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,,    10   ”         Aprilie          2018 
Data primirii 

Anexe  la SNC 
“Prezentarea situațiilor financiare” 

Aprobat de Ministerul Finanțelor 
al Republicii Moldova 

 

SITUAȚIILE FINANCIARE 

pentru perioada           01.01 – 31.12. 2017 

Entitatea     Î.S. ,,Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”_________    4   0   9   4   5   4  0  8 
( D e n u m i r e a  c o m p l e t ă )      C o d  C U I I O  

______________________________________________________________________              1     0     1    3     6    0      0    0     3    9     3     8    0 
C o d  I D N O  

Sediul: MD  | 2 | 0 | 0  |2 |   ____mun.Chișinău  ______________                     ______     0   1  1   0 
 Cod poștal      Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  Cod CUATM 

Str. Muncești, 162 a__________________________________________________ 
strada, nr, bl. 

Activitatea principală   _Activități de testare și analize tehnice____   ___________     M  7   1   2   0 
Cod CAEM, rev.2 

______________________________________________________________________________ 

Forma de proprietate   de stat__                                                                __________               | 1 | 2 |     

                                                                                                                                                                                                                                                                  Cod CFP 

Forma organizatorico-juridică _Întreprindere de Stat_________________________              5   9   0 
Cod CFOJ 

Date de contact:  Tel.      022 218-418       e-mail       ofice@cmac.md        .               

WEB       www.CMAC.md        .   

Unitatea de măsură: leu 

Numele şi coordonatele al contabilului-șef:          Dl (dna)       Cara Alina                                                          . 

Tel.          022-218-409                                                           .      

 
Anexa 8  

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură 

Indicatori 
Cod 
rd. 

Perioada de gestiune 

precedentă curentă 

1 2 3 4 

Venituri din vînzări 010 27791985 30617705 

Alte venituri din activitatea operaţională 020 182983 467042 

Venituri din alte activităţi 030 2596264 3238823 

Total venituri  (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 30571232 34323570 

Variaţia stocurilor 050   

Costul vînzărilor mărfurilor vîndute 060   

Cheltuieli privind stocurile 070 1502773 2059666 

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 14842166 15616248 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi 
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

090 
4039990 4056103 

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor 
imobilizate 

100 
4188241 4575834 

Alte cheltuieli 110 2310631 2960452 

Cheltuieli din alte activităţi 120 2541612 3309581 

Total cheltuieli   (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + 
rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 

130 
29425413 32577884 

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) 140 1145819 1745686 

Cheltuieli privind impozitul pe venit 150  333188 

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – 
rd.150) 

160 
 

1145819 
 

1412498 
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Anexa 1  

BILANŢUL  

la __31.12. 2017 

 

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 576977 497714 

Imobilizări corporale în curs de execuție 020 1149645 2105592 

Terenuri 030   

Mijloace fixe 040 32649144 34606291 

Resurse minerale 050   

Active biologice imobilizate 060   

Investiții financiare pe termen lung în părți 
neafiliate 

070  
15000 

 
15000 

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 103389 110629 

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  
 

34494155 

 
 

37335226 

2. Active circulante    

Materiale 140 949636 1010984 

Active biologice circulante 150   

Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 303103 458694 

Producția în curs de execuție și produse 170   

Mărfuri 180   

Creanțe comerciale 190 837649 713464 

Creanțe ale părților afiliate 200   

Avansuri acordate curente 210 1009742 612201 

Creanțe ale bugetului 220 762746 758681 

Creanțe ale personalului 230 92429 90666 

Alte creanțe curente 240 152804 151466 

Numerar în casierie și la conturi curente 250 3374129 1200492 

Alte elemente de numerar 260   

Investiții financiare curente în părți 
neafiliate 

270   

Investiții financiare curente în părți afiliate 280   

Alte active circulante 290 183785 187632 

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  
 
 

7666023 

 
 
 

5184280 

Total active 
(rd.130 + rd.300) 

310  
42160178 

 
42519506 
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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 20837001 20837001 

Rezerve 330 9944676 10059258 

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x (2345) 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 
al anilor precedenţi 

350 (11599830) (11714413) 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gestiune 

360 x 1412498 

Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x  

Alte elemente de capital propriu 380 103066 103066 

Total capital propriu 
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 
rd.360 - rd.370 + rd.380) 

