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ALE Î. S. GĂR)LE Ș) STAȚ))LE AUTO

Raportul auditorului independent

Către conducerea
Î.S. Gările și Stațiile Auto
Am auditat situațiile financiare anexate ale Î.S. Gările și Stațiile Auto (denumită în
continuare Întreprindera , care cuprind bilanțul la data de
decembrie
, situaţia de
profit și pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar,
pentru exercițiul financiar încheiat la această dată şi un sumar al politicilor contabile
semnificative şi alte note explicative.
Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea Întreprinderii este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor
situaţii financiare în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, şi pentru acel
control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de
situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.
Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra
acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul în conformitate cu Legea Republicii
Moldova cu privire la activitatea de audit Nr 61-XV) din
. .
şi Standardele
)nternaţionale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să
planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile
financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit implică efectuarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu privire
la sumele şi prezentările din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de
raţionamentul auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a
situaţiilor financiare, cauzate fie de fraudă fie de eroare. În efectuarea evaluărilor riscurilor
respective, auditorul consideră controlul intern ca fiind relevant pentru întocmirea şi
prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale entităţii pentru a putea concepe proceduri de
audit adecvate circumstanţelor, însă nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la
eficacitatea controlului intern al entităţii. De asemenea, un audit include evaluarea gradului
de adecvare a politicilor contabile utilizate şi a gradului de rezonabilitate a estimărilor
contabile efectuate de conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor
financiare.
Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a
constitui baza opiniei noastre de audit.
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Opinie
În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative,
poziţia financiară a Întreprinderii la data de
decembrie
, şi performanţa sa
financiară şi fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, în
conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.
Alte aspecte

Am fost numiți auditori ai Întreprinderii în anul
. În consecință, nu am auditat cifrele
corespondente pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, care au fost auditate de către un
alt auditor.
Acest raport este adresat exclusiv conducerii și fondatorilorÎntreprinderii în ansamblu.
Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie să le
raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege,
nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Întreprindere şi de fondatorii
acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Divers-Audit SRL,Vrancean Vitalie
Chișinău, 04 mai 2016

Auditor Licențiat
Certificatul de calificare a auditorului
seria ___ nr. _______din ____________________
Licența de activitate de auft: Auditul General
seria_____ nr.____________ din_________________
valabilă până la______________________________
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ACTIVE
)mobilizări necorporale

Nota
4

31 decembrie 2015 31 decembrie 2014
MDL
MDL
437
5 695

)mobilizări corporale

5

21 641 613

20 720 950

6

0

4 000 000

Creanțe pe termen lung

7

271 674

34 514

8

1 200 220

425 472

9

9 184 734

3 518 101

Creanțe pe termen scurt

10

5 882 087

3 456 627

112 795

111 380

38 293 562

32 272 739

)nvestiţii financiare pe termen lung în
părți neafiliate
Stocuri de mărfuri şi materiale

Numerar şi echivalente de numerar
Alte active pe termen scurt
Total active

Capital propriu si datorii
CAPITAL PROPRIU
Capital social
Capital de rezerva
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
Profit nedistribuit al anilor precedenți
Profit net pierdere netă al perioadei de
gestiune
Total capital propriu

Nota
11

22 732633
2 947 515
-53818
103455

22 732633
2 592 406
1 282229

4 544513
30 274 298

DATORII
Datorii pe termen lung
Datorii curente
Total datorii
Total capital propriu si datorii

31 decembrie 2015 31 decembrie 2014
MDL
MDL

26 710 723

6 450
12

8 012 814
8 019 264
38 293 562

5 562 016
5 562 016
32 272 739

Notele de la paginile 7-18 sunt o parte integrală a situațiilor financiare.
_____________________
Vieru Ştefan
Administrator

__________________
Strechii Valentina
Contabil-șef
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S)TUAȚ)A DE PROF)T Ş) P)ERDERE
Indicatori
Venitul din vânzări
Costul vânzărilor
Profitul brut pierdere globală
Alte venituri operaționale
Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli operaționale
Rezultatul din activitatea operațională
profit (pierdere)
Rezultatul din alte activități profit (pierdere)
Profit (pierdere) până la impozitare
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Profit net (pierdere)

Note
13
14

2015
44 383303
28 230634
16 152669
7 748108
10813
18 482716
79109

2014
41 456295
28 735109
12 721186
7 410993

5 328139

1 605498

253983

271993

5 582122

1 877491

1 037 609
4 544513

751188
1 126303

18 383290
143391

Notele de la paginile 7-18 sunt o parte integrală a situațiilor financiare.
_____________________
Vieru Ştefan
Administrator

__________________
Strechii Valentina
Contabil-șef
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S)TUAȚ)A PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU
PENTRU ANUL 2015
La finele
N
perioadei
Indicatori
Încasat
r
de gestiune
precedente
Capital statutar și
1 suplimentar
Capital statutar
22 732633
Capital suplimentar
Total s.1
22 732633
2 Rezerve
Capital de rezervă
Rezerve statutare

Alte rezerve
Total s.2
Profit nerepartizat
(pierdere
3 neacoperită
Corectarea rezultatelor
perioadelor precedente
Profit nerepartizat
pierdere neacoperită
al anilor precedenți
Profitul net (pierderea)
al perioadei de gestiune
Rezultatul din tranziţia
la noile reglementări
contabile
Total s.3
4 Capital secundar
Diferența din
reevaluarea activelor pe
termen lung
Total s.4
TOTAL CAPITAL

Consumat

22 732633
22 732633

1092
2 580089
11225
2 592406

La finele
perioadei de
gestiune
curente

1 092
805405
805 405

450296

2 935198

450 296

11 225
2 947515

(53818)

1 282229

(53 818)

1 282229

0

4 544 513

4 544 513

103455
4 594150

1282229

103455
4 594 150

103455

103455

0

103455
26 710723

103455
1 835980

0
30 274298

1 282 229

5 399555

Notele de la paginile 7-18 sunt o parte integrală a situațiilor financiare.
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S)TUA )A FLUXUR)LOR DE NUMERAR
DE LA 1 IANUARIE 201 PÂNĂ LA
DECEMBRIE 2015
INDICATORI
Activitatea opera ională
Încasări din vânzări
Plăţi pentru stocuri și servicii procurate
Plăţi către angajați și organe de asigurare socială și
medicală
Dobânzi plătite
Plata impozitului pe venit
Alte încasări
Alte plăţi
Fluxul net de numerar din activitatea opera ională
Activitatea de investi ii
Încasări din vânzarea activelor imobilizate
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate
Dobânzi încasate
Dividende încasate
Alte încasări plăţi
Fluxul net de numerar din activitatea de investi ii
Activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi
Plăţiaferente rambursării creditelor şi împrumuturilor
Dividende plătite
Încasări din operațiuni de capital
Alte încasări plăţi
Fluxul net de numerar din activitatea financiară
Fluxul net de numerar total
Diferenţe de curs favorabile nefavorabile
Soldde numerar la începutul perioadei de gestiune
Soldde numerar la sfârşitul perioadei de gestiune

2015

2014

361 984 940
323 701087

334 860 124
307 123 302

29 053 941

26 187 179

1 013 140
8 474 819
8 665 200
8 026391

740 576
6 722 127
10 310 660
-2 779 466

90 368
2 450395

2 682 606

-2 360027

-2 682 606

5 666364
269
3 518101
9 184734

-5 462072
-909
8 981082
3 518101

Notele de la paginile 7-18 sunt o parte integrală a situațiilor financiare.

