
Cod CUATM

2334

Unitatea de măsură: leuNumele şi coordonatele al contabilului-şef:  Dl (dna) SERGIU GURĂU

Tel. +37379641243

WEB:

sergiu.gurau@gmail.come-mail+37326895146Date de contact: Tel.

Cod CFOJ

890    ASOCIATII OBSTESTIForma organizatorico-juridică:

Cod CAEM, rev.2

S9499

Activitati ale altor organizatii n.c.a.Activitatea principală:

strada, nr, bl.

STEFAN CEL MARE, 49

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

R-UL IALOVENI, S.RĂZENIMD-7728

(Cod poştal)

Sediul: MD

Data primirii

SITUAŢIILE FINANCIARE
ale organizaţiei necomerciale

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea ECO-RAZENI ASOCIATIA OBSTEASCA

(Denumirea completă)

40206208

(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

1010620000123

Anexe la
”Indicaţii metodice privind particularităţile 
contabilităţii în organizaţiile necomerciale”

Aprobate prin OMF 188 din 30.12.2014”

01.04.2019 8:12:10



31.12.2018la:

Anexa 1BILANŢUL

1.047.937893.415190Total active (rd.070 + rd.180)

220.463218.766180
Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +

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

12.33614.315170Alte active circulante

160Investiții financiare curente

134.57756.175150Numerar

123.660141Creanțe privind mijloacele cu destinație specială

280123.940140Alte creanțe curente, din care

56130Creanțe ale personalului

120Creanțe ale bugetului

63.97021.788110Creanțe comerciale și avansuri acordate

100Producția în curs de execuție și produse

9.0112.492090Obiecte de mică valoare și scurtă durată

289080Materiale

Active circulante2.

827.474674.649070

Total active
imobilizate

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

060Alte active imobilizate

5.4005.400050Investiții financiare pe termen

569.297398.965040Mijloace fixe

030Terenuri

243.177217.324020Imobilizări corporale în curs de execuție

9.60052.960010Imobilizări necorporale

Active imobilizate1.

54321

Sfîrșitul perioadei de
gestiune

Începutul perioadei de
gestiune

rd.cpt.

Sold la
CodA C T I VNr.



1.047.937893.415400Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)

174.972157.838390

Total datorii
curente

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

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

1406.008380Alte datorii curente

79.90235.821370Venituri anticipate curente

1360Datorii față de buget

350Datorii privind asigurările sociale și medicale

340Datorii față de personal

15.3392.128330Datorii comerciale și avansuri primite

35.000105.000320Datorii financiare curente

44.5908.881310Finanțări și încasări cu destinație specială curente

Datorii curente5.

300Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)

290Alte datorii pe termen lung

280Datorii financiare pe termen lung

270Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung

Datorii pe termen lung4.

872.965735.577260
Total capital propriu

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

250Alte fonduri

-63.92266.328240Fond de autofinanțare

822.074669.249230Fond de active imobilizate

220Aporturi inițiale ale fondatorilor

114.813210Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune

200Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

Capital propriu3.

P A S I V



Anexa  nr.2 SITUAŢIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pînă la 31.12.201801.01.2018de la:

114.8135.196110
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune

(rd.030 + rd.060 + rd.090 – rd.100)

1100Cheltuieli privind impozitul pe venit

122.19621.592090
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică

(rd.070 – rd.080)

6.4998.358080Cheltuieli din activitatea economică

128.69529.950070Venituri din activitatea economică

-7.382-16.396060
Excedent (deficit) aferent altor activități

(rd.040 – rd.050)

12.85316.396050Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)

5.471040Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)

00030
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială

(rd.010 – rd.020)

1.477.0542.004.582020Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială

1.477.0542.004.582010Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială

4321

curentăprecedentă
rd.

Perioada de gestiune
CodIndicatori



de la: 01.01.2018 31.12.2018pînă la

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE Anexa 3

917.6952.272.3452.439.574750.466200
Total surse de finanțare

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

190Alte surse de finanțare5

872.965303.981441.369735.577180Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)

170Alte fonduri

50.891142.187126.75066.328160Fondul de autofinanțare

822.074161.794314.619669.249150Fondul de active imobilizate

140Aporturi inițiale ale fondatorilor

Fonduri4

14000140130
Total contribuții ale fondatorilor și membrilor

(rd.110 + rd.120)

120Alte contribuții

140140110Taxe de aderare și cotizații de membru

Contribuții ale fondatorilor și membrilor3

017.80211.9345.868100
Total mijloace nepredestinate

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

17.80211.9345.868090Alte mijloace nepredestinate

080Ajutoare financiare

070Donații

Mijloace nepredestinate2

44.5901.950.5621.986.2718.881060

Total mijloace cu destinație specială

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

7.9612.0125.949050Alte finanțări și încasări cu destinație specială

040Asistența financiară și tehnică

36.6291.725.0001.758.6972.932030Granturi

225.562225.562020Finanțări 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


