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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 2016 constituie 105 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 2016.

3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com
■ Tel: (0 22) 22 01 06For
Fax:evaluation
030555212only.
Republica Moldova, or.Chişinău
gsm: (0373) 794 55 212
str.Tighina, nr. 65, of. 200-201
E-mail: audit.complex@gmail.com
Certificat de înregistrare
MD0049035
din
16.02.1999
Licenţa
ser.AMMII nr.042586 din 26.02.2007
TOT SPECTRUL SERVICIILOR
DE AUDIT

■ “Audit-Complex” SRL

TOT SPECTRUL SERVICIILOR DE AUDIT

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către:
Conducerea Conducerea Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”
Persoanelor însărcinate cu guvernanța (Consiliul de Administraţie)
Opinia
Noi am exercitat auditul Situaţiilor Financiare ale Întreprinderii de Stat Î.S. “Camera Înregistrării de
Stat”, care cuprind Bilanţul la data de 31 decembrie 2016, şi Situaţia de Profit şi Pierdere, Situaţia
Modificărilor Capitalului Propriu şi Situaţia Fluxurilor de Numerar aferente exerciţiului încheiat la acea
dată (de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016), şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii
explicative.
În opinia noastră, situaţiile financiare ale Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” pentru exerciţiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2016 oferă o imagine veridică şi completă asupra poziţiei financiare şi rezultatelor
operaţiunilor întreprinderii, şi nu conţin erori semnificative. Situaţiile Financiare 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.
Baza pentru Opinie
Am desfăşurat auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA). Responsabilităţile
noastre conform acestor standarde sunt ulterior descrise în secţiunea Responsabiliatea auditorului pentru
auditul situaţiilor financiare din raportul nostru.
Suntem independenţi faţă de entitatea auditată conform Standardelor Internaţionale de Etică (IESBA
Code) şi ne-am îndeplinit responsabilităţile noastre etice în conformitate cu IESBA Code.
Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază
pentru opinia noastră de audit.
Responsabilitatea Conducerii
Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea justă a situaţiilor financiare în conformitate
cu Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) în vigoare. Această responsabilitate include elaborarea,
implementarea şi menţinerea controlului intern relevant întocmirii şi prezentării juste a situaţiilor financiare,
care nu conţin deficienţe semnificative, cauzate de fraude, erori sau omisiuni, selectarea şi aplicarea politicilor
contabile corespunzătoare şi efectuarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanţele date.
Responsabilitatea Auditorului
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie asupra situaţiilor financiare în baza auditului
efectuat.
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Obiectivele noastre sunt de a obţine o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu sunt afectate de
denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum şi să emitem un raport de audit care să conţină
opinia noastră. Asigurarea rezonabilă este un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie că un audit
efectuat conform Standardele Internaţionale de Audit (ISA) va detecta o denaturare semnificativă atunci cînd
aceasta există.
Denaturările pot apărea în urma fraudelor sau erorilor şi sunt considerate semnificative dacă, individual
sau în ansamblu, acestea în mod rezonabil ar influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza
acestor situaţii financiare.
Ca parte a unui audit efectuat în conformitate cu ISA, am aplicat raţionamentul profesional şi pe
parcursul auditului am menţinut scepticismul profesional. De asemenea:
• Am identificat şi evaluat riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, datorate fraudei şi
erorilor, am proiectat şi executat procedurile de audit sensibile la aceste riscuri, am obţinut probe de audit,
suficiente şi adecvate pentru a servi ca bază pentru opinia noastă. Riscul de a nu detecta o denaturare
semnificativă rezultată din fraudă este mai mare ca cea rezultată din eroare, o fraudă poate implica
complicitate sau fals, omisiuni intenţionate, interpretări greşite sau suprareglarea controlului intern.
• Obţinerea şi înţelegerea controlului intern relevant pentru audit, în scopul de a planifica procedurile de
audit adecvate în circumstanţele date, dar nu şi în scopul exprimării unei opinii asupra eficienţei controlului
intern al entităţii.
• Evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile utilizate şi a caracterului rezonabil al estimărilor
contabile şi a informaţiilor aferente executate de către conducere.
• Concluzii privind oportunitatea utilizării de către conducere a preocupărilor în baza contabilităţii şi, în
baza probelor de audit obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă legată de evenimentele sau condiţiile
care pot pune la îndoială capacitatea întreprinderii de a continua activitatea. Dacă noi stabilim că există o
incertitudine semnificativă, suntem obligaţi să atragem atenţia în raportul de audit despre descoperirile
depistate în situaţiile financiare sau, dacă aceste descoperiri sunt neadecvate, să modificăm opinia noastră.
Constatările noastre sunt bazate pe probele de audit obţinute pînă la data raportului de audit.
Cu toate acestea, evenimentele sau condiţiile viitoare pot determina entitatea să înceteze să-şi continue
activitatea.
• Evaluarea prezentării totale, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv informaţiile prezentate, şi
dacă situaţiile financiare reprezintă tranzacţiile şi evenimentele care stau la bază, într-un mod care realizează
prezentarea corectă.
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Am comunicat cu conducerea întreprinderii în ceea ce priveşte, pe lîngă alte aspecte, scopul planificat şi
termenul de audit, şi constatările de audit pe parcursul audtului nostru.
De asemenea, am oferit o declaraţie prin care am respectat cerinţele relevante ale eticii în ceea ce priveşte
independenţa, şi am comunicat cu ei toate relaţiile şi alte aspecte care au fost necesare să le suporte rezonabil
cu privire la independenţa noastră, şi, după caz, a garanţiilor aferente.
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 2016 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 şi 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 şi
evaluarea privind capacitatea entității, informaţie ce este anexată şi face parte integrantă a raportului nostru de
audit.
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, 17 martie 2017
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Î.S. “CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT”
BILANŢUL LA 31 DECEMBRIE 2016
(Toate sumele sun indicate în MDL, cu excepţia cazurilor cînd este menţionat altfel)