1. )nformații generale
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Întreprinderea de Stat „Gările și Stațiile Auto (în continuare – întreprinderea) a fost
constituită în temeiul Ordinului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor
nr.
din . .
, în rezultatul reorganizării prin fuziune a
întreprinderi de stat,
fiind succesorul de drepturi și obligațiuni ale întreprinderilor care au participat la
reorganizare. Funcțiile de fondator au fost atribuite Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor.
Principalele genuri de activitate ale întreprinderi sunt:
- transportul auto de călători în folos public;
- transportul auto internațional de mărfuri;
- transporturi cu autobuze;
- alte activități anexe transporturilor terestre;
- închirierea/ locațiunea bunurilor imobiliare proprii, etc.
Conform art. , art. și art. 8 din Legea nr. 146-XIII din 16.06.1994, fondatorul își exercită
drepturile de gestionar al întreprinderii prin:
• Consiliul de administrație – organul colegial de administrare a întreprinderii, care
reprezintă interesele statului;
• Organul executiv – reprezentat de către Administratorul întreprinderii desemnat în
funcție de către fondator în conformitate cu contractul încheiat, la propunerea Consiliului
de administrație.
Activitatea economico-financiară a întreprinderii este reglementată de Codul Civil, nr.
1107-XV din 06.06.2002, Legea nr.146-XIII din 16.06.1994, Legea nr. 845-XII din
03.01.1992, prevederile Statutului, precum și prin alte acte legislative și normative. Regulile
generale obligatorii de ținere a evidenței contabile și de raportare financiară sunt cele
prevăzute de Legea contabilității, Standardele Naționale de Contabilitate în continuare –
SNC și de politica de contabilitate a întreprinderii.
2. Declarația de conformitate cu SNC

Întreprinderea a pregătit situațiile financiare în conformitate cu Standardele Naționale de
Contabilitate, aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor RM nr.
din . .
.
3. Politicile contabile

Politicile contabile sunt elaborate în baza cerințelor reformei evidenței contabile în
Republica Moldova și în vederea realizării prevederilor art.
alin.
lit. b și c și ale art.
alin.
și
ale Legii contabilității nr.
-XV) din
. .
, precum și pentru
asigurarea aplicării:
- Standardelor Naționale de Contabilitate, aprobate prin ordinul Ministerului
Finanțelor RM nr.
din . .
;
- Planului general de conturi contabile, aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 119 din 06.08.2013;
- Standardelor )nternaționale de Raportare Financiară, pentru aspectele care nu sunt
prevăzute în S.N.C.;
- Altor acte legislative și normative, suplimentelor și modificărilor lor.
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Responsabilitatea pentru organizarea și ținerea evidenței contabile o poartă
administratorul Întreprinderii, care creează condițiile necesare pentru organizarea corectă
a contabilității, întocmirea și prezentarea oportună a rapoartelor, asigură îndeplinirea
riguroasă de către toate subdiviziunile cu profil contabil a cerințelor contabilului-șef
privind întocmirea documentelor și prezentarea informației necesare pentru ținerea
evidenței și completarea rapoartelor financiare.
Evidența contabilă a Întreprinderii este ținută de contabilitate care reprezintă o
subdiviziune structurală autonomă a întreprinderii.

Contabilul – șef asigură controlul și reflectarea în conturile contabile a tuturor
operațiunilor economice efectuate, prezentarea informației operative și întocmirea
rapoartelor financiare în termenii stabiliți, poartă răspundere pentru respectarea
principiilor metodologice de organizare a contabilității.
Contabilul – șef, de comun acord cu administratorul Întreprinderii, semnează acte care
servesc drept temei pentru primirea și predarea valorilor în mărfuri și corporale,
mijloacelor bănești, precum și privind datoriile de decontare, creditare și financiare.

