NOTĂ

EXPLICATIVĂ

la darea de seamă pe anul 2017
al Î.S. “Centrul Informațional Agricol”
Î.S. „Centrul Informațional Agricol” este întreprindere de stat fondată de
către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în baza Hotărârii Guvernului
Republicii Moldova nr.119 din 07.02.2007 cu modificările ulterioare conform
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.638 din 29.08.2012.
Principalul gen de activitate este identificarea și trasabilitatea animalelor.
Activitatea dată este finanțată de către Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare. Totodată efectuează realizează beneficiarilor – deținători de animale
mijloace de identificarea animalelor.
Raportul financiar anual este întocmit în baza convențiilor fundamentale ale
contabilității, prevăzute de SNC, ”Prezentarea Situațiilor Financiare”.
Activele imobilizate
În componența activelor imobilizate sunt incluse:
1). Imobilizările necorporale compuse din licențele și programe de susținere a
Sistemului Informațional Automatizat Registru de Stat al Animalelor. Imobilizările
necorporale sânt reflectate în Situațiile Financiare la valoarea de intrare.
Amortizarea se calculează prin metoda liniară, ținând cont de duratele de utilizare
ale acestora conform Catalogul Mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003.
2). Imobilizările corporale sunt reflectate în Situațiile Financiare la valoarea
de intrare. Durata de serviciu util a mijloacelor fixe este determinată în baza
Catalogul Mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003. Uzura mijloacelor fixe se
determină prin metoda liniară.
Activele circulante
In componența activelor circulante sunt incluse:
1) Stocurile de mărfuri și materiale care sunt reflectate la suma valorii de
achiziție.
2) În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse
obiectele costul cărora nu depășesc limita stabilită de legislație - 6000 lei, care este
stabilita în politica de evidența a întreprinderii.
3) Creanțele cuprind datorii ale beneficiarilor, aferente facturilor comerciale.
Creanțele sânt contabilizate și reflectate în bilanț la suma nominală.
4) Avansuri achitate conform condițiilor prevăzute în contractele încheiate cu
prestatorii de servicii de telecomunicații.
5) Creanțe ale bugetului și alte creanțe curente.

Mijloace bănești
Soldurile mijloacelor bănești în casă, la conturile de decontare, valutare sânt
reflectate în bilanț la suma nominală.
Capitalul propriu
Capitalul propriu este compus din capitalul statutar stabilit prin Decizia
Camerei Înregistrării de Stat cu modificările ulterioare, din diverse rezerve
prevăzute de legislație și din profitul nerepartizat al anilor precedenți.
Datorii curente
Datoriile curente sunt reflectate în bilanţ, în sumele care sunt necesare pentru
a fi achitate creditorilor.
În suma datoriilor pe termen scurt, sânt reflectate datorii privind facturile
comerciale, avansuri primite, datorii pe termen scurt calculate față de personal,
datorii privind asigurările, datorii faţă de buget.
Veniturile și cheltuielile
Veniturile, cheltuielile și rezultatul financiar sânt reflectate separat pe genuri
de activități operaționale, și alte activități
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Tab1
Nr.
1

2

Denumire

2016

2017

Suma,
lei

Suma,
lei

Modificari

Active imobilizate
Mijloace fixe
Imobilizari in curs de executie
Total active imobilizate
Active circulante, inclusiv
-materiale
- obiecte de mică valoare şi scurtă
durată
- produse finite
- mărfuri
Creanțe comerciale
Creanțe ale bugetului
Numerar
Total active circulante

2265769
11123228
310326
13699323

2432883
10230126
310326
12973335

167114
-893102
0
-725988

1815818
93895

599288
145318

-1216530
51423

1086654
1713112
53074
1512720
2812026
9321411

664976
1378467
28104
978288
4036319
7830760

-412678
-664675
-29970
-534432
1224293
-1490651

TOTAL

23020734

20804095

-2216639

Active

Din datele reflectate în Tab.1 se constată următoarele:
Valoarea activelor imobilizate la finele anului de gestiune s-a micșorat cu
725988 lei. Factorul principal ce a influențat este uzura mijloacelor fixe.

Valoarea activelor circulante la fel s-au micșorat cu 1490651 lei. Asupra
acestui indice a influențat majorarea volumului de realizare a produselor finite și a
mărfurilor care a micșorat la finele anului stocurile depozitate.
Creanțele comerciale și creanțe ale bugetului la finele anului de gestiune sau micșorat.
Activele curente nete
Tab.2

N/r

Indicatorii

1

2

2016

2017

abateri

Mijloace circulante proprii rd
300-rd.580

8 923 388

7 473 917

-1 449 471

Capitalul circulant net
(rd.390+rd.440-rd.130)

8 923 388

7 473 917

-1 449 471

Din datele reflectate în tab.4 rezultă că la finele anului 2017 întreprinderea a
înregistrat o micșorare de mijloace circulante în mărime de 1449471 lei.
Volumul vânzărilor
Tab.3
Anii
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7

Indicatorii
Capitalul statutar
Valoarea
capitalului
propriu
Total active
imobilizate
Venitul din vînzări
Costul vînzărilor
Profitul brut
Profitul net

un.
măs

2016

2017

Modificari
(+,-)

%

lei
lei

13 282 177
22 622 711

13 282 177
19 619 304

0
-3 003 407

100
87,0

lei

13 699 323

12 973 335

- 725 988

95,0

lei
lei
lei
lei

2 248 760
1 404 377
844 383
393 346

3 885 715
3 098 330
787 385
189 134

1 636 955 173,0
1 693 953 221,0
56 998 94,0
204 212 48,0

Din datele Tab.3 rezultă că în anul 2017 veniturile din vânzări s-au majorat
cu 73 % în comparaţie cu anul precedent. Costul vînzărilor s-a majorat cu 121 %.
Majorarea costului vînzărilor a adus la micșorarea profitul brut 6 % față de anul
precedent. Profitul net deasemenea s-a micșorat față de anul precedent cu 52 %.
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