: 

. cheltuie)i de constituire . ( 1111, 1'.13 1) 

fond comercial.(goodwill) (1112,1132) 

brevete (1113, 1133) · 

embleme c.omereiale ( 1114, 1134) 

licenţe (1115, 1135) 

programe infonnatice (1116, 1136) 

. 

alte ac!ive nemateriale (1117, 1137) 

in~lusiv drepturile de folosire a resurselor naturale 

active neni.ateriale arendate pe termen lung (1118, 1138) > 

b) 3ctive nemater_iale in curs de execuţie; tOtal (112) 

Amortizarea activelor nemateriale (113) 

Amortizarea activelor nemateriale calculată în cursul perioadei de gestiune 

Valoarea de_ bilanţ a actîvelor nemateriale- total (rd.Ol0-rd.04_0) 

Notă infOrmativă: 

l. active nemateriale 

a) achiziţionate-(ieşite) ca rezu!tat. al ~unirii (s_ep~ării) 
_intrepdi1derilor _ 

b) înregistrate in cali_tate d_e gaj' 

._, 

1. .Existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung 

1.1. Active nemateriale 

Corectarea valorii 
Cod Active existente la fineie Irit rate rd. perioadei precedente 

total inclusiv 
reevaluarea 

2 3 4 5 6 

010 f/'1 .99 

020 b'if93 
021 

022 

023 

024 

025 

026 Clf9!J 
027 

027-1 

028 _, 
030 

040 !G!J o3?J 
041 X X X- X 

050 {;33G X 

060 

070 . 

--· -- ---- ---~ --- ---- -

.. 

Active existente la - Suma de amorti· Valoarea de 
Ieşite _ finele perioadei de zare acumulată la bilant 

gestiune finele perioadei de (coL8-wL9) 
( col.3+4±5-7) gestiune 

7 8 9 !O 

fY!r9!) 11t I1o3 

ţ;fg_g .:fjb' X 

tfrJ!) l9C P/03 

r-16 .'fj() 
X X 6'?3 X 

X Y/03 !( !J!f!JJ 

• > 

·-
----



• ., 

00 1.2. Active materiale 
. 

Active existente la Corectarea valorii Active existente lli finele Suma de· amortizare VaJoarea de 
Indicatori Cod rd. finele perioadei de Intrate inclusiv Ieşite Transferate perioadei de gestiune acumulată la finele bilant 

gestiune precedente total reevaluarea ( co1.3+4±5-7-8) perioadei· de gestiune (col.9-coi.!O) · 

1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 

Active materiale la valoarea de intrare- total (rd.090 + rd.IOO) 080 tOJ.O.If Uf.'/6 4tJ!3J>O lft053 . X 

incl).lsiv: 

a} active materiale in curs de execuţie- total (rd.09l+ .. ·.+rd.094) 090 

din care: 
construcţii în curs de execl!tie (1211-) 091 

utilaj destinat installlrii ( 1212) 09l 

utilaj şi alte obiecte pina la punerea în funcţiune (1213) 093 

investiţii capitale ulteri~are (1214) 094 

b) active materiale aflate in exploatare- total 
SOJffif UNt !Of3t0 l(fo!J3 UJ3"!lţ (rd.ll O+rd.l20+rd.l30) 100 

inclusiv: 
Terenuri (rd.lll + . .,+ rd.ll4) IlO 1 

din care: 1 

terenuri fa.ră construcţii ( 1221) III . 

terenuri cu constructii (1222) 112 

terenuri cu zăcliminte (1223) t 13 

terenuri primite:Jn arenda finanţată (1224) 114 

Mijloace fixe-total (rd.l21 + .. + rd.128) 120 .fO.-W'-1 J;f!:fG .. j(JJ3tC2 ftj 05:3 6'{)3;V'I-
din care: i 121 

clădiri (1231, 1241) . 

conStructii speciale (1232, 1242) 122 

maşini, utilaje, instalaţii de transmisie (1233, 1243) 123 f.OJJJA.f . 1111fh .foJ'MO· 1-d O:f':; -:vi-ap?J.vJ 
inclusiv tehnica de calcul . 123-1 Jr!!:ţ 8~ ; CtrF-t .IJillfg Jti~3 . 1(§6'96 

mijloace de transport (1234, 1244) 124 

animale de muncă şi de producţie (1235) 125 X 

. plantatii perene (1236, 1245) . 126 

alte mijiOiice fixe(l246) · 127 

mijloace fixe primite in arenda finanţată (1238, 1247) 128 

Resurse naturale- total (125, 126) 130 



~ 

Active existente la Corectarea valorii Active existente la finele Suma de amortizare Valoarea de 

Indicatori Cod rd. finele perioadei de Intrate inclusiv Ieşite Transferate perioadei de gestiune acumulată -la finele b_ilant 

gestiune precedente total reevaluarea (col.3+4±5-7-8) perioadei de gestiune (col.9-col.IO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 
- . . 