Contabilului—șef i se interzice să primească spre executare documente privind operațiile
care contrazic actelor normative și încalcă disciplina contractuală și financiară.
Situațiile financiare ale Întreprinderii, cu excepția Situației Fluxului de Numerar, se
întocmesc în baza metodei specializării exercițiului.
3. . Principiul continuității

Situațiile financiare ale Întreprinderii au fost întocmite în conformitate cu principiul
continuității.
3.2. Rezumat privind politicile contabile semnificative

Politicile contabile semnificative care s-au aplicat în pregătirea acestor situații financiare
sunt descrise pe scurt mai jos.
a) )mobilizări necorporale
În componența imobilizărilor necorporale intră: licențele și programele informatice.
)mobilizările necorporale dobândite de la terți se recunosc la cost in momentul
recunoașterii inițiale. După recunoașterea inițială imobilizările necorporale sunt
contabilizate la costul lor minus orice amortizare.
)mobilizările necorporale cu durată de viață determinată sunt amortizate pe o durată de
viață economică utilă și supuse unui test de depreciere oricând există indicii conform
cărora imobilizarea corporală ar putea fi depreciată. Cheltuielile de amortizare privind
8

imobilizările necorporale cu durată de viață determinată se recunosc în situația de profit și
pierdere la categoria de cheltuieli corespunzătoare pentru imobilizări necorporale.
)mobilizările corporale sunt amortizate folosind metoda amortizării lineare pe durata de
viață utilă.
b) Imobilizări corporale

)mobilizările corporale sunt înregistrate pe baza costurilor, exceptând costurile pentru
servicii zilnice, minus amortizarea acumulată și orice pierderi din depreciere acumulate.
Înlocuirea sau costurile privind inspecțiile generale sunt capitalizate în momentul în care
sunt suportate și dacă este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate cu elementul
respectiv vor fi generate pentru entitate și costul elementului poate fi evaluat în mod fiabil.
Un element de imobilizări corporale este derecunoscut în momentul cedării sau atunci când
nu se mai așteaptă beneficii economice viitoare din utilizarea sau cedarea sa. Orice câștig
sau pierdere care rezultă din derecunoașterea unei imobilizări corporale este inclusă în
situația de profit și pierdere în anul în care activul este derecunoscut.
Uzura mijloacelor fixe se determină prin metoda liniară reieşind din durata de funcţionare
utilă a acestora. Durata de funcționare utilă a mijloacelor fixe se stabilește în funcție de
modul utilizării acestora și este prezentată în procesele verbale de primire – predare
(transmitere în exploatare).
c) Stocuri de mărfuri și materiale
Stocurile de mărfuri și materiale cuprind:
- Materiale destinate consumului în procesul de prestare a serviciilor;
- Consumabile în scopuri administrative;
- Obiecte de mică valoare și scurtă durată.
Stocurile de mărfuri şi materiale se reflectă în situaţiile financiare la valoarea cea mai mică
dintre cost și valoarea realizabilă netă.
Costul stocurilor de mărfuri şi materiale cuprinde cheltuielile de achiziţionare, cheltuielile
pentru prelucrare şi alte cheltuieli aferente aducerii stocurilor de mărfuri şi materiale la
locul păstrării şi în starea de utilitate.
Pentru evaluarea curentă a stocurilor consumateeste utilizată metoda costului mediu
ponderat.
Obiectele de mică valoare şi scurtă durată OMVSD sunt active, valoarea unitară a cărora
este mai mică de
lei, indiferent de durata de exploatare, sau cu o durată de exploatare
mai mică de un an, indiferent de valoarea unitară. Obiectele de mică valoare şi scurtă
durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte / din plafonul stabilit de legislaţie fiscală,
se decontează la costuri/cheltuieli curente în momentul transmiterii în exploatare.
d) Investi ii financiare
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În componența investițiilor financiare în anul 2014 sunt reflectate 4,0 mil.lei – mijloace
bănești la cont de depozit.
e) Crean e

Datoriile debitoare pe termen scurt şi lung se reflectă la suma nominală, inclusiv impozitele
şi penalităţile, stabilite de legislaţia în vigoare sau pe cale contractuală.Creanţele
compromise se decontează la cheltuieli curente prin metoda directă pe fiecare creanţe
compromisă.
f) Mijloace băneşti şi echivalente

Mijloacele băneşti şi echivalentele lor incluse în Situaţia fluxurilor de numerar cuprind
numerarul din casierie și conturile de decontare bancare. Soldul acestora este reflectat la
suma nominală.
g) Impozitul pe venit

