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31.12.2017la:

Anexa 1BILANŢUL

893.4151.055.927190Total active (rd.070 + rd.180)

218.766440.315180
Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +

rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)

14.315100170Alte active circulante

160Investiții financiare curente

56.175150Numerar

123.660387.744141Creanțe privind mijloacele cu destinație specială

123.940387.744140Alte creanțe curente, din care

56192130Creanțe ale personalului

120Creanțe ale bugetului

21.78823.654110Creanțe comerciale și avansuri acordate

100Producția în curs de execuție și produse

2.492090Obiecte de mică valoare și scurtă durată

28.625080Materiale

Active circulante2.

674.649615.612070

Total active
imobilizate

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060)

060Alte active imobilizate

5.400050Investiții financiare pe termen

398.965559.247040Mijloace fixe

030Terenuri

217.324020Imobilizări corporale în curs de execuție

52.96056.365010Imobilizări necorporale

Active imobilizate1.

54321

Sfîrșitul perioadei de
gestiune

Începutul perioadei de
gestiune

rd.cpt.

Sold la
CodA C T I VNr.



893.4151.055.927400Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)

157.838117.511390

Total datorii
curente

(rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +

rd.360 + rd.370 + rd.380)

6.008114.506380Alte datorii curente

35.821370Venituri anticipate curente

33360Datorii față de buget

760350Datorii privind asigurările sociale și medicale

340Datorii față de personal

2.1282.212330Datorii comerciale și avansuri primite

105.000320Datorii financiare curente

8.881310Finanțări și încasări cu destinație specială curente

Datorii curente5.

295.749300Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)

290Alte datorii pe termen lung

280Datorii financiare pe termen lung

295.749270Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung

Datorii pe termen lung4.

735.577642.667260
Total capital propriu

(rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240  + rd.250)

250Alte fonduri

27.05527.055240Fond de autofinanțare

669.249615.612230Fond de active imobilizate

220Aporturi inițiale ale fondatorilor

5.196210Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune

34.077200Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

Capital propriu3.

P A S I V



Anexa  nr.2 SITUAŢIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pînă la 31.12.201701.01.2017de la:

5.19627.055110
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune

(rd.030 + rd.060 + rd.090 – rd.100)

100Cheltuieli privind impozitul pe venit

21.59219.382090
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică

(rd.070 – rd.080)

8.35813.899080Cheltuieli din activitatea economică

29.95033.281070Venituri din activitatea economică

-16.3967.673060
Excedent (deficit) aferent altor activități

(rd.040 – rd.050)

16.39628.327050Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)

36.000040Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)

00030
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială

(rd.010 – rd.020)

2.004.5822.543.168020Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială

2.004.5822.543.168010Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială

4321

curentăprecedentă
rd.

Perioada de gestiune
CodIndicatori



de la: 01.01.2017 31.12.2017pînă la

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE Anexa 3

716.3892.812.2482.530.577998.060200
Total surse de finanțare

(rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)

190Alte surse de finanțare5

701.500153.097211.930642.667180Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)

170Alte fonduri

32.2515.19627.055160Fondul de autofinanțare

669.249153.097206.734615.612150Fondul de active imobilizate

140Aporturi inițiale ale fondatorilor

Fonduri4

140350140350130
Total contribuții ale fondatorilor și membrilor

(rd.110 + rd.120)

120Alte contribuții

140350140350110Taxe de aderare și cotizații de membru

Contribuții ale fondatorilor și membrilor3

5.86866.41212.98659.294100
Total mijloace nepredestinate

(rd.070 + rd.080 + rd.090)

5.86866.41212.98659.294090Alte mijloace nepredestinate

080Ajutoare financiare

070Donații

Mijloace nepredestinate2

8.8812.592.3892.305.521295.749060

Total mijloace cu destinație specială

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

5.94913.9208.47911.390050Alte finanțări și încasări cu destinație specială

040Asistența financiară și tehnică

2.9322.438.4692.157.042284.359030Granturi

140.000140.000020Finanțări cu destinație specială din bugetul local

010Finanțări cu destinație specială din bugetul național

Mijloace cu destinație specială1

7654321

Sold la
sfîrșitul

perioadei de
gestiune

DiminuăriMajorări
Sold la începutul

perioadei  de
gestiune

Cod
rd.

Indicatori

Nr.
d/o

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității *

SERGIU GURĂU

* conform art.36 din Legea  contabilității


