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Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”
SITUAŢIILE FINANCIARE PENTRU ANUL 2015

INFORMAŢIE GENERALĂ
Întreprinderea de Stat “Camera Înregistrării de Stat” (în continuare Î.S. “Camera
Înregistrării de Stat”) a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de
29.12.2008, cu numărul de identificare de stat – 1004600077777.
Adresa: or. Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt 73.
Activitatea Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” este înregistrarea de stat a persoanelor
juridice şi a întreprinzătorilor individuali, constituiţi pe teritoriul Republicii Moldova. Activitatea
conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM) – “Activităţi de consultare
pentru afaceri şi management” cod K74140.
Numărul personalului la 31 decembrie 2015 constituie 102 persoane.
Funcţia de preşedinte a Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” a fost deţinută de către Dl.Victor
CEBOTARI, funcţia de Şef direcţie economie şi finanţe de către Dna.Victoria BULAT pe
parcursul anului 2015.
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către:
Conducerea Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”
Persoanelor însărcinate cu guvernanța (Consiliul de Administraţie)
Noi am auditat situaţiile financiare însoţitoare ale Întreprinderii de Stat “Camera Înregistrării
de Stat” (în continuare Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”), care cuprind Bilanţul la data de 31
decembrie 2015, şi Situaţia de Profit şi Pierdere, Situaţia Modificărilor Capitalului Propriu şi
Situaţia Fluxurilor de Numerar aferente exerciţiului încheiat la acea dată (de la 01.01.2015
pînă la 31.12.2015), şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii
explicative.
Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
Conducerea este responsabilă de întocmirea acestor situaţii financiare în conformitate cu
Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC), aprobate conform Ordinului Ministerului
Finanţelor nr.118 şi 119 din 6 august 2013, şi pentru acel control intern pe care conducerea îl
consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de
denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare
pe baza auditului nostru efectuat. Am efectuat auditul în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit, acceptate şi publicate de Ministerul Finanţelor al Rep.Moldova. Aceste
standarde prevăd conformitatea cu cerinţele etice şi planificarea şi desfăşurarea auditului în
vederea obţinerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situaţiile financiare sunt
lipsite de denaturări semnificative.
Un audit implică desfăşurarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu privire
la valorile şi prezentările din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul
auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare,
cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în
considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate a situaţiilor financiare
în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanţelor, dar nu cu
scopul exprimării unei opinii cu privire la eficienţa controlului intern al entităţii.
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Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile şi a
caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum şi
evaluarea prezentării situaţiilor financiare. Considerăm că probele de audit pe care le-am
obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.
Opinie
În opinia noastră, situaţiile financiare ale Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” pentru exerciţiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2015 sunt întocmite, din toate punctele de vedere
semnificative, în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate conform
Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.118 şi 119 din 6 august 2013.
Observaţii
Atragem atenţia asupra mărimei creanţelor din situaţiile financiare, şi anume că există
incertitudinea cu privire la deznodământul procesului înaintat împotriva întreprinderii CA
"Euroasig Grup" SA, privind recuperarea creanţelor în mărime de 60 400 lei, la situaţia din
31.12.2015.
Rezultatul final al acestor procese/litigii judiciare nu poate, în prezent, să fie determinat
deoarece procedurile juridice ale acestor acţiuni sunt în curs (întreprinderea menţionată se află
În proces de insolvabilitate). În consecinţă, nu au fost constituite provizioane pentru acoperirea
cheltuielilor care ar putea să rezulte (provizioane privind creanţe compromise).
Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare
În vederea realizării scopului suplimentar al fondatorului, conform prevederilor art.24 a
Hotărîrii de Guvern Nr.875 din 22.12.2015, Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” a elaborat
pentru anul 2015 informația privind analiza activităţii economico-financiare cu utilizarea
indicatorilor economico-financiari, calculați conform formulelor de calcul prezentate în anexa la
Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului menţionată mai sus, cu dezvăluirea
impactului acestora asupra activității entității, factorilor care au generat și care reiese din
modificarea indicatorilor economico-financiari determinați.
În urma verificării de către noi a indicatorilor economico-financiari calculați, confirmăm
corectitudinea de determinare a acestor indicatori şi validăm informația privind analiza
indicatorilor economico-financiari și evaluarea privind capacitatea entității, informaţie ce este
anexată şi face parte integrantă a raportului nostru de audit.
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Alte aspecte
Acest raport este întocmit şi destinat Consiliului de Administraţie şi conducerii Î.S. “Camera
Înregistrării de Stat” şi nu poate fi utilizat de o altă terţă parte.
Laurian Dulap, Auditor licenţiat
Certificat ser.AG nr.000196 din 08.02.2008

“Audit-Complex” SRL
Chişinău, 28 martie 2016
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Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”
BILANŢUL LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sun indicate în MDL, cu excepţia cazurilor cînd este menţionat altfel)

ACTIV
Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale în curs de execuţie
Terenuri
Mijloace fixe
Resurse minerale
Investiţii financiare pe termen lung în părţi
neafiliate
Investiţii imobiliare
Creanţe pe termen lung
Avansuri acordate pe termen lung
Alte active imobilizate
Total active imobilizate
Active circulante
Materiale
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
Producţia în curs de execuţie şi produse
Mărfuri
Creanţe comerciale
Creanţe ale părţilor afiliate
Avansuri acordate curente
Creanţe ale bugetului
Creanţe ale personalului
Alte creanţe curente
Numerar în casierie şi la conturi curente
Alte elemente de numerar
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate
Investiţii financiare curente în părţi afiliate
Alte active circulante
Total active circulante
Total Active

Notă*

31 decembrie
2014

31 decembrie
2015

32 589
85 712
7 724 686
-

36 399
190 567
7 425 195
-

-

-

7 842 987

7 652 161

86 139
46 369
4 760
32 912
123 388
202 232
131 243
772 062
49 872
3 000 000
69 589
4 518 566

103 415
71 996
2 012
14 667
147 381
206 543
184 063
2 055 755
21 903
2 500 000
59 274
5 367 009

12 361 533

13 019 170

* Notă - reprezintă anexe şi tabele, ce sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare.
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Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”
BILANŢUL LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sun indicate în MDL, cu excepţia cazurilor cînd este menţionat altfel)

PASIV
Capital propriu
Capital social şi suplimentar
Rezerve
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune
Alte elemente de capital propriu
Total capital propriu

Notă*

31 decembrie
2014

31 decembrie
2015

9 538 256
88 867
x

9 538 256
142 858
- 3 302

110 938

-

x

29 812

x
9 738 061

22 700
9 730 324

-

-

-

-

-

-

61 942
1 128 220
1 090 433
260 659
7 031
-

120 778
1 387 832
1 322 602
357 179
12 400
-

-

-

75 207
2 623 492

88 055
3 288 846

12 361 553

13 019 170

Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung
Datorii pe termen lung privind leasingul
financiar
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt
Datorii comerciale
Datorii faţă de părţile afiliate
Avansuri primite curente
Datorii faţă de personal
Datorii privind asigurările sociale şi medicale
Datorii faţă de buget
Venituri anticipate curente
Datorii faţă de proprietari
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială
curente
Provizioane curente
Alte datorii curente
Total datorii curente
Total Pasive
Semnat de către:
Victor CEBOTARI

Victoria BULAT

Preşedinte

Şef direcţie economie şi finanţe

* Notă - reprezintă anexe şi tabele, ce sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare.
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Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sun indicate în MDL, cu excepţia cazurilor cînd este menţionat altfel)
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

Notă*

Indicatori
Venituri din vînzări
Costul vînzărilor
Profit brut (pierdere brută)
Alte venituri din activitatea operaţională
Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli din activitatea operaţională
Rezultatul din activitatea operaţională:
profit (pierdere)
Rezultatul din alte activităţi:
profit (pierdere)
Profit (pierdere) pînă la impozitare
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune

8

2014

2015

19 947 457
14 531 464
5 415 993
526 769
5 615 109
204 918

20 291 368
14 862 335
5 429 033
345 344
5 802 253
3 553

122 735

-31 429

239 541

274 045

362 276
251 338

242 616
212 804

110 938

29 812

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Indicatori
Capital social şi suplimentar
Capital social
Capital suplimentar
Total capital social şi suplimentar
Rezerve
Capital de rezervă
Rezerve statutare
Alte rezerve
Total reserve
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări
contabile
Total profit nerepartizat
(pierdere neacoperită)
Alte elemente de capital propriu
Diferente din reevaluare
Total Capital Propriu

Sold la
începutul
anului 2014

Majorări

Diminuări

Sold la
sfîrşitul
anului 2014

9 538 256
9 538 256

-

-

9 538 256
9 538 256

88 867
88 867

53 991
53 991

-

142 858
142 858

-

5 316

8 618

(3 302)

110 938

-

110 938

-

x

241 081

212 620

28 461

-

-

-

-

110 938

246 397

332 176

25 159

9 738 061

22 700
22 700
323 088

332 176

22 700
22 700
9 728 973

-

* Notă - reprezintă anexe şi tabele, ce sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare.
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Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sun indicate în MDL, cu excepţia cazurilor cînd este menţionat altfel)

Indicatori

2014

2015

20 367 210
1 798 940
15 680 457
160 426
262 662
3 534 788
- 544 739

20 947 337
3 754 352
16 370 050
251 722
185 393
272 553
484 053

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate
Dobînzi încasate
Dividende încasate
Alte încasări (plăţi)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii

103 625
240 000
136 375

271 671
500 000
771 671

Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor
Dividende plătite
Încasări din operaţiuni de capital
Alte încasări (plăţi)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară

-

-

-408 364
-

1 255 724
-

1 230 757

821 934

821 934

2 077 658

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală
Dobînzi plătite
Plata impozitului pe venit
Alte încasări
Alte plăţi
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională

Fluxul net de numerar total
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune

Semnat de către:
Victor CEBOTARI

Victoria BULAT

Preşedinte

Şef direcţie economie şi finanţe

Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PENTRU ANUL 2015
(Toate sumele sun indicate în MDL, cu excepţia cazurilor cînd este menţionat altfel)

Anexa 8
Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură
Indicatori

Perioada de gestiune
Precedentă /
Curentă /
anul 2014
anul 2015
19 947 457
20 291 368
526 769
345 344
240 000
274 167
20 714 226
20 910 879

Venituri din vînzări
Alte venituri din activitatea operaţională
Venituri din alte activităţi
Total venituri
Variaţia stocurilor
Costul vînzărilor
Cheltuieli privind stocurile
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor
imobilizate
Alte cheltuieli
Cheltuieli din alte activităţi
Total cheltuieli

12 872 195

13 129 898

3 464 452

3 532 074

480 962

453 648

3 534 341
20 351 950

3 548 969
3 674
20 668 263

Profit (pierdere) pînă la impozitare
Cheltuieli privind impozitul pe venit

362 276
251 338

242 616
212 804

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune

110 938

29 812

Semnat de către:
Victor CEBOTARI

Victoria BULAT

Preşedinte

Şef direcţie economie şi finanţe

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73
”Victoriabank” S.A. fil. 11

c/b VICBMD2X883

tel. 27-73-18; fax. 21-09-25

e-mail: cis@cis.md

Cont IBAN: MD26VI000002251911114MDL

web: www.cis.gov.md

IDNO 1004600077777

Informaţia privind analiza activităţii economico-financiare ale
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
pentru anul 2015
Nr.
d/o

Indicatori

Total active imobilizate/
Total active
Total active circulante/
Total active

r.130(b1) /
r. 310(b)
r.300 (b) / r.310 (b)

Rata creanţelor în valoarea
totală a activelor

Total creanţe /
Total active

Rata creanţelor curente în
valoarea activelor circulante

Total creanţe curente /
Total active circulante

(r.100+r.190+r.200+r.210+
+r.220+r.230+r.240)(b) /
r.310(b)
(r.190+ r.200+ r.210+ r.220+
r.230+ +r.240)
(b) / r.300(b)

1.

Rata activelor imobilizate
(rata imobilizărilor )

2.