.. /r!tJf3 Uzura şi epuizarea activelor materiale pe tennen lung (124,126) 140 ?;,1,39{) H6'5'f . /rJ'CJj3 
. . 

Uzura mijloacelor fixe, calculata in cursul perioadei de gestiune 141 X X X X X X X . 1~6'f:ţ- X 

. 
1 

Valoarea de bilanr a activelor materiale pe termen lung- total ijf-!Ol ţo8J):f- x 6o,; (rd.080- rd.l40) 150 X.. ;x: 
' 

'»ţ 

Notă i·nformativă: 

1. Active materiale: 

a) predate in arenda operaţională 160 .. 
b) achiziţionate (ieşite) ca rezultat al reunirii (separării) 

intreprinderilor 170 
. 

c) înregistrate in calitate de ga/ 180 

. . 

d) active materiale pe termen Jung care temporar nu 
functionează 190 

e) active la care_ s·a calculat integral uzura, dar care 
continuă să fUncţioneze · 200 

. 

. 

2. Suma datoriei neachitate privind_achiziţionarea activelor 
materiale conform creditului (leasingului) 210 

. 

"' 
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o 1.3. Active financiare şi alte activ.e 
. 

Sold la finele· Achîzitionate Sol'd la finele 
Corect~ea · Valoarea neura investitiilor pe 

IndiCatori <:;od rd. . perioadei de Ieşite Transfei-ate ·perioadei de gestiune 
gestiune precedente 

(calculate) 
(col.3+4-5.6) valorii termen lung (col. 7±-col.8) 

1 2 3 4 5 6 
--c 

7 8 9 

Investitii pe krmen lung- total_ (rd.230 + rd.240) 220 

din care. în străinătate 221· 

Inclusiv din rindul 220: · 
Investiţii pe termen lung în părţi nelegate- total-(rd. 231 + .... + rd.234) 230 . ' X 

din care: 

cote de participaţie şi acţiuni (1311) 231 -
obligatiuni şi al_te titluri de creante ( 1312) 232 

împrumUturi acordate (1313) 233 

alte inveStiţii (1314) •. . 234 

Investiţii pe termen lung in parţi legate total (rd.241 + ... + rd.243) 240 

din care în: 

intreprinderi asociate ( 1321) 241 

intrepdnderi-fiiCe ( 1322) 242 

alt' ( 1323) 243 

Modificarea valorii investiţii lor pe termen lung (133) 250 

Valoarea netă a investitiilor pe termen lung (rd.220- rd.250) 260 

Creanţe pe term·en lung-· total..(rd. 271 + ... + rd. Z75) 270 

inclusiv privind: 
· arenda"( 1341.) . 271 . 

dobînzile şi redevenţele (1342) 272 

cambiile (facturile) pe termen lung primite ( 1343) 273 . 

alte creanţ'e ( 1344) 274 . 

din care creanţ~le: . 

directorilor 274-1 
-

intreprinderilor asociate 275 

Avansuri pe tem1en lung acordate (136) 280 

Alte active pe tennen· lung total (rd.291 + rd.292) 290 

inclus-iv: 
cheltuieli anticipate pe termen lung (141) 291 

alte active pe termen lung ( 142) 292 

Notll infOrmativă: 

1. Obli'gaţi.uni şi alfe titluri de valoare_,_ la valoarea de piaţă 300 

2. ActiVe finan'ciare şi alte 'act~Ve: . 

a) înregistrate în calitate de gaj 1 ' 310 

b) amplasate în străinătate fără. cod rd.221 320 
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2. Existenţa şi mişcarea activelor curente 

2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale 

Indicatori Cod rd. 
Sold la finele perioadei de 

gestiune precedente 

1 2 3 

Materiale -:total (rd.331 + ... + rd.339) .. 330 . 

inclusiv: 331 
materii prime şi materiale de bază (2111) 

semifabricate şi articole de completare (21 1 2) 332 

combustibil (2113) 333 

ambalaje şi materiale pentru ambalaj (2114) 334 

piese de schimb (2115) 335 . 

alte materiale (2116) 336 

materiale transmise pentru prelucrare (2117) 337 

materiale de construcţie {2118) 
. 

338 

materiâ)e Cu desfinaţîe agricolă {211.9) . 
339 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD) la valoarea de bilanţ (rd.350- rd.360) 340 fi()Yf 
a) OMVSD la valoarea de cumpărare- totai (rd.J5I- + .. + od.353) 350 3 ?> trG!r 

inclusiv: 351 
înstoc(213l) . 

