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MINISTERUL JUSTIŢIEI   AL REPUBLICII  MOLDOVA 

CAMERA INREGISTRĂRII DE STAT 

 

Notă explicativă  

Informaţii privind  corespunderea  situaţiilor financiare 

Standardelor Naţionale de Contabilitate 

 

Î.S. ״Сamera Înregistrării de Stat״ a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 

data de 29 decembrie 2008 cu numărul de identificare de stat 1004600077777.   

Camera efectuază înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, 

constituiţi pe teritoriul Republicii Moldova, serviciile prestate de Cameră  sunt scutite de T.V.A. 

Camera aplică sistemul contabil complet în partidă dublă. Situaţiile financiare sînt întocmite în 

conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate.  

Analiza activităţii economico-financiare a Camerei Înregistrării de Stat Î.S. în 2016 

Analiza veniturilor din vînzări 

Camera Înregistrării de Stat a înregistrat în 2016 un venit total din vînzări în mărime de 29136.1 

mii lei, ceea ce constituie cu 39 % mai mult faţă de perioada de gestiune precedentă. Activitatea 

operaţională a Camerei  include următoarele tipuri de activităţi:  

-înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, constituiţi pe teritoriul 

Republicii Moldova şi veniturile de la prestarea servciilor cu plată, 

 -prestarea serviciilor de  transmitere a activelor în locaţiune.  

- servicii de intermediere 

- alte venituri financiare  

Genul principal de activitate reprezintă serviciile de la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi 

a întreprinzătorilor individuali şi veniturile de la prestarea servciilor cu plată, cu cota predominantă de 

97,6% în totalul vînzărilor. Operaţiunilor de locaţiune le revine cota de 0,7%. Serviciile de intermediere 

constutuie 1,3%, alte venituri financiare constituie 0,4% din totalul vînzărilor   

Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii 

În 2016 Camera Înregistrării de Stata obţinut profit net în mărime de 1 347,9 mii lei, ceea ce 

reprezintă o majorare cu  1 318,1 mii lei faţă de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost 

condiţionată de majorarea profitului pînă la impozitare de la 242,6 mii lei în perioada de gestiune 

precedentă pînă la 1 726,9 mii lei în perioada de gestiune curentă. Totodată, asupra profitului pînă la 

impozitare a influenţat cresterea  profitului din activitatea operaţională cu 1 605,2 mii lei.  

Nivelul rentabilităţii veniturilor din vînzări (raportul procentual dintre profitul brut şi volumul 

vînzărilor) în 2016 constituie 31,4%, înregistrînd o majorare cu 4,6% faţă de perioada de gestiune 

precedentă.  

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare şi valoarea medie a activelor 

totale) la Camera Înregