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al Republicii Moldova
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Entitatea ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU SILVICULTURA CHISINAU

(Denumirea completă)

MUN.CHIŞINĂU; MUN.CIilŞINĂU SEC.BUIUCANI
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Calea Iesilor, 69,, of.

1003600086073 

(Cod IDNO)

120

Cod CUATM

Activitatea principală^

strada, nr, bl.
Silvicultura si alte activitati forestiere

Forma de proprietate:_ Proprietatea de stat

A0210

Cod CAEM, rev.2
12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica:_ ÎNTREPRINDERI DE STAT

Date de contact: Tel. +37322749869 e-mail chisinau@moldsilva.gov.m
-------------------------------------- d

WEB:

590

Cod CFOJ

Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl ( d n a ) _______Prodan Lidia

Tel. +37322749320

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8
Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură______________

Indicatori Cod
rd.

Perioada de gestiune
precedentă curentă

1 2 •“> 4
Venituri din vînzări 010 21.816.657 21.444.189
Alte venituri din activitatea operaţională 020 1.121.054 686.229
Venituri din alte activităţi 030 69.795 170.811
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 23.007.506 22.301.229
Variaţia stocurilor 050 546.860 -573.434
Costul vînzărilor 060 1.448 652
Cheltuieli privind stocurile 070 2.720.178 3.005.039
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 13.154.499 13.966.368
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi 
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090 3.555.790 3.576.396

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor 
imobilizate 100 459.165 533.103

Alte cheltuieli 110 1.353.569 358.794
Cheltuieli din alte activităţi 120 7.539 331.367
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + 
rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 130 21.799.048 21.198.285

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 — rd.130) 140 1.208.458 1.102.944
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 470.140 216.582
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -  
rd.l 50) 160 738.318 886.362



BILANŢUL
Anexa 1

la 31.12.2018

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 7.313 5.742
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020 81.331 81.331
Terenuri 030 4.074.705 4.074.705
Mijloace fixe 040 4.826.089 5.399.645
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120 482.082 385.666
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

9.471.520 9.947.089
2. Active circulante

Materiale 140 304.536 248.235
Active biologice circulante 150 4.290 4.290
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160 321.816 352.436
Producţia în curs de execuţie şi produse 170 2.255.018 2.828.452
Mărfuri 180 652
Creanţe comerciale 190 216.585 133.548
Creanţe ale părţilor afiliate 200 1.309.556 378.544
Avansuri acordate curente 210 22.588 14.185
Creanţe ale bugetului 220 274.011 172.661
Creanţe ale personalului 230 95.531 100.938
Alte creanţe curente 240 237.505 199.432
Numerar în casierie şi la conturi curente 250 421.573 230.462
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280
Alte active circulante 290 162.334 187.177
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

5.625.995 4.850.360
Total active (rd.130 + rd.300) 310 15.097.515 14.797.449



Nr. Sold la
cpt. P A S I V Cod

rd. începutul perioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5

3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320 1.677.059 1.677.059
Rezerve 330 2.021.895 2.864.531
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X 21.505
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 
precedenţi

350
1.027.215

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X 886.362
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - :rd.370 
+ rd.380)

390

4.726.169 5.449.457
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 5.472.173 5.472.173
Total datorii pe termen lung (rd.400 +  rd.410 + 
rd.420 +  rd.430)

440
5.472.173 5.472.173

5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 531.555 553.423
Datorii faţă de părţile afiliate 480 158.398 21.196
Avansuri primite curente 490 1.153.944 629.141
Datorii faţă de personal 500 1.499.908 1.698.994
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 438.613 496.671
Datorii faţă de buget 520 538.648 317.996
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560 455.437
Alte datorii curente 570 122.670 158.398
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

4.899.173 3.875.819
1 Total pasive (rd.390 +  rd.440 +  rd.580) 59C 15.097.515 14.797.449



Anexa 2
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la_ 31.12.2018

Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 21.816.657 21.444.189
Costul vînzărilor 020 5.867.789 5.916.900
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 -  rd.020) 030 15.948.868 15.527.289
Alte venituri din activitatea operaţională 040 1.121.054 686.229
Cheltuieli de distribuire 050 2.079
Cheltuieli administrative 060 6.280.809 6.078.555
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 9.642.911 8.869.384
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pier-dere) (rd.030 
+ rd.040 -  rd.050 -  rd.060 -  rd.070) O oo o 1.146.202 1.263.500

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090 62.256 -160.556
Profit (pierdere) pînă la impozitare 
(rd.080 + rd.090) 100 1.208.458 1.102.944

Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 470.140 216.582
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 
(rd.100 — rd.l 10) 120 738.318 886.362

PENTRU STATISTICA
SIŢU^lŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

1 4 . M A R . 2 0 1 9

Anexa 3

de la 01.01.2018 31.12.2018

Nr.
d/o Cod rd.

Sold la începutul 
perioadei de 

gestiune
Majorări Diminuări

Sold la sfirşitul 
perioadei de 

gestiune
•  MUNIClRlUUWflBWei'NAU 

Nr.

1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social şi suplimentar

Capital social 010 1.677.059 1.677.059
Capital suplimentai- 020
Capital nevârsat 030 0 0 Ф ()
Capital neînregistrat 040
Capital retras 050 0 0 () 0
Total capital social şi suplimentar
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

060 1.677.059 1.677.059

2 Rezerve
Capital de rezervă 070
Rezerve statutare 080 1.724.114 842.636 2.566.750
Alte rezerve 090 297.781 297.781
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 2.021.895 842.636 2.864.531

3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110 21.505 21.505
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 
precedenţi

120 1.027.215 1.027.21 5

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 130 X 886.362 886.362
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 X 0 ) 0
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
(rd.l 10 + rd.120 + rd.l 30 + rd.140 + rd.150)

160 1.027.215 907.867 1.027.21 5 907.867

4 Alte elemente de capital propriu, din care 170
Diferenţe din reevaluare 171
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.l60 + 
rd. 170)

180 4.726.169 1.750.503 1.027.21 5 5.449.457



SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 nînSla 31.12.2018

Anexa 4

Indicatori

Perioada de gestiune

Cod
rd.

precedentă |Curentă

1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

în c a să ri d in  v în ză ri 010 2 6 .6 9 4 .7 8 9 2 6 .4 0 1 .0 2 9

P lă ţi p e n tru  s to cu ri şi s e rv ic ii p ro c u ra te 020 3 .0 3 8 .9 2 8 3 .2 2 5 .9 5 4

P lă ţi că tre  an g a ja ţi şi o rg an e  de  a s ig u ra re  so c ia lă  şi 
m e d ica lă

030 1 6 .401 ,956 . 16 .451 .391

D o b în z i p lă tite 040

P la ta  im p o z itu lu i pe  v e n it 050 797 .001 5 9 4 .9 6 4

A lte  în c a să ri 060 1 .191 .020 7 0 7 .9 0 0

A lte  p lă ţi 070 6 .7 7 3 .0 0 8 6 .1 7 7 .7 3 1

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională
(rd .0 1 0  -  rd .0 2 0  -  rd .0 3 0  -  rd .0 4 0  -  rd .0 5 0  +  rd .0 6 0  -  
r d .0 7 0 )

080 8 7 4 .9 1 6 6 5 8 .8 8 9

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

în c a să ri d in  v în z a rea  ac tiv e lo r  im o b iliz a te 090

P lă ţi a fe re n te  in tră rilo r  de  a c tiv e  im o b iliz a te 100 6 95 .563 8 5 0 .0 0 0

D o b în z i în casa te 110

D iv id e n d e  în casa te 120

A lte  în c a să ri (p lă ţi) 130

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii
(rd .090  - rd . 100 +  rd . 110 +  r d . l 20  ±  rd . 130)

140 -6 9 5 .5 6 3 -8 5 0 .0 0 0

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

în c a să ri sub  fo rm ă  de c re d ite  şi îm p ru m u tu ri 150

P lă ţi a fe ren te  ra m b u rsă rii  c re d ite lo r  şi îm p ru m u tu rilo r 160

D iv id e n d e  p lă tite 170

în c a să ri d in  o p e ra ţiu n i de  cap ita l 180

A lte  în c a să ri (p lă ţi) 190

Fluxul net de numerar din activitatea financiară ( r d . l 50 
-  rd . 160 -  rd. 170 +  rd . 180 ±  rd . 190)

200

Fluxul net de numerar total
(±  rd .0 8 0  ±  rd. 140 ±  rd .2 0 0 )

210 179.353 -1 9 1 .111

D ife ren ţe  de  cu rs  v a lu ta r  fa v o ra b ile  (n e fa v o rab ile ) 220

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 2 4 2 .2 2 0 4 21 .573

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (±
r d .2 1 0 ± r d .2 2 0  +  rd .2 3 0 )

240 4 2 1 .5 7 3 2 3 0 .4 6 2



Anexa 6
Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10036000860 Data înregistrării 09.02.1993__ Seria MD

73 ..... -k m
2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data 26.05.2001 .sum a_______________________ 1.140

Număr 0014144

1) cota statului _________________
2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% 
Modificări ulterioare:
a) ------------- , sum a________
b) 19.05.2011... >guma

lei, inclusiv:

■ 140 lei,
____  lei,

2.165,585 lei, inclusiv cota statului. 2,165.585 lei,

3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:
1.677.059 lei, inclusiv cota statului. 1.677.059 lei,

Licenţa în vigoare:
) Număr ----------------
Termen de valabilitate. 
Tipul de activitate —

- ,data eliberării

Organul care a eliberat licenţa

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune

1) personal administrativ_______________________ 37 persoane,
2) muncitori __________________

5. Numărul personalului la 31.12.2018

195 persoane, inclusiv pe categorii:

158 persoane,

113
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune

persoane.
13.983.960 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______________ 252.000 ]e;
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la p c t .7 ______________ lei, inclusiv rambursate __________  lei.
9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj1

1) valoarea de gaj ---------------------------------------- lei,
2) valoarea c o n ta b ilă __________________________ 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,
2) pierdere ---------------------------------------- lei.

12- Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) p lătite--------------------------------------- lei,
2) planificate pentru p l a t ă __________________________ lei.

13.  Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova -  total ---------------------
inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):

) __________________________codul v a lu te i__________________________

.lei,

14. Numerar legat-total ------------------------------ -------- lei.

în raidurile, 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

UIHfcCflA ЦГлГчйи., 
.PENTRU STATISTICA

1 1*. MAR. 2019
• MUNICIPIULUI CHIŞINAu

Nr._________



Inform aţiile privind activele imobilizate
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Anexa 7

Indicatori Nr.
rind

Existenţa la 
începutul 

perioadei (la 
costul de 
intrare)

Amortizarea 
acumulată la 

începutul 
perioadei

Deprecierea 
acumulată Ia 

începutul 
perioadei

Intrarea în 
cursul perioade 

(la costul de 
intrare)

Ieşirea în cursu 
perioadei (la 

costul de 
intrare)

Existenţa la 
sfîrşitul 

perioadei (la 
costul de 
intrare)

Amortizarea 
acumulată Ia 

sfîrşitul 
perioadei

Deprecierea 
acumulată la 

sfîrşitul 
perioadei

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie 100

2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv: 200 16.250 8.937 16.250 10.508

2.1 brevete şi mărci 210

2.2. licenţe de activitate 220 13.000 5.958 13.000 7.258

2.3. programe informatice 230 3.250 2.979 3.250 3.250

3. Imobilizări corporale în curs de execuţie 300 81.331 1.257.407 1.257.407 81.331

4. Terenuri 400 4.074.705 X 4.074.705 X

5. Mijloace fixe, total din care: 500 11.222.545 6.396.456 1.257.407 562.934 11.917.018 6.517.373

5.1. clădiri 510 7.466.687 4.014.949 542.035 332.850 7.675.872 4.139.265

5.2. consUucţii speciale 520 303.008 89.939 68.323 13.471 357.860 97.321

5.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie 530 338.981 246.913 180.957 93.857 426.081 171.643

inclusiv: tehnică de calcul 531 16.957 16.957 16.957 16.957

5.4. mijloace de transport 540 2.461.982 1.452.202 466.092 69.300 2.858.774 1.555.093

5.5. instrumente şi inventar 550 364.047 308.295 37.165 326.882 282.502

5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor 
neînregistrate în bilanţ 560

5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar 570

5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică 580

5.9. alte mijloace fixe Z / 1 .Э4У 271.549

6. Resurse minerale 600

7. Investiţii imobiliare, total 700



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului 

Tipul raportului 

Tipul perioadei de raportare 

Anul de raportare

Numărul de raportare a perioadei (număr) 

Numărul de raportare a perioadei (text) 

Codul statistic al organizaţiei 

Codul fiscal al organizaţiei 

IDNO organizaţiei

Anual

RSF1

447355

2018

4572727

an

1003600086073

ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU 
SILVICULTURA CHISINAU

Primit la BNS

10

1003600086073

Denumirea organizaţiei

Statutul raportului 

Data creării raportului 

Data expedierii raportului 

Subdiviziunea teritorială a BNS mun. Chişinău

10.02.2019 20:38:57

13.03.2019 09:25:57

Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS 0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и 
логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный 
момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском 
учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных 
данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые 
отчёты.