în funcţiui:te (2132) 352 3 !>IrU 
construcţii provîzorii (neprevăzute în lista de titluri) (2133) 353 

b) uzura OMVSD total (rd.36l + rd.362) . 360 ~lfp''J'f 
inclusiv: 361 

}Jf?J'!f-Ci OMVSD în functiune (2141) . 

uzura.construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri) (2142) 362 

Notă informativă: 
. 

370 
Stoc~r:i de mărfuri şi materiale înregistrate în calitate de gaj 1 

~- . 

2.2. Creanţe pe termen scurt 

Sold la finele perioadei de 
gestiune 

4 

.· 

/'1:1'11 
'Mff)/j~ 

ţi(ti!J'7-

d 

kMlt; 

. inclusiv: 

Cod 
Sold la finele 

cu temi.enul expirat Indicatori perioadei de la care 
od. 

gestiune termenul de de la 3luni mai mult 
piaţă n-a. sosit pînă la 3 Juni 

pînă la l an de lan 
. . 1 2 . 3 4 5 6 7 

Creanţe aferente facturilor comerciale- total (rd.381 + . . + od.383) 380 140 /Jro 
iriclusiv: ·1 

a) facturi de primit din tară (2211) 381 uo dJrO 
. 

b) facturi de primit din străinătate (2212) 382 

c) cambîi pri_mite (2213) 383 

Ctean"ţi: ale părţilor legate (223) 390 
. 

Avansuri accrdate (224)- total (rd.401 + rd.402) 400 

inclusiV: 
a) în ta>ă (2241) 401 

. 

b) in-striiinătate (2242) 402 

creanţe aferente decontărilor eLi bugetui- total (rd.120+ rd.430) 410 /{J.Jf /r,JJj 
inclusiv: 

. 

a) impozite şi- taxe gener~le de stat republicane, total (specificarea 

Jr~~j It ,t~/' pe tipuri se efectuează în Nota· informativă privind datoriile şi 420 
creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi bugetele uni-
tătilor a·dministra:tiv-tcritoriale, cu -fondurile asigurărilor obliga-
tarii de asistenţă medicală) 

b) impozite şi taxe locale, total (specificarea pe tipuri se efectuează 430 
in Nota informativă privind d!ttoriile şi creanţele aferente decan-

. 

1 
tărilor cu bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terito-
riale, cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală) 1 

Il 



t 

inclusiv: 

Cod 
Sold la finele 

cu termenul expirat 
Indicatori perioadei de la care 

rd. 
gestiune termenul de de la 3 luni mai mult 

plată n·a sosit pînă la 3 luni 
pînă la J.an de 1 an 

1 2 3 4 
• 

5 6 7 

Creanţe ale personalului- total (227) 440 Îf3 1() 
inclusiv: ' 

a) privind retribuirea muncii (2271} 441 

b) privind recuperarea daunei materiale (2274) ·442 

c) alte creanţe 443 lr3 13 
Creanţe aferente veniturilor calculate- totahrd.451 + .. + rd.454) 450 !)..9.13 1232,9 

inclusiv: a) privind arenda (2281) 451 .. 

b) dobinzile şi redevenţele (2282) 452 . /.29cl.9 I).J.t3 
c) dividendele (2283) 45] 

din care, din străinătate 453-1 
. 

· d) alte venituri (2284) 454 

-(3!} 
. 

Alte creanţe - total: 460 133 
inclusiv: 

a) ale organelor de asigurări sociale (2292) (specificarea pe tipuri 461 /?9 133 se. efectuezză.!n Nota informativă privind datoriile şi creanţele 
afeiente decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat) 

b) privind pretenţiile înaintate şi recunoscute (2293} .. 462 
. . 

Notă informativă la capltolul2 2 

IJ}.dicatori 
Cod În cursul perioadei de În cursul perioadei de 
rd. gestiune precedente gestiune 

Creanţ_e dUbioase (compromise) lichidate, aferente facturilor de·primit- total (rd.47l+rd.472) 470 

inclusiv: a) în ţară 471 

b) din străinătate 472 

' 
.. 2 3 Investitii pe termen scurt 

Sold la finele 
Sold la Valoarea netă a 

Cod perioadei de Procuratc 
finele Diminuarea invcstiţiilor pc 

lndicatqri 
rd. gestiune . (calculate) 

Achitate perioadei 
valorii termen· scurt 

precedente 
de gcstium; (co1.6-col.7) 
(col. 3+4~5) 

1 2 3 4 5 6 . 7 8 

!~vestiţi~ pe termen scurt- total ( rd.490 + rd.500) 480 MJ()ooo .· 

hJtJOOO J.iJfJOt20 
inclusiv: 

irive;stiţii pe termen scurt în părţi nelegate- total 

M-00(20 (rd. 491 + ... + rd.495) 490 .woooo j.;{;i)(){)() 

.. din care: 
obligaţiuni şi alte titluri de valoare (2311) 491 

depozite (2312) 492 JJJOOOO #){)OOO )./)Opt)/) 
titluri de Valoare cu lichiditate inaJtă.(2313) 493 

iffiptumuturi aCordate (2314) 494 

alte investiţii pe termen scurt (2315) 495 

Investiţii pe termen scurt în părţi legate- total (rd. 501+ ... + rd. 503) 500 

din care în: întreprinderi-fiice (2321) 501 
. 