Cheltuielile cu impozitul pe profit reprezintă suma impozitului curent. Întreprinderea
aplică conform opțiunilor prezentate de Ordinul Ministerului Finanțelor doar opțiunea
impozitului pe venit curent.
Impozitul curent
)mpozitul plătit în prezent se bazează pe profitul impozabil pentru anul de gestiune.
Profitul fiscal este diferit de profitul din Situația de profit și pierdere din cauza elementelor
de venit sau cheltuieli care sunt impozabile sau deductibile în alți ani și a elementelor care
nu sunt niciodată impozabile sau deductibile. Răspunderea Întreprinderii pentru impozitul
curent este calculată folosind ratele de impozitare care au fost adoptate până la sfârșitul
perioadei de raportare.
Impozitul pe profit pentru anul 2015 a constituit 12 %.
h) Capital propriu
Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar, rezervele, profitul nedistribuit al anilor
precedenți și profitulperioadei de gestiune curentă. Capitalul statutar este stabilit în
mărime de 22 732 633lei.
i) Datorii

În componența datoriilor sunt incluse creditele și împrumuturile bancare primite,
provizioanele, datoriile aferente facturilor comerciale, bugetului, personalului și altor
creditori. Datoriile sunt prezentate în bilanț în sumele care trebuie să fie plătite sau în
sumele necesare pentru achitarea datoriilor. Datoriile aferente creditelor bancare primite
10

sunt reflectate în bilanț ținând cont de dobânzile aferente plății la finele perioadei de
gestiune.
j) Venituri şi cheltuieli
Veniturile şi cheltuielile Întreprinderii se contabilizează în baza principiului specificării
exerciţiilor în perioada de gestiune în care s-au produs, indiferent de momentul primirii sau
plăţii efective a mijloacelor băneşti sau a altei forme de compensare.

Veniturile din vânzări cuprind veniturile din prestarea serviciilor, vânzarea mărfurilor și
darea în locațiune. Veniturile se recunosc separat pentru fiecare tranzacţie.Veniturile din
prestarea serviciilor se recunosc după metoda prestării integrale.
Veniturile sub formă de dobânzi se recunosc în baza condiţiilor contractuale pe măsura
survenirii termenelor de plată a dobânzilor stabilite în contractul încheiat între
întreprindere şi utilizatorul activului.
Costul vânzărilor cuprinde costul serviciilor prestate, costurile aferente contractelor de
locațiune și costul mărfurilor importate.
Ajustarea veniturilor și cheltuielilor în cursul perioadei de gestiune se efectuează prin
întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare.
k) Păr i afiliate

Părțile sunt considerate afiliate când una dintre părți, fie prin proprietate, drepturi
contractuale, relații de familie sau altfel, are capacitatea de a ține, direct sau indirect,
controlul sau să influențeze în mod semnificativ cealaltă parte.
l) Conversia în valută străină

Moneda funcțională și de prezentare
Conducerea Întreprinderii consideră leul moldovenesc ca moneda funcțională. Situațiile
financiare sunt pregătite și prezentate în leul moldovenesc ( MDL ).

Tranzacții și solduri
Tranzacțiile în valută sunt convertite în moneda funcțională a Întreprinderii folosind cursul
de schimb în vigoare la data tranzacției data întocmirii declarației vamale). Activele și
pasivele monetare denominate în valută la data raportării sunt reconvertite în monedă
funcțională la cursul de schimb de la acea dată.

