


Anexa 1 

                                                la 1 ianuarie 2019

Începutul perioadei de 
gestiune

Sfîrşitul perioadei 
de gestiune

1 2 3 4 5

Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010 925090 661386
Imobilizări corporale în curs de execuție 020 425949 425949
Terenuri 030 117538284 117538284
Mijloace fixe 040 26752269 25984467
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 775779 732015
Creanțe pe termen lung 100

Avansuri acordate pe termen lung 110

Alte active imobilizate 120 67207 67207
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 146484578 145409308

Active circulante
Materiale 140 1529881 1620033
Active biologice circulante 150

Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 883403 810028
Producția în curs de execuție și produse 170

Mărfuri 180

Creanțe comerciale 190 1453436 1543908
Creanțe ale părților afiliate 200

Avansuri acordate curente 210 1230385 1251627
Creanțe ale bugetului 220 417174 549985
Creanțe ale personalului 230 6964 687
Alte creanțe curente 240 9868162 10733990
Numerar în casierie și la conturi curente 250 519539 694589
Alte elemente de numerar 260

Investiții financiare curente în părți neafiliate 270

Investiții financiare curente în părți afiliate 280

Alte active circulante 290 148320 438219
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 16057264 17643066

Total active (rd.130 + rd.300) 310 162541842 163052374
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Începutul perioadei de 
gestiune

Sfîrşitul perioadei 
de gestiune

1 2 3 4 5

Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320 7903050 7903050
Rezerve 330 20127381 21626385
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 -26282 -65913
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)                                                                                                                           
al anilor precedenţi

350

Profit net (pierdere netă) al perioadei de                                                                                                                                                             
gestiune

360 2301106 813700

Profit utilizat al perioadei de gestiune 370

Alte elemente de capital propriu 380 12581535 12756620
Total capital propriu                                                                                                
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + 
rd.380)

390

42886790 43033842

Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400

Împrumuturi pe termen lung 410

Datorii pe termen lung privind leasingul                                                                                                        
financiar

420

386031 171721
Alte datorii pe termen lung 430 117575695 117563791
Total datorii pe termen lung                                                                                        
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)

440
117961726 117735512

Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450

Împrumuturi pe termen scurt 460

Datorii comerciale 470 754876 687270
Datorii faţă de părţile afiliate 480

Avansuri primite curente 490 271879 811588
Datorii faţă de personal 500 5566 5560
Datorii privind asigurările sociale şi  medicale 510 178776 109044
Datorii faţă de buget 520 15932 290034
Venituri anticipate curente 530

Datorii faţă de proprietari 540

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială   curente 550

Provizioane curente 560 452518 365702
Alte datorii curente 570 13779 13822
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

1693326 2283020

Total pasive  (rd.390 + rd.440 + rd.580) 590 162541842 163052374
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Anexa 4 

precedentă curentă
1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 010 34423316 34285829
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 19101464 17835548
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 10858253 10534597

Dobînzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050 2046838 1171004
Alte încasări 060 8954617 7499508
Alte plăţi 070 12339066 11321118
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – 
rd.070 )

080 -967688 923070

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 888785 612081
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 -888785 -612081

Fluxul net de numerar total -1856473 310989
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 -167385 -135939
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 2543397 519539

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

240 519539 694589

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR 
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

210

Indicatori Cod. rd.
Perioada de gestiune



Anexa 6
Date generale

Număr de înregistrare 1003600091219 Data înregistrării 23.07.1996 Seria MD Număr 0018241
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data “21” mai 1998, suma 2679060lei, inclusiv:
1) cota statului 2679060 lei,
2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% __________________ lei.
Modificări ulterioare:
a) “08” octombrie 2014, suma 7233360 lei, inclusiv cota statului 7233360 lei,
b) “27” iulie 2015, suma 7903050 lei, inclusiv cota statului 7903050 lei.
3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:
Licenţa în vigoare:
1) Număr _____________, data eliberării _______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licenţa ___________________________________
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 54 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 41 persoane,
2) muncitori 13 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018- 63  persoane.
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune 8332523 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 317248 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 gaj[1] 
1) valoarea de gaj _____________________ lei, 
2) valoarea contabilă ___________________ lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 26790 unităţi.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:
1) profit- 30 lei 37 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   166777 lei 
 inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):
1) 6647 euro 129756 lei                                cod 978