întreprinderi asociate (2322) 502 

alte investiţii (2323) 503 

Notă inrofmativă: 
1. Valoarea de piată a obligatiunilor şi a altor titluri de valoare 510 
2.1nvestiţii pe termen scurt ' a) depuse drept gaj 1 

' .520 / 

b) amplasate in străinătate 530 

12 



3. Starea şi modificarea datoriilor pe termen lung 
• 

SQid la finele Sold la finele perioadei 
Indicatori Cod rd. perioadei de ges~ Majorări Corecţii Diminuări de gestiune 

tiune precedente (col.3+4±5-.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Datorii afCrentc creditelor bancare pe termen lung_:. total 540 
(rd.541 + ... +rd.543) . 

· inclusiv: amînate (4113, 4114) 541 

convertibile (4115) 542 1 

peritru salariaţi (412) 543 -

Datcirii aferente împrumuturilor pe tennen lung- total 550 
(rd.551 + ... +rd.556) 

inclusiv: păfli·nelegate (4131) 551 

părţi legate ( 4132) 552 
-

emisiuni (4133) 553 1 

personalului (4134) 554 

'. 
privind cambiile financiare acordate (4135) 555 

convertibile (4136) 556 

Alte datorii financiare pe termen lung (414) _560 

Suma totală a datoriilor financiare pe ţennen lung 570 
(rd.540+rd.550+rd.560) 

inclusiv din străinătate 570-l 

inclusiv cu termen de achitare din rd:570: 

dela lla2ani 571 X X X 

de Ia2la 3 ani 572 X X X 

de la 31a5 ani 573 X X X .. 
' 

peste _5 ani . 574 X X X 

Datorii de arendă pe termen lung calculate (421) 580 

Venituri anticipate pe termen !un~ (422) 590 

Finanţări şi încasări cu destinatie sp~ială (423) 600 Jl3toJ.J oio!J'I.flfO tt:<oJ?6Lf.Z 
-

Avansuri pe termen lung primite (424) 610 
.. 

Datorii" aminate privind impozitul pe venit (425) 620 
.. 

Alte datorii pe termen lung calcu13te (426) 630 

Suma datoriilor pe termen lung calculate- total 

(rd.580+ rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 + rd.6JO) 640 ·ti ?J,WrJ JiJI5lrlfO vU. :<.f 6?/i ~ 
inclusiv din străinătate 640-1 

inch,Isiv cu termen de achitare din rd. 640: 

de la 1 Ja.2 ani 641 X X X 

' de la 2 la 3 ani 642 x· X X 
-

dela31a5ani 643 X X X 

peste 5 ani 644. X X X 

Datorii pe term~n lung (rd.570+rd.640)- total 650 Pb~9.. JiJJfilfltO cl.t :z JP·a 
. 

13 



4. Starea datoriilor pe termen scurt 
inclusiv: 

Cod. 
Sold la finele 

cu-termenul expi_rat lnd.ic3torî perioadei de la care n~a sosit 
rd. 

gestiune termenul de de la 31unî mai mult de_ 
achitare pînă la 3 luni 

pînă la 1 an 1 an 

1 2 3 4 5 6 7 . 

Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt- total 660 .. 

inclusiv: amînate (5113. 5114) 661 . 

pentru salariaţi (512) 662 

Datorii aferente împrumuturilor pe termen scurt- total 670 

incluSiv: . 

părţi nelegate (5131) .. 671 

părţi legate (5132)_ . 672 

emisiuni (5133) 67) 

din care. în străinătatţ 673-1 
. 

personalului (5134) 674 

privind ca:mbiile fin~ciare acordate (51-35) 675 ... 
convertibile (5136) 676 

Cota-parte curentă a datoriilor pe tennen lung_(514) 680 

inclusiv privind arenda finanţată 681 

Alte datorii financiare pe iermen scurt ..... total (515, 516) 690 

Suma totală a datoriilor financiare pe termen scurt 
(rd.660+rd.670+rd:680+rd.690) .. 700 

din care, în străinătate (din rd. 700-rd.67311) 701 

Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale- total (521) 710 flfo?J l!/0.3 
inclusiv facturi de achitat 

în ţan"i (5211) 711 .(jpj ).90.3 
în străinătate (521-2) 712 

. 
. 

cambii acordate (5_213) 713 . 