ACTIV

31 decembrie
2015

31 decembrie
2016

Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale în curs de execuţie
Terenuri
Mijloace fixe
Resurse minerale
Active biologice imobilizate
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

36 399
190 567
7 425 195
7 652 161

60 137
1 248 822
7 281 912
8 590 871

Active circulante
Materiale
Active bilogice circulante
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

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

139 300
137 640
31 126
32 341
69 866
240 390
197 733
5 725 333
23 221
126 931
6 723 881

13 019 170

15 314 752

Total ACTIVE

Semnat la 14.03.2017 de către:

Victor CEBOTARI
Preşedinte

Victoria BULAT
Şef direcţie economie şi finanţe
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Î.S. “CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT”
BILANŢUL LA 31 DECEMBRIE 2016
(Toate sumele sun indicate în MDL, cu excepţia cazurilor cînd este menţionat altfel)

PASIV

31 decembrie
2015

31 decembrie
2016

9 538 256
142 858
26 510
22 700
9 730 324

9 538 256
161 915
17 073
1 347 952
11 031 050

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

120 778
1 387 832
1 322 602
357 179
12 400
88 055
3 288 846

148 026
1 364 351
1 967 603
692 932
81 183
29 607
4 283 702

13 019 170

15 314 752

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

Total PASIVE

Semnat la 14.03.2017 de către:

Victor CEBOTARI
Preşedinte

Victoria BULAT
Şef direcţie economie şi finanţe
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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 2016
(Toate sumele sun indicate în MDL, cu excepţia cazurilor cînd este menţionat altfel)

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
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
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
Sold la
Indicatori
începutul
anului 2015
Capital social şi suplimentar
Capital social
9 538 256
Capital suplimentar
Total capital social şi suplimentar
9 538 256
Rezerve
Capital de rezervă
Rezerve statutare
142 858
Alte rezerve
Total rezerve
142 858
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
26 510
precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
Total profit nerepartizat
26 510
(pierdere neacoperită)
Alte elemente de capital propriu
22 700
Diferente din reevaluare
22 700
Total Capital Propriu
9 730 324

2015

2016

20 291 368
14 862 335
5 429 033

28 652 345
19 642 529
9 009 816

345 344
5 802 253
3 553

338 513
7 737 197
5 894

31 429

1 605 238

274 045

121 697

242 616
212 804
29 812

1 726 935
378 983
1 347 952

Sold la
Diminuări sfîrşitul anului
2016

Majorări

-

-

9 538 256
9 538 256

19 057
19 057

-

161 915
161 915

-

17 073

(17 073)

-

26 510

-

1 347 952

-

1 347 952

1 347 952

43 583

1 330 879

1 367 009

22 700
22 700
66 283

11 031 050

Semnat la 14.03.2017 de către:
Victor CEBOTARI
Preşedinte

Victoria BULAT
Şef direcţie economie şi finanţe
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Î.S. “CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT”
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(Toate sumele sun indicate în MDL, cu excepţia cazurilor cînd este menţionat altfel)

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
2015

2016

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

29 084 721
5 869 785
21 911 517
212 420
57 017
99 606
1 048 410

271 671
500 000
771 671

122 486
2 500 000
2 622 486

-

-

1 255 724
-

3 670 896
-

821 934

2 077 658

2 077 658

5 748 554

Indicatori
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
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
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
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 la 14.03.2017 de către:

Victor CEBOTARI
Preşedinte

Victoria BULAT
Şef direcţie economie şi finanţe
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Î.S. “CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT”
NOTA INFORMATIVĂ
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(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 2015
anul 2016
20 291 368
28 652 345
345 344
338 513
274 167
145 252
20 910 879
29 136 110

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
Profit (pierdere) pînă la impozitare
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune

13 129 898

17 827 713

3 532 074

4 891 480

453 648
3 548 969
3 674
20 668 263

485 704
4 180 723
23 555
27 409 175

242 616
212 804

1 726 935
378 983

29 812

1 347 952

Semnat la 14.03.2017 de către:

Victor CEBOTARI
Preşedinte

Victoria BULAT
Şef direcţie economie şi finanţe
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Anexă
la Regulamentul cu privire la modul de selectare
a societăților de audit şi termenii de referință pentru
auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor
de stat şi societăților pe acțiuni în care cota statului
depăşeşte 50% din capitalul social

Formulele de calcul a indicatorilor economico-financiari
Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”
pentru anul 2016
Nr.
d/o

Indicatori

Formula de calcul
Total active imobilizate/
Total active
Total active circulante/
Total active

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

1.

Rata activelor imobilizate
(rata imobilizărilor )

2.

Rata activelor circulante

3.

Rata creanţelor în valoarea
totală a activelor

Total creanţe /
Total active

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

4.

Rata creanţelor curente în
valoarea activelor circulante

Total creanţe curente /
Total active circulante

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

5.
6.

7.

8.
9.

0,56
0,44

(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 rata
(Total datorii
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
Total pasive/
Rata solvabilităţii generale ≥1
r.590(b) / (r.440+r.580)(b)
Total datorii
Profit brut(pierdere brută)
Rentabilitatea veniturilor din
r.030 (spp) х 100% /
х 100%/
vînzări
r.010(spp)
Venituri din vînzări
Rata stabilităţii financiare

2016

0,04

0,08

0,72
1,00
0,28

3,58

31,45 %
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Nr.
d/o

Indicatori

Rata generală de acoperire a
capitalului propriu (rata
10.
pîrghiei financiare)
Coeficientul corelaţiei dintre
11. sursele împrumutate şi sursele
proprii
Rata autonomiei globale ≥ 0,5
12.
(coeficientul de autonomie)

Numărul de rotaţii ale
creanţelor curente

13.

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

Rentabilitatea activelor
16.
(economică)

18.

19.

20.

21.

22.

1

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

2

2016

Total pasive/
Total capital propriu

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

Total datorii/
Total capital propriu

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

0,39

Total capital propriu/
Total pasive

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

0,72

Venituri din vînzări/
Valoarea medie a
creanţelor curente totale

r.010 (spp2) /
[(r.190+r.200+r.210+r.220
+r.230+r.240)col.4(b)+
(r.190+r.200+r.210+r.220
+r.230+r.240)
col.5(b)] / 2

50,89

Total active circulante –
Total datorii curente
Total active circulante/
Total datorii curente
Profit (pierdere) pînă la
impozitare (sau profit net/
pierdere netă a perioadei de
gestiune) х 100% /
Valoarea medie a activelor
totale

(r.300 - r.580)(b)
r.300(b) / r.580(b)
[r.100(spp) (sau
r.120(spp)] х 100% /
[(r.310 col.4+ r.310
col.5)(b) / 2]