Rata activelor circulante

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Formula de calcul

(Total capital propriu+
total datorii pe termen ( r.390 + r.440)(b) / r.590(b)
lung) / Total pasive
Total datorii curente/
Rata datoriilor curente
r.580(b) / ( r.440 + r.580 )(b)
Total datorii
Rata datoriilor totale sau
(Total datorii
rata de îndatorare totală
pe termen lung+Total
( r.440 + r.580)(b) / r.590(b)
(coeficientul de atragere a
datorii curente ) / Total
surselor împrumutate(0-0,5)
pasive
Rata solvabilităţii generale
Total pasive/
r.590(b) / (r.440+r.580)(b)
Total datorii
≥1
Profit brut(pierdere
Rentabilitatea veniturilor din
r.030 (spp) х 100% /
brută) х 100%/
vînzări
r.010(spp)
Venituri din vînzări
Rata stabilităţii financiare

Rata generală de acoperire a
capitalului propriu (rata
10.
pîrghiei financiare)

Total pasive/
Total capital propriu

2015
0,58
0,41

0,04
0,10

0,75
1,00

0,25

3,96
26,76 %

r.590 (b) / r.390 (b)
1,34

Coeficientul corelaţiei dintre
11. sursele împrumutate şi
sursele proprii

Total datorii/
Total capital propriu

(r.440+r.580)(b) / r.390(b)

0,34

Nr.
d/o

Indicatori

Rata autonomiei globale ≥
12. 0,5 (coeficientul de
autonomie)

13.

Numărul de rotaţii ale
creanţelor curente

14. Fondul de rulment net
15. Lichiditatea curentă, >1-2,5

16.

Rentabilitatea activelor
(economică)

17.

Durata de colectare a
creanţelor curente

18.

Numărul de rotaţii ale
activelor

19.

Numărul de rotaţie al
datoriilor curente

20.

Perioada de achitare a
datoriilor curente

21.

Rata de acoperire a
datoriilor cu numerar

22.

Rentabilitatea capitalului
propriu (financiară)

Formula de calcul
Total capital propriu/
Total pasive

r.390(b) / r.590(b)

r.010 (spp2) /
[(r.190+r.200+r.210+r.220+r
Venituri din vînzări/
.230+r.240)col.4(b)+
Valoarea medie a
(r.190+r.200+r.210+r.220+r.
creanţelor curente totale
230+r.240)
col.5(b)] / 2
Total active circulante –
(r.300 - r.580)(b)
Total datorii curente
Total active circulante/
r.300(b) / r.580(b)
Total datorii curente
Profit (pierdere) pînă la
impozitare (sau profit
[r.100(spp) (sau r.120(spp)]
net/ pierdere netă a
х 100% /
perioadei de gestiune) х
[(r.310 col.4+ r.310 col.5)(b)
100% /
/ 2]
Valoarea medie a
activelor totale
[(r.190+r.200+r.210+r.220+r
Valoarea medie a
.230+r.240 col.4+
creanţelor curente х 360 (r.190+r.200+r.210+r.220+r.
zile/
230+r.240) col.5] (b)) / 2] х
Venituri din vînzări
360 /
r.010 (spp)
r.010 (spp) /
Venituri din vînzări /
[(r. 310 col.4+r. 310
Valoarea medie a activelor
col.5)(b) / 2]
Venituri din vînzări/
r.010(spp) / [(r.580col.4 +
Valoarea medie a
r.580col.5)(b) / 2]
datoriilor curente
Numărul zilelor în
perioada de
360/
gestiune(360)/
r.010(spp) / [(r.580col.4 +
coeficientul de rotaţie al
+r.580col.5)(b) / 2]
datoriilor curente
Fluxul net de numerar
din activitatea
operaţională/
r.080 (sfn3) /
Total datorii pe termen
(r.440 + r.580)(b)
lung+Total datorii
curente
[Profit net (pierdere
netă) al perioadei de
[r.120(spp) (sau r.100(spp)]
gestiune (sau profit
х 100% /
(pierdere) pînă la
[(r.390col.4 +r.390 col.5)(b)
impozitare)] х 100% /
/ 2]
Valoarea medie a
capitalului propriu

2015

0,75

38,68

2 078 163
1,63

1,91 %

9,31

1,60

6,86

52,5

0,15

0,31 %
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Notă:

1

bilanţ – (b);
situaţia de profit şi pierdere – (spp);
3
situaţia fluxurilor de numerar – (sfn).
2

Din rezultatele obţinute la calculul ratelor activelor imobilizate şi circulante, se evidenţiază ponderea
predominantă a activelor imobilizate în mărime de 58% din active totale.
Rata creanţelor în valoarea totală a activelor în anul 2015 este de 0,04 puncte, Rata creanţelor
curente în valoarea activelor circulante constituie 0,10 puncte, precum şi Durata de colectare a
creanţelor curente în anul 2015 constituie 9,3 zile, ceea ce indică că clienţii achită valoarea seviciilor
prestate într-o perioadă de timp de 9 zile şi se apreceiază foarte pozitiv.
Rata datoriilor curente este egală cu o unitate, deoarece întreprinderea nu are înregistrate datorii pe
termen lung.
Întreprinderea are un indice optim al nivelului stabilității financiare - 75% pentru anul 2015,
situaţie ce se apreciază ca favorabilă.
Coeficientul de atragere a surselor împrumutate în anul 2015 a alcătuit 0,25 puncte, care se menţine
conform normelor de la 0 pînă la 0,5. Rata solvabilităţii generale a înregistrat o valoare de 3,96 puncte.
Nivelul acestui coeficient este mai mare decît 2, ce confirmă că la întreprinderea analizată este un înalt
grad de acoperire a surselor împrumutate cu activele totale de care dispune.
Rata generală de acoperire a capitalului propriu a alcătuit 1,34, ceea ce ne arată că întreprinderea se
finanțează în mare parte din sursele proprii (100%) și o parte în mărime 34 % din sursele împrumutate.
Nivelul Rentabilităţii veniturilor din vînzări în anul 2015 a constituit 26,76 %, şi anume la fiecare
leu venituri din vînzări Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” a obţinut 26,76 bani profit brut.
Rentabilitatea activelor sau nivelul profitului obţinut de la fiecare leu al mijloacelor investite în
activitatea întreprinderii a constituit în anul 2015 valoarea de 1,91%.
Rentabilitatea capitalului propriu la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” a constituit 0,31 % în anul
2015.
Mărimea coeficientului lichidității curente a alcătuit 1,63 puncte și depinde de viteza de rotaţie a
activelor curente. Se apreciază că valoarea minimă admisă poate varia între 1,0 – 2,5, în funcţie de
sectorul de activitate. Acest indicator depăşeşte valoarea 1, atunci cînd întreprinderea poate să-şi achite
obligaţiile curente, pe măsură ce devin scadente, fiind consecinţa unui fond de rulment pozitiv.
Importanţa bilanţului financiar în analiza financiară decurge din faptul că serveşte la determinarea
marjei de securitate financiară prin intermediul fondului de rulment, care permite întreprinderii să facă
faţă riscurilor pe termen scurt, garantând solvabilitatea acesteia şi care în anul 2015 a alcătuit 2 078 163
lei, ce reflectă o perspectivă favorabilă întreprinderii sub aspectul lichidităţii sale.
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Luînd în considerare indicatorii analizaţi ai activităţii economico-financiare a întreprinderii Î.S.
“Camera Înregistrării de Stat”, constatăm faptul că în anul 2015 nivelul principalilor indicatori
economico-financiari au înregistrat valori acceptabile şi rezonabile; şi starea economico-financiară a
întreprinderii a fost stabilă pe parcursul anului 2015.

Aprobat şi semnat de către:
Victor CEBOTARI
Preşedinte

Victoria BULAT
Şef direcţie economie şi finanţe
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În urma verificării indicatorilor economico-financiari calculați, constatăm şi confirmăm
corectitudinea de determinare a indicatorilor/coeficienților analizaţi, ce au fost efectuate în
baza situaţiilor financiare pentru anul 2015. Totodată, de către entitate s-a asigurat
respectarea principiului de continuitate a activităţii economico-financiare.
Contrasemnat (validată):
Laurian Dulap
Auditor licenţiat
“Audit-Complex” SRL
Chişinău, 28 martie 2016
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