Datorii pe tennen scurt faţă ~e părţile legate (522) 720 
. 

-
Avansuri pe teimen scurt primite (523) . 730 

inclusiv: în ţară 731 

din străinătate 732 

Suma totală a datoriilOr comerciale pe termen scurt 

1503 (qOj (rd.710 + rd.720 + rd.730) 740 

din c:are, în străinătate 741 

Datorii faţă de personal- total (531) 750 -_jft,)[.J 41;6""/S.:U 
inclusiv privind retribuirea muncii (5311) 751 Jl?.;-ţ 2. ltfl'i7J' .2, 

Datorii faţă de personal privind alte opel;'llţii (532) 760 

Datorii privind asigurările- total (533) (specificarea-il~ tipuri se 770 
efectuează în Nota infonnativă privind datoriile şi creiuitele afe- ~6031 !C031 rente decontărilor cu bugetul'asigurărilor sociate de stat) 

inclusiv fondului social (5331) - "771 -(8 1il't .-19-trl'! 
Datorii aferente decontărilor cu _bugetul~ tot~! 780 :}$6/ }"g6/ (rd.790 + rd.800) 

inclusiv: . 

a) impozite şi taxe generale de stat republica_ne, to.t3.1-(specificarea 790 5<f;) !!jj pe tipuri se efectueaZă in Nota infonriativă privind- datoriile şi 
creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi- bugetele 
unităţilor administrativ..:teritoriale, cu fondurile -aSigurărilor 
obligatorii de asistenţă medicală) 

b) impozite şi taxe locale, total (specificarea pe tipuri se efectuea- 800 
ză în Nota informativă privind datoriile şi creanţe[eaferente de- {1(0 lfO contărilor cu bugetul de stat şi bugetele unităţi_lor_administrativ-

·teritoriale, cu fondurile asigUrărilor obligato.rii de asisţenţă me- 1. ' 
dicală) . 

Datorii privind plăţile extrabugetare {536) 810 '~ 

Datorii faţă de fondatori şi alţi participanti (537) 820 1/t ;;r; 1 o.!/.-· ~1/J!t-1 
din care, în străinătate 821 }q(,_J)I() ,~_ (Jr,»rO 

Alte datorii pe tennen scurt (538, 539) 830 
.· 

14 



Notă informativă privind valorile i datoriile.contabilizate ia conturile extrabilantiere 

Indicatori . Cod Stoc_ la finele perioadei Intrate Ieşite Stoc la finele perioadei de 
rct. de gestiune precedente Apărute Achitate gestiune (coL3+4-5) 

1 2 3 4 5 6 

Active pe termen lu!!_g_ aren_date (rd.84l + rd.842) 840 
Active nerrtateria!e arendate (91 I) 841 
Active materiale pe termen lung arendate (9 12) 842 -
Valorfin mârft,~ri şi materiale care nu aparţin intrepriilderii 850 
(rd.85l + •.. +rd.854) 

Valori in mărfuri şi materiale primite în custodie (921.) 851 

Materiale primite spre prelucrare (922) 852 
Mărfuri primite" în consignaţie (923) 853 
Utilaj primit pentru montaj (924) 854 

Titluri de valoare care nu aparţin 1ntrep_rinderii 860 
(rd.86l + ... +864) 

Titluri de valOare dci:stinate vînzării (931) 861 . 

Titluri de valoare expediate pentru inregistrare (932) 862 . 

Titluri_ de valoare primit_~ de la registrator (933) 863 ~----

TitlUri de valoare depuse !<i păstrare în depozit (934) :- 864 

Datorii şi plăţi conveliţionaie (rd.871+ ... +8'15) 870 
[)atorii ale debitorilor insolvabili trecute !a pierderi (941) 871 

Garantarea datoriilor şi piăţilor p_rimite (942) 872 
Garantarea-datoriilor şi plăţilor acordate (943) 873 
Uzura fondului de locuinţe (944) 874 
Pierderi fiscale nereclamate (945) .. 875 
Alte mijloace şi datorii reflec'tate in contabilitatea 880 . 

extrabilanţieră (rd.88l + ... +884) 
Formulare cu regim special (951) 881 

882 

883 
884 

Notă informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat, 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 

Codul lm
pozitului 
şi taxei 

conform 
clasifica~ 

tiei buge· 
tare 

Denumirea tipurilor de 
impozite şi taxe 

-generale de stat şi 
locale, prime-de 

asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală, 

penalităţi şi amenzi 
calculate 

.11: o 1 ';", , • n4 111 a il .ă 05o 
~ ;;"/. ' /1.~· 060 

. 1_), 1o{) lkPnbX lluW- 07o 

100 

110 

120 

130 
140 

150 

160 

170 

180 

~90 

. _2_10 

_220 

_230 . 

_240 

_250 

X Total ~o 

Sold la finele perioadei 
de gestiUne precedente 

creanţe datorii 

3 

JO 

. 

- . 

1 

_c_ 

Suma 

S 
facilităţilor. 

uma (" 1 .. 1 ) 
1 1 

_. m esmn or 
ca :u ata m 1 î~ -~erioada ..-1 .. 

peno~da de estiun; ..... 
gestmne g r 

con,onn 
legislaţiei 

4 5 

90#3~ 

. 

Suma 
achitată in 

perioada de 
gestiune 

IYt 00 

Suma trecută 
în cont şi 

Sold la fine_le 
perioadei de gestiune 

restituită din 1------,--
buget în 

perioada de 
gestiune 

. 

creanţe datorii 

;.; 

.. 

!5 



Notă informativă privind datoriile şi creantele aferente decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat 

Sold la finele Suma Suma-trecută Sold la finele perioa~ 
perioadei de gestiune Suma facilităţilor Suma Suma in cont şi dei.de ~ţStiune 

Cod precedente calculată in 
chelţuielilor (înlesniri lor) achi tată în restituită din 

Tjpuri de contribuţii 
rd. perioada de 

accePtate in în perioada perioada de buget'in 
gestiune 

perioada de de gestiune gestiune perioada de 
creanţe datorii gestiune0 confonn gestiune 

creanţe datorii 
legiSlaţiei .. 

' 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 

Contribuţii de bază 300 J(f"Zj !Sir/.9 3Ut· iţ9'.?oo • .f,2If:· 
Contribuţii Individuale 310 #?;(; U}g::j!ţ J...P6l0 133 i j't__,g, 
Penalităţi (majorări de . 320 

1 întîrziere) 

Amenzi . . 330 l 
Total 390 .f(;66 !-1iJf'Y9C, 3~:1-{ i.t?:f-110 i -13.9 1?.>Nlf 

r 
* Suma dată ~oiespunde indic:a,torului din rindul407 al Dării de seamă privind: calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de 

stat pentru perioada de gestipn~ (-fonnula~ 4-BASS). · 

ANEXĂ LA RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE 

de la f}1ta.iuu2M~pînă la 3/ deu-m.J{t..-zoo i 
1. Activitatea operaţională 

1.1. Venituri din vînzări 

Anexa nr.5 

Indicatori 
Cod Perioada de Perioada corespunzătoare 
rd. gestiune a anului precedent 

1 2 3 

Venitul din vinzarea_ prod!J_~elor actiyi~ţii operaţionale- total (rd.Ol O din Raportul privind 
rezultatele financiare) (rd.l 020+rd.l 030+rd.l 040+rd.l 050+rd.l 060) 1010 

inclusiv din: vinzarea produselor finite (6111) 1020 

vînzare:i mărfurilor (6112) 1030 

prestarea Serviciilor (6113) 1040 .. 

din care: {a se indica tipul serviciilor) 

1041 . 

1042 

1043 

contracte_ de. construcţie (6114) 1050 

âlte feluri de activităţi, care eonstituie pentru întreprindere activitate 1060 
operaţională (de-bază) 

din care: (a se indica tipul serviciilor) . 

1061 
. 

1062 

.Notii informativă: Suma-venitului,-obţinută pe _Calea schim?ului producţiei, mărfurilor, 1070 
luc_rărilor, serviciilor 

1.2. Notă informativă la capitolul LI. 
Determinarea ·tipului de bază (prevalent) al activităţii privind veniturile din vînzări 
în con{ormitate cu Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) · 

. 

4 

Tipul.activităţii ~conomice Cod Clasa (subclasa) Sec~a Suma vînzări lor nete efectuate 
rd. confonn 'CAEM CAEM în perioada de gestiune 

1 2 1 4 5 . 
' 0"7> .a A " c ....-- .In . i"d90· .1141/9 ~ " (f}j 

r ). :·- -~ _.--;,( ~ ' ' '· '--\\A .~, ' 
,_",, 

,' ',. 1100 

·•. ' •'j. e .. t-~ ;, ;,_-~r; - ,f- ' ' : III O 

,· ' ' . .,;' '·: .. ' . ' ' 1120 ' .. 

1130 

1140 
. 

16 
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' 
l.3. Costul vînzărilor 

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada precedentă 

1 ·, 2 3 4 

Costul vi11zări!or- total (rd. 020. din RaportuJ privind rezultatele financiare) 
(rd.ll60+rd.ll70+rd.ll80+rd.ll90+rd.l200) 1150 

inclusiv al: produselor finite vîndute (7111) 1160 . 

mărfurilor vîndute (7112) 1170 

serviciilor prestate (7113) 1180 

din care: (a se indica tipul serviciilor) 

1181 

1182 

lucrărilor exec~~te C.onform contractelor de construcţie (7114) 1190 

altor feluri de activităţi constatate ca activitate operaţională (de bază) 
a întreprin4~r:ii 1200 

din_cate: (a se indica tipul serviciilor) 

1201 

1202 

1.4. Alte venituri operaţionale · 

Indicatori Codrd. Perioada de gestiune Pe_rioada precedentă 

1 2 3 4 

Alte venituri operaţionale·- total (rd-.1220+ ... +rd.1260) 1210 6vZJ?{86 3:?0cV(! 
inclusiv: din vînZarea-altor active curente, cu excepţia produselor (lucrărilor, 

serviciilor) şi mărfUrilor (6121) 1220 

din arenda curentă (6122) 1230 

sub fonnă de amenzi, penalităti şi despăgubiri (6123) 1240 

din modificarea m_etodelor de evaluare a activelor curente (6124) 1250 . 

alte venituri ·.operaţionale (6125, 6126) 1260 J"~Rb.3C 39 O;Z)ff 

l.S. Cheltuieli comerciale 

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune ·Perioada precedentă 

1 2 3 
. 

4 

Cheltuieli coffierciale- t~tal (rd.l280 + ... + 1350) 1270 
~ 

inclusiv: Privind operaţiile de marketing (7121) 1280 

privind ambalajele; şi ambalarea produselor şi mărfurilor (7122) 1290 

. de transport p.rivind desfacerea (7123) 1300 

privind reclama.(7124)', 1310 

privind reP:araţ_iile ga~ntate şi deservirea cu garanţie (7125) 1320 

privind datoriile dubioase (7126) 1330 

privind retumarea··şi reducerea preturilor la mărfurile vîndute·(7127) 1340 

alte cheltuieli comerciale (7128) 1350 

inclusiv: 

retribuirea. muncii 1351 

· contributii privind asigurările sociale 1352 

uzura mijloacelor fixe 1353 .. 
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1.6. Cheltuieli generale şi administrative 
i 

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada precedentă 

.· 1 2 3 4 

-Cheltuieli generale şi administrative -total (rd.l3 70+ .. +1470) . 1360 F~llflf;0 itCJb'Ml:-
inclusiv: privind uzura mijloacelor fixe (7131) 

. 
1370 4o6J1- 1f2?J 

din care: privind uzura automobilelor în valoare de peste 100 6oo lei (7131) 1371 

reparatia mijloacelor fixe (7131) 1380 

întreţinerea mijloacelor fixe (7131) 1390 

amortizarea activelor nemateriale (7132) 1400 b 9>3 lb'3 
de întreţinere a pe_rsonalului admiitistratiy şi de cond.ucere (7133) ' 1410 1 frUOiţ. 3ditJ,91f . 
impozite, taxţ şi plăţi, cu excepţia impozitului pe venit. (7134) 14'20 tygj "33ti! 

/ 

pentru donaţii şi în scopuri de binefacere şi sponsori~re (7135) 1430 

privind protecţia muncii (7136) 1440 

de reprezentate (713 7) 1450 

de deplasare (7138) 1460 -1 J_.f)J 1 -l!3cY-f 
alte cheltuieli generale şi administrative (7139) 1470 gsM9 ~i(0/:!6 

din care:· Cheltuieli pentru asigurarea salariaţilor 1471 .{!'03Pj Jl(rJ'fG 
cheltuieli pentru lUcrări ~e cercetări.ştiinjifice şi. proiectare 1472 

privind organizarea adu~ărilor şi întocmirea actelor (7225) 1473 

1. 7. Alte cheltuieli operaţionale 
. 

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada precedentă 

1 2 3 4 

Alte cheltuieli operaţion.ale- total (rd.1500+ ... + 158Q) 1490 4tJ:!f-fF fJ lt!f;9 
.. 

inclusiv: din vînzarea altor active curente, cu excepţia pCQduselo·r finite 
(lucrărilor, serviciilor) şi mărfuriior (7141) !500 

privirid arenda curentă (7142) 1510 .-ftJ~O Jo# 
. . 

s1,1b. formă· de amenzi, penalităţi, despăgubiri achitate şi alte tipuri 
de sancţiuni (7143) 1520 .r llfJ'J.; 

d.in care, aferente plăţilor la buget 1521 ;- -/fJÎJ 
·. 

din modific_itrea_metodelor de evaluare a activelor·curente (7144) 1530 

aferente plăţii dobinzilor pentru credite· şi împrumuturi (7145) 1540 

cheltuieli indirecte nerepartizate de producţie (1146) 1550 

. 
lipsuri şi pierderi, din deteriorarea valorilor (7147) 1560 

. 

aferente produselor rebutate (7148) 1570 

alte cheltuieli operationale (7149) 1580 . 
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2. Activitatea de investiţii. 