4. )mobilizări necorporale
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Componenţa imobilizărilor necorporale ale Întreprinderii la 31.12.2015 este prezentată în
continuare:
Indicatori

Programe
informatice

Cost
1 ianuarie 2015
)ntrări
)eşiri

31 decembrie 2015

Licen e

Total

122 697

19 847

142 544

122 697

19 847

142 544

-117 939

-18 910

-136 849

-4 758

-500

-5 258

-122 697

-19 410

-142 107

4 758

937

5 695

0

437

437

Amortizarea acumulată
1 ianuarie 2015
Calculat
Casat
31 decembrie 2015
Valoarea de bilanț
1 ianuarie 2015
31 decembrie 2015

5. )mobilizări corporale
Componenţa imobilizărilor corporale ale Întreprinderii la 31.12.2015 este prezentată în
continuare:
Indicatori

Cladiri

Masini ,
Mijloace
Alte
Constructii
Imobilizaricorporale
utilajesiinstalatii
de
mijloace
speciale
in curs de executie
de transmisie transport
fixe

Total

Cost
1 ianuarie
22 133 991
2015
)ntrări

1 278 347

3 245 450 1 251 343

421 106

2 235 864

30 566 099

3 106 020

514 301

1 824 435

311 417

2 962 182

8 718 357

3 106 020

419 968

1 221 700

387 489

1 754 064

6 889 242

31
decembrie 22 133 991
2015

1 372 680

3 848 184 1 251 343

345 034

3 443 982

32 395 214

)eşiri

Amortizare acumulată
1 ianuarie
(6 230 970)
2015
Calculat

(724 364)

Casat
31
decembrie (6 955 334)
2015

(578 500)
(93 295)
(735)
(671 060)

(2 051 186) (630 103) (354 390)

(9 845 150)

(380 984) (106 112)

(19 920)

(1 324 675)

(321 059)

(94 430)

(416 224)

(2 111 111) (736 215) (279 881)

- (10 753 601)

Valoarea de bilan
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Indicatori

Cladiri

Masini ,
Mijloace
Alte
Constructii
Imobilizaricorporale
utilajesiinstalatii
de
mijloace
speciale
in curs de executie
de transmisie transport
fixe

1 ianuarie
15 903 021
2015
31
decembrie 15 178 657
2015

Total

699 847

1 194 263

621 240

66 716

2 235 864 20 720 950

701 620

1 737 073

515 127

65 153

3 443 982 21 641 613

Contabilitatea activelor pe termen lung corespunde prevederilor SNC „)mobilizări
necorporale și corporale .
6. )nvesti ii financiare pe termen lung în părți neafiliate
2015
MDL

2014
MDL

)nvestiții financiare în părți neafiliate

4 000 000

Total

0

4 000 000

7. Creanțe pe termen lung
Indicatori
Creanţe pe termen lung privind dobânzile pagubei
materiale

2015
MDL

2014
MDL

269 025

Creanțe privind arenda

Creanțe privind retribuirea muncii
Total

0

19 476

2 649

15 038

271 674

34 514

8. Stocuride mărfuri şi materiale
Componenţa stocurilorÎntreprinderii la 31.12.2015 este prezentată în continuare:
Indicatori

2015
MDL

2014
MDL

Materii prime și materii de baza

14 065

14 000

1 919

2 135

Piese de schimb

16 638

9 439

Alte materiale

244 305

232 538

Materiale de construcție

573 958

47 256

164 975

120 104

Combustibil tichete primite pt carburanți și lubrifianți)

Obiecte de mică valoare și scurtă durată în stoc
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Indicatori
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare
Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
Total
9.

2015
MDL
4 560 108
-4 375 748

2014
MDL
4 469952
-4 349 848

1 200 220

425 472

Numerar și echivalente de numerar
Indicatori

Casa

2015
MDL
59 292

2014
MDL
98 022

Conturi curente în valută națională

8 230 791

3 124 864

894 651

294 836

0

379

Total

9 184 734

3 518 101

Alte elemente de numerar

Conturi curente în valută străină

Operaţiunile de casă au fost efectuate conform prevederilor (otărârii Guvernului RM nr.
din . .
privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în
economia naţională a Republicii Moldova.
10.

