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1. ACTIVE PE TERMEN LUNG
J.l Active nemateriale

Active nemateriale (III, 112)
Amortizarea activelor nemateriale (113)
Valoarea de bilanţ a active lor nemateriale (rd.OIO-rd.020)

1.2 Active materiale pe termen lung
ActÎve materiale În curs de execuţie (121)
Terenuri (122)
Mijloace fixe (123)
Resurse naturale (125)
Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)
Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung
(rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)

1.3 Active financiare pe termen lung
Investilii pe termen lung În pilrţi nelegate (131)
Investiţii pe termen lung În părţi legate (132)
Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung (133)

Oeante pe termen lung (134)
Active aminate privind impozitul pe venit (135)
Avansuri acordate (136)
Total s.1.3 (rd.l00+rd ..110%rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)

IA Alte aetive pe termen lung (141,142)
Total eapitolull (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)

2. ACTIVE CURENTE
2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale

Materiale (211)
Animale la creştere şi Îngrăşat (212)
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (213-214)
Producţie in curs de execuţie (2 t 5)
Produse (216)
Mărfuri (217)
Total s. 2.1 (rd.l90+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)

2.2 Creanţe pe termen scurt
Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)
Corecţii la creanţe dubioase (222)
Creanţe pe termen scurt ale pilrţilor legate (223)
Avansuri pe termen scurt acordate (224)
Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)
Creanţe preliminate (226)
Creanţe pe termen scurt ale personalului (227)
Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate (228)
Alte creante pe termen scurt (229)
Total s.2.2 (rd.260-rd.2 70+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330
+rd.340)

2.3 Investiţii pe termen scurt
Investiţii pe termen scurt În părţi nelegate (231)
Investiţii pe termen scurt în pilrţi legate (232)
Diminuarea valorii investitiilor pe termen scurt (233)
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)

204 Mijloace băneşti
Casa (241)
Conturi curente in valută naţională (242)
Conturi curente În valută străină (243)
Alte mijloace bmeşti (244, 245, 246)
Total s. 2.4 (rdAOO+rd.410+rd.420+rdA30)

2.5 Alte active curente (251, 252)
Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rdA40+rd.450)
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)
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CAPITAL PROPRIU
Capital statutar şi suplimentar
Capital statutar (311)
Caoital suolimentar (12)
Canital nevărsat (313)
Caoital retras (314)
Total s. 3.1 Ird.480+rd.490-rd.500-rd.5101

3.2 Rezerve
Rezerve stabilite de leeislaţie (321)
Rezerve orevăzute de statut (22)
Alte rezerve (323)
Total s. 3.2 Ird.530+rd.540+rd.5501

3.3 Profit nerenartizat fnierdere neacoperitA)
Corectarea rezultatelor oerioadelor orecedente (331)
Profitul nereoartizat (oierderea neacooerită1 a anilor orecedenţi (332)
Profitul net loierderea netă) a oerioadei de gestiune (333)
Profit utilizat al anului de eestiune (334)
Total s. 3.3 l%rd.570%rd.580%rd.590-rd.6001

3.4 Capital secundar
Diferente din reevaluarea activelor ne termen lunI! (341)
Subvenţii (342)
Total s. 3.4 l%rd.620+rd.6301
Total caDitolul3 Ird.520+rd.560%rd.610%rd.6401

4. DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii financiare De termen lune:

Credite bancare oe termen lune (411, 412)
Imnrumuturi oe termen lun. (413)
Alte datorii financiare oe termen lung (414)
Tolal s. 4.1 Ird.66O+rd.670+rd.6801

4.2 Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arendă ne termen lun. (421)
Venituri anticioate De termen lune (422)
Finanţări şi Încasări cu destinaţie soecială (423)
Avansuri ne termen lung orimite (424)
Datorii amînate nrivind imnozitul pe venit (425)
Alte datorii oe lermen lung calculate (426)
Total s. 4.2 Ird.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.7501
TOTAL eaoilolul4 Ird.690+rd.760l

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

Credite bancare o-etermen scurt (511,512)
Imorumuturi De termen scurt (5131
Cota-oarte curentă a datoriilor De termen lung (514)
Alte datorii financiare oe termen scurt (515)
Total s. 5.1 Ird.780+rd.790+rd.800+rd.8101

5.2 Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii oe termen scurt mivind facturile comerciale (521)
Datorii ne termen scurt fată de oărţile legate (522)
Avansuri De termen scurt orimite (523)
Total s. 5.2 Ird.830+rd.840+rd.8501

5.3 Datorii pe termen scurt calculate
Datorii tată de nersonal orivind retribuirea muncii (531)
Datorii fală de nersonal nrivind alte operaţii (532)
DatoriTDrivind asi.urările (533)
DatoriTDrivind decontări le cu bueetul (534)
Datorii areliminate (5351
Datorii orivind olătile extrabu2etare (536)
Datorii faţă de fondatori si alti oarticioanti (537)
Provizioane aferente cheltuielilor si olăţilor areliminare (538)
Alte datorii ne termen scurt 15391
Total s.5.3
'rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.91 O+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.9S0l
Total canitolul 5 Ird.820+rd.860+rd.9601
TOTAL GENERAL-PASIV Ird.650+rd.770+rd.9701

1) Capitalul statutar al agenţilor economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente; .care nu sunt obligati conform
legislaţiei să urmeze inregistrarea de stat a acestuia
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Indicatori Cod rd. Perioada Perioada corespunzătoare a
de gestiune anului precedent

Venituri din vînzări (611) 010
Costul vÎnzărilor (711) 020
Profitul brut (pierdere globală) (rd.0I0-rd.020) 030
Alte venituri operationale (612) 040 )445't9g ISM/fO
Cheltuieli comerciale (712) 050
Cheltuieli generale şi administrative (713) 060 1t'tj'llf5 199/)09
Alte cheltuieli operationale (714) 070 116f .150)1
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) I(HOI44) ( 4J60S0)(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) 080
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) 090 ltoo-Pif - 3/35
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) 100 ( j~ jţ,J'F
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) Ir J,f)JOIf) ( ltf!f6S8)(O>rd.080 o>rd.090 o>rd. 100) 110
Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (623-723) 120
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pină la impozitare (o>rd.11Oo>rd.l20) 130 ( lJoiP/.Pl 7 4J''Ip, "6 )
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) 140
Profit net (pierdere) (O>rd.130 o>rd, 140) 150 ( i[02Jl/f) ( 1tS'!f G.!J6 )

Forma nr. 3
Anexa nr. 3 la S.N.C. 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la.al d~ 200.!L
Nr. Cod La finele anului de Încasat Consumat La finele perioadei
cap. Indicatori rd. gestiune precedent (calculat) (viTat) de gestiune

curente
I 2 3 4 5 6 7
1 Capital statutar şi suplimentar

Capital statutar (311) 010
Capita! suplimentar (312) 020
Capital nevărsat (313) 030 ( ) ( )
Capita! retras (314) 040 ( ) ( )
Total s. 1 (rd.OlO%rd.020-rd.030-rd.040) 050

2 Rezerve
Rezerve stabilite de legislaţie (321) 060
Rezerve prevăzute de statut (322) 070
Alte rezerve (323) 080
Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080) 090

3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperitA)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) 100
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a

0J'!J'J,f) (5tJ't5~)periDadelor precedente (332) 110
Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333) 120 ~OJ.,oIPl (l;o~olrf)
Profit utilizat a! perioadei de gestiune (334) 130 ( ) ( )
Total s. 3. (rd.lOO%rd.llO%rd.120-rd.130) 140 lf.ftJ'5f) lro1Dltf Ţ i4g0J":f6 )

4 Capital secundar
Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung (341) 150
Subvenţii (342) 160
Total s. 4 (rd.O>ISO+rd.160) 170
•TOTAL GENERAL (rd.OSO+rd.090%rd.140O>rd.170)
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