2.1. Venituri din activitatea de investiţii 

Perioada de gestiune 

Indicatori 
Cod 
rd. inclusiv în 

total 
străinătate 

1 2 3 4 

Venituri- total (rd.i600+ ... +1680) 1590 I8J/fţ 
. inclusiv din: ieşirea active!or nemateriale (6211) 1600 

ieşirea adivelor materiale pe termen lung (6212) 1610 

ieşirea activelor financiare pe tennen lung (62 tJ) 1620 
-

dividende (6214) 1630 

din care, de la rezideniii Republicii Moldova 1631 

dobinzi (6215) 1640 13.i)f!ţ 
-

din care, ·aferente depozitelor şi titlurildr de Valoare 1641 -13:2# 
ecsrtul de reevaluarea aclivelor pe termen lung ieŞite (6216) 1650 

participaţiile in alte întreprinderi (6217) . 1660 

operaţîile cu părţile legate (6218) 1670 

alte venituri (6219) 1680 

2.2. Cheltuieli din activitatea de investiţii 

Perioada de gestiune 

Indicatori 
Cod 
rd. inclusiv in 

total 
străinătate 

1 2 3 4 

Cheltuieli- total (rd.1700+ ... + 1760) 1690 

inclusiv: privind ieşirea activelor nemateriale (7211) 1700 

privind ieşirea activelor materiale pe tennen lung (7212) 1710 

privind ieşirea activelor financiare pe termen -lung (7213) 1720 

din reevaluarea activelor pe tennen lung la ieşirea acestora (7214) 1730 

aferente participa ţii lor în alte întreprinderi {7215) 1740 

privind opera!iile cu părţile legate (72! 6) 1750 

alte cheltuieli (7217) ' 1760 

. 

Perioada· precedentă· 

inclusiv în 
total 

străinătate 

5 6 

' -

Perioada precedentă 

inclusiv in 
total 

străinătate 

5 6 

-
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3. Activitatea financiară 
3.1. Venituri din activitatea finariciară 

Indicatori c :'ro"! 
od.-. ~ Perioada de gestiune 

1 2 i 3 

VeOituri- total (rd, 1780+ ... +1840) 1770 i ?f"ţ;g~ 
inclusiv din: redevenţe ( 6221) 

' 
1780 1 

• 
arenda finanţată a activeior materiale pe -tennen lung (6222) !790 

diferen~e de curs valutar (6223) 1800 i PtF3!3 
. active intrate cu titlu gratuit (6224) 1810 ' 

subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate ( 6225) .1820 ~/lj.5) 
contracte de neantrenare in concurenţă (62:i6) 1830 i 

. 

alte venituri (6227) 1. 1840 1 
3.2. Cheltuieli din activitatea financiară 

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune 

1 2 3 -
Cheltuieli- ~atai (rd.l860+ ... + 1890) J 1850 JJt-11 

inclusiv: privind plata redevenţelor (7221) ' 1860 

privind arenda finanţată a activelor materiale pe tenneit lung (7222) 1870 

privind diferenţele de curs valutar (7223) . 1880 -fffHI 
alte cheltuieli (7224) 1890 

4. Rezultat excepţional 

' 

-

' 

IndicatOri Cod rd. Perioada de gestîune 

1 2 3 

Coinpensaţii primiţe pentru recuperarea pierderilor din calamităţi naturale (6231) 1900 

Alte venituri excepţionale (6232) 1910 

Venituri- total (623) (rd.l900 + rd.l910) 1920 

Pierderi din calamităţi naturale (7231) 1930 

Pierderi din perturbări politice (7232) 1940 

Pierderi din modificări în legislaţie (7233) 1950 

Alte pierderi (7234) 1960 

Pierderi•- total (723) (rd.l930 + ... + rd.l960) 1970 

Rezultafexcepţional (profit, pierdere)- total (rd.l920- rd.l970) 1980 

5. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit 

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune 

Cheltuieli curente {economii) privind impozitul pe venit 

Cheltuieli (economii) amînate privind impozitul pe venit at•:re11\1>:"'>/ 
aparitiei şi inversării diferenţelor temporare. 

Conducătorul unităţii 

20 

Perioada precedentă 

4 

8'f "tif 

'3ooct 

3o.!f3{; 

Perioada precedentă 

4 

ot(3D 
/1(63 

'399·'l--

Perioa9a precedentă 

4 

. 

Perioada precedentă 