Crean e pe termen scurt

Structura creanţelor pe termen scurt ale Întreprinderii este prezentată mai jos:
Indicatori

Avansuri acordate în țară

Creanțe privind decontările cu bugetul
Creanțe privind retribuirea muncii

2015
MDL

2014
MDL

356 427

488 528

405 014

529 567

62 045

297 082

Creanțe comerciale
Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate

27 393

61 415

4 529 948

1 747 239

501 261

332 796

Total

5 882 089

3 456 627

Alte creanțe curente

La 31.12.2015, valoarea creanțelor care însumează 330,5 mii lei (din totalul de 5,9 mil.lei)
sunt creanțe formate în anii precedenți, ca rezultat al neachitării de către locatari a plății de
locațiune și serviciile aferente, din care 229,3 mii lei fiind calificate ca creanțe
compromise cu risc înalt de nerecuperare și de majorare a cheltuielilor pe viitor cu
diminuarea capitalului propriu. Pentru toate datoriile „istorice ale debitorului au fost
înaintate în instanțele judecătorești acțiuni civile privind încasarea acestora, fiind emise
încheieri ale instanțelor, iar unele cauze se află pe rol, însă situația se menține neschimbată.
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Cele mai semnificative creanțe cu termen expirat sunt înregistrate după:
Auto-Casa- Tur SRL – 86,4 mii lei;
Eventis-Mobile SRL – 24,1 mii lei;
Jocuri Nobile SRL – 33,8 mii lei;
Navagos- Prim SRL – 16,1 mii lei;
Primparalelcom SRL – 67,3 mii lei, etc.
Concomitent, în evidență sunt reflectate „avansuri acordate curente în sumă de 1,7 mil.lei,
din care 1,3 mil. lei constituie avansuri acordate transportatorilor.
Pe parcursul anului
întreprinderea a decontat creanțe compromise în sumă de
66,2mii lei în baza Ordinului administratorului nr.28 din 31.12.2015 și Procesului-verbal
nr. din . .
al ședinței Comisiei centrale de inventariere.
11. Capitalul propriu

Potrivit Statutului patrimoniul ÎS „Gările și Stațiile Auto aparține în totalitate statului.
Capitalul social al întreprinderii la . .
, conform Raportului financiar și Statutului,
modificat la 18.02.2009 a înregistrat valoarea de 22 732 633 lei, dintre care 1 342 532 lei
constituie valoarea, privind transmiterea de la balanța Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor (în continuare – MT)D la balanța ÎS „Gările și Stațiile auto a
documentației de proiect și devizului de cheltuieli pentru obiectul „Gara Nord .

12. Datorii curente

Structura altor datorii curente ale Întreprinderii este prezentată în următorul tabel:
Indicatori
Datorii fata de personal

2015
MDL

2014
MDL

1 531 494

1 523 158

25 738

37 991

125 735

2 414

255 587
54 088

100 499
49 768

Venituri anticipate curente

1 059 435

795 701

Alte datorii

4 960 737

3 052 485

Total

8 012 813

5 562 016

Datorii față de buget
Datorii privind asigurările sociale și medicale
Datorii comerciale
Avansuri primite curente

13. Venituri din vânzări
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Nr.
Indicatorii
ord
1. Venituri din prestarea serviciilor (realizarea
biletelor)
2. Venituri din contracte de arendă, locațiune
3. Venit din vânzarea mărfii cartele tahografice)
Total

Suma 2015

Suma 2014

34 889 278

32 211 310

9 494 025
0
44 383 303

7 930 961
1 314 024
41 456 295

Suma 2015

Suma2014

14. Costul vânzărilor
Nr.
Indicatorii
ord
1. Costul serviciilor prestate
2. Costul serviciilor de arendă
3. Costuri aferente contractelor de arendă
4.

Costul mărfii importate
Total

24 091 742
138 563
4 000 329

23 393 267
78 576
4 372 262

0

891 004

28 230 634

28 735 109

15. Alte venituri opera ionale
Nr.
Indicatorii
ord
1. Venituri din ieșirea altor active curente
2. Venituri din amenzi, penalități
3.
Venituri din recuperarea daunei materiale
4. Alte venituri (refacturarea serviciilor comunale;
comision de la comercializarea biletelor; camera de
păstrare; servicii de parcare; comision de la
restituirea biletelor; alte perceperi )
Total

Suma 2015

Suma 2014

14 109
3 123 877
66 308

9 219
2 298 168
500

4 543 814

5 103 106

7 748 108

7 410 993

Suma 2015

Suma 2014

16. Cheltuieli de distribuire
Nr.
Indicatorii
ord
1. Cheltuieli de publicitate și reclamă
Total

10 813
10 813

0
0
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17. Cheltuieli administrative
Nr.
Indicatorii
ord
1. Cheltuieli privind uzura, reparația și întreținerea
mijloacelor fixe
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cheltuieli privind amortizarea activelor
nemateriale
Cheltuieli pentru întreținerea personalului
administrativ și de conducere , ajutor material
)mpozite , taxe și plăti
Cheltuieli in scopuri de binefacere și sponsorizare
Cheltuieli privind protecția muncii
Cheltuieli de deplasare
Alte cheltuieli generale si administrative (servicii
comunicații și internet ; cheltuieli în scopuri
fiscale; deservire și asigurări transport; cheltuieli
combustibil; servicii bancare; servicii telefonice;
asistență juridică; servicii comunale; servicii de
proiectări cadastrale; rechizite de birou; servicii de
audit; uzura OMVSD, etc)
Total

Suma 2015

Suma 2014

2 211 526

2 009 360

5 258

6 819

10 828 418

8 920 807

1 597 796
10 000
13 266
32 796

2 130 069
75 000
16 930
43 532

3 783 656

5 180 773

18 482 716

18 383 290

18. Alte cheltuieli opera ionale
Nr.
ord
1.
2.
3.
4.

Indicatorii
Cheltuieli aferente altor active ieșite
Cheltuieli privind amenzile, penalități și sancțiuni
Lipsuri și pierderi din deteriorarea valorilor
Alte cheltuieli operaționale creanțe compromise
Total

Suma 2015
2704
7612
1 476
67 317
79 109

Suma 2014
9 219
16 314
0
117 858
143 391

19. Rezultatul din alte activită i profit (pierdere)
Nr.
Indicatorii
ord
1. Venituri din diferențe de curs valutar
2. Venituri din dobânzi
3. Venituri din realizarea activelor materiale și
perceperea pentru lipsuri de bunuri

Suma 2015
679
202 055
64 949

Suma 2014
919
280 110
0
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Nr.
Indicatorii
ord
4. Cheltuieli privind ieșirea activelor materiale,
lichidarea activelor fixe
5. Cheltuieli din diferențe de curs valutar
6. Cheltuieli aferente activelor transmise cu titlu
gratuit
Total

Suma 2015

Suma 2014

13 290

1 561

410
0

1 592
5 883

253 983

271 993

20. Evenimente ulterioare
Nu au existat evenimente semnificative ulterioare datei bilanțului.
21. Tranzac ii cu păr i afiliate

Părțile legate ale Întreprinderii pentru exercițiul financiar încheiat la
Decembrie
sunt membrii consiliului de administrație, administratorul și contabilul-șef.Întreprinderea
nu dispune de un sistem de identificare și de control al părților afiliate.
22. Evenimente contingente și angajamente

Întreprinderea este implicată în examinarea unui număr de acţiuni în instanţele
judecătoreşti, rezultate din cursul normal al desfăşurării activităţii. Conducerea
Întreprinderii consideră că aceste acţiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra
rezultatelor economice şi a poziţiei financiare a Întreprinderii.
23. Drepturile angaja ilor

Întreprinderea plăteşte contribuţii la fondurile de stat pentru sănătate, pensie şi şomaj,
calculate pe baza procentelor stabilite de legislația în vigoare în perioada de raportare, prin
aplicare la salariile brute. Costul acestor contribuţii este reflectat la cheltuieli în aceeaşi
perioadă în care sunt înregistrate costurile de personal aferente.
Întreprinderea nu are obligaţia de a plăti aceste contribuţii la rate mai mari decât cele
stabilite prin lege. Întreprinderea nu participă nici la un alt plan / schemă de acest gen.
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