2) 2143 dolari SUA 36739 lei                      cod 840

3) 1142 rub.rus. 282 lei                                cod 643
14. Numerar legat – total 0 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









Anexa 9 

Intrări/ Ieşiri/
majorări diminuări

1 2 3 4 5 6 7

Creanţe şi investiţii financiare pe 
termen lung – total 010

Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020

Moldova
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030

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

-
-
-
Alte creanţe şi investiţii financiare, 
inclusiv pe ţări: 050

creante cu bugetul
creante ale personalului
creante venituri utilizare active terti
creante privind asigurarile
alte creante

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

credit bancar
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 100

teren pimit in gestiune
-
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

NOTĂ INFORMATIVĂ
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
Diferenţe de 
curs valutar



Tabelul 2

Intrări/ Ieşiri/
majorări diminuări

1 2

Creanţe şi investiţii financiare pe 
termen lung – total 10

Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20

-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30

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

40

-
-
-
Depozite, inclusiv pe ţări: 50

-
-
-
Alte creanţe şi investiţii financiare, 
inclusiv pe ţări: 60

-
-
-
Datorii pe termen lung – total 70

Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 80

-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 90

-
-
-
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

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

Diferenţe de 
curs valutar



Tabelul 3

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 0 0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

un an

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente fondatorilor  nerezidenţi

Ieşiri/                          
diminuări

Termenul expirat mai mult de 
un an

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

un an
Termenul expirat mai 

mult de un an

Intrări/majorări

Diferenţe de curs 
valutar



Tabelul 4

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 0 0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 107910 167952 145572 -282 130008
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 080 30040 36133 65807 217 583
Irlanda 2486 36133 38076 40 583
Romania 27554 27731 177 0
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 090 77870 131819 79765 -499 129425
Ungaria 23199 21978 23069 -244 21864
Cehia 2778 -240 2538
Ucraina 19385 19239 26446 452 12630
Romania 32508 80710 30250 -453 82515
India 0 9892 -14 9878
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

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

Ieşiri/                             
diminuări

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

la un an
Termenul expirat mai mult 

de un an

La care termenul de plată 
nu a sosit sau este expirat 

pînă la un an
Termenul expirat mai 

mult de un an

Intrări/majorări

Diferenţe de curs 
valutar



Tabelul 5

majorări diminuări

1 2 3 4 5 6

Investiţii financiare 10

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

20

-

-

-

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

30

-

-

-

Capital social 40

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

50

-

-

-

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

60

-

-

-

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Tabelul 7

Intrări/ Ieşiri/
diminuări micşorări

1 2 3 4 5 6

Bunuri primite în baza contractelor de comision, 
inclusiv pe ţări 10

-
-
-
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe ţări

20

-
-
-
Bunuri obţinute din materialele prelucrate, inclusiv 
pe ţări 30

-
-
-

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

Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor în capitalul social

Bunuri ale nerezidenţilor înregistrate în conturi extrabilanţiere

Indicatori

Cod 
rd./ 
cod 
țară

Sold la începutul 
perioadei de 

gestiune

Sold la sfîrşitul 
perioadei de 

gestiune



Tabelul 6

precedentă curentă

1 2 3 4

Venituri – total 010 4605350 4403788
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei 
de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări: 020

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

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

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

Alte venituri, inclusiv pe ţări:  ( servicii expozitionale ) 060 4605350 4403788
Belorusia 112 141169 75753
Rusia 643 203561 90162
Ucraina 804 744027 811675
Bulgaria 100 361058 485990
Cehia 203 68429 78629
Franta 250 287008 307395
Germania 276 108644 166708
Grecia 300 39161 41415
Italia 380 382195 233498
Polonia 616 25460 42456
Romania 642 1665348 1470876
Serbia 999 31584
|Spania 724 30934 86177
SUA 840 23058
Turcia 792 246735 52556
Ungaria 348 53348 58254
Liban 422 13841
China 156 51226
India 356 47132 259477
Kazahstan 398 24068
Marea Britanie 826 9177
Georgia 268 55699 15798
Sf.Cristofor Nevis 656 23735 30175
Maldive 462 14461
Portugalia 620 31107
Slovacia 703 19979
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Indicatori
Cod rd./ 
cod țară

Perioada de gestiune
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