[(r.190+r.200+r.210+r.220
+r.230+r.240 col.4+
Valoarea medie a creanţelor
Durata de colectare a
curente х 360 zile/
(r.190+r.200+r.210+r.220
creanţelor curente
+r.230+r.240) col.5] (b)) /
Venituri din vînzări
2] х 360 / rd.010 (spp)
r.010 (spp) /
Venituri din vînzări /
Numărul de rotaţii ale activelor
[(r. 310 col.4+r. 310
Valoarea medie a activelor
col.5)(b) / 2]
Venituri din vînzări/
Numărul de rotaţie al datoriilor
r.010(spp) / [(r.580col.4 +
Valoarea medie a datoriilor
curente
r.580col.5)(b) / 2]
curente
Numărul zilelor în perioada
360/
Perioada de achitare a
de gestiune(360)/
r.010(spp) / [(r.580col.4 +
datoriilor curente
coeficientul de rotaţie al
+r.580col.5)(b) / 2]
datoriilor curente
Fluxul net de numerar din
Rata de acoperire a datoriilor
r.080 (sfn3) /
activitatea operaţională/
cu numerar
Total datorii pe termen
(r.440 + r.580)(b)
lung+Total datorii curente
[Profit net (pierdere netă) al
[r.120(spp) (sau
perioadei de gestiune (sau
Rentabilitatea capitalului
profit (pierdere) pînă la
r.100(spp)] х 100% /
[(r.390col.4 +r.390
propriu (financiară)
impozitare)] х 100% /
Valoarea medie a
col.5)(b) / 2]
capitalului propriu

17.

Notă:

Formula de calcul

1,39

2 440 179
1,57

12,19 %

7,07

2,02

7,57

47,56

0,24

12,99 %
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Din rezultatele obţinute în tabelul prezentat, la calculul ratelor activelor imobilizate şi circulante, se
evidenţiază o pondere de 44 % a activelor circulante în totalul activelor entității , ceea ce constituie un anvataj
în cazul necesităţii de a achita datoriile curente în termeni constrînşi.
Rata creanţelor în valoarea totală a activelor în anul 2016 este de 0,04 puncte, Rata creanţelor
curente în valoarea activelor circulante constituie 0,08 puncte, precum şi Durata de colectare a creanţelor
curente în anul 2016 constituie 7 zile, ceea ce indică că clienţii achită valoarea mărfurilor livrate/seviciilor
prestate într-o perioadă de timp mai mare decît cea optimă.
Rata datoriilor curente este egală cu o unitate, deoarece compania nu are înregistrate datorii pe
termen lung.
Compania are un indice al nivelului stabilității financiare optim - 72 %, pentru anul 2016, situaţie ce
se apreciază ca favorabilă.
Coeficientul de atragere a surselor împrumutate în anul 2016 a alcătuit 0,28 puncte, care se menţine
conform normelor de la 0 pînă la 0,5. Rata solvabilităţii generale a înregistrat o valoare de 3,58 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 1,39, ceea ce ne arată că întreprinderea se
finanţează în mare parte din sursele proprii (100%) şi o parte în mărime 0,39 puncte procentuale din sursele
împrumutate.
Nivelul Rentabilităţii veniturilor din vînzări în anul 2016 a constituit 31,45 %, adică la fiecare leu
venituri din vînzări Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” a obţinut 31 bani profit brut.
Rentabilitatea activelor sau nivelul profitului obţinut de la fiecare leu al mijloacelor investite în
activitatea întreprinderii a constituit în anul 2016 de 12,19 %. Nivelul acestui indicator este indică despre
eficienţa utilizării activelor companiei.
Rentabilitatea capitalului propriu arată eficienţa cu care întreprinderea a investit banii
acţionarilor/fondatorilor. Se consideră că întreprinderea are performanţe bune dacă această rentabilitate este
semnificativ mai mare decât dobânda unui depozit bancar. La Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” acest
indicator a constituit 12,99 % în anul 2016.
Mărimea coeficientului lichidității curente a alcătuit 1,57 puncte şi 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 2016 a alcătuit 2 440 179 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 2016 nivelul principalilor indicatori economico-financiari au
înregistrat valori acceptabile şi rezonabile; şi starea economico-financiară a întreprinderii a fost stabilă pe
parcursul anului 2016.

Semnat la 14.03.2017 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 2016. Totodată, de către entitate s-a asigurat respectarea principiului de continuitate a activităţii
economico-financiare.

Contrasemnat (validată):
Laurian Dulap, Auditor licenţiat
Certificat ser.AG nr.000196 din 08.02.2008
“Audit-Complex” SRL
Chişinău, 17 martie 2017
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