390  
19284913 

 
20695065 

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 17050785 16289286 

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

440 17050785 16289286 

5. Datorii curente    

Credite bancare pe termen scurt 450   

Împrumuturi pe termen scurt 460   

Datorii comerciale 470 291611 590004 

Datorii faţă de părţile afiliate 480   

Avansuri primite curente 490 3914477 3486230 

Datorii faţă de personal 500 974035 1098228 

Datorii privind asigurările sociale şi 
medicale 

510 254007 22403 

Datorii faţă de buget 520 322133 240133 

Venituri anticipate curente 530   

Datorii faţă de proprietari 540   

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 
curente 

550   

Provizioane curente 560   

Alte datorii curente 570 68217 98157 

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  
 

5824480 

 
 

5535155 

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

590 42160178 42519506 
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Anexa 2  

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE  

de la   01.01    pînă la  31.12 2017 

Indicatori Cod rd. 
Perioada de gestiune 

precedentă curentă 
1 2 3 4 

Venituri din vînzări 010 27791985 30617705 

Costul vînzărilor 020 20458875 21168386 

Profit brut (pierdere brută)  (rd.010 – rd.020) 030 7333110 9449319 

Alte venituri din activitatea operațională 040 182983 467042 

Cheltuieli de distribuire 050 56135 295783 

Cheltuieli administrative 060 6017515 7176299 

Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 351277 627835 

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-
dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) 

080  
1091166 

 
1816444 

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090 54653 (70758) 

Profit (pierdere) pînă la impozitare  
(rd.080 + rd.090) 

100 1145819 1745686 

Cheltuieli privind impozitul pe venit 110  333188 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 
(rd.100 – rd.110) 

120 1145819 1412498 

 

Anexa 3  

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU  

de la 01.01 pînă la 31.12.2017 
 

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 20837001   20837001 

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 20837001   20837001 

2 Rezerve       

Capital de rezervă 070     

Rezerve statutare 080 3020866 114582   3135448 

Alte rezerve 090 6923810   6923810 

Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 9944676 114582  10059258 

3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)       

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110   2345 (2345) 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 
anilor precedenţi 

120  (11599830)   114583 (11714413) 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gestiune 

130 x 1412498  1412498 

Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x (                    ) (                 ) (                   ) 

Rezultatul din tranziţia la noile reglementări 
contabile 

150     

Total profit nerepartizat (pierdere 
neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + 
rd.140 + rd.150) 

160  
(11599830) 

 
1412498 

 
116928 

  
(10304260) 

4 Alte elemente de capital propriu, din care 170 103066   103066 

Diferenţe din reevaluare 171     

Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172 103066   103066 

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + 
rd.160 + rd.170) 

180  
19284913 

 
1527080 

 
116928 

 
20695065 

 
Anexa 4  
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SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR  

de la 01.01 pînă la 31.12.2017 
 

Indicatori 
Cod. 
rd. 

Perioada de gestiune 

precedentă curentă 

1 2 3 4 

Fluxuri de numerar din activitatea 
operaţională 

    

Încasări din vînzări 010 32954707 35957029 

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 9029492 8194695 

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare 
socială şi medicală 

030 18033800 19822626 

Dobînzi plătite 040   
Plata impozitului pe venit 050  400000 

Alte încasări 060 797676 2145702 

Alte plăţi 070 5814523 6068876 

Fluxul net de numerar din activitatea 
operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – 
rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) 

080 874568 3616534 

Fluxuri de numerar din activitatea de 
investiţii 

    

Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090   
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 1383762 5599793 

Dobînzi încasate 110 62395 4750 

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 (1321367) (5595043) 

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 (446799) (1978509) 

Diferenţe de curs valutar favorabile 
(nefavorabile) 

220 (18329) (195128) 

Sold de numerar la începutul perioadei de 
gestiune 

230 3839257 3374129 

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

240 3374129 1200492 
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Anexa 6 

Date generale 

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

Număr de înregistrare _1013600039380  Data înregistrării _17.12.2013  Seria ______ Număr _______ 

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat: 

data “_17 ” _12.2013  , suma  __20837001    lei, inclusiv: 

1) cota statului __20837001  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 _____________, 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 _158   persoane, inclusiv pe categorii: 

1) personal administrativ _141  persoane, 

2) muncitori _17  persoane. 

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017    _199  persoane. 

6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune _15616248  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 

__180000    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      

 __997371   lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei): 

1)  _997371 ,USD (840)____________ 

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 



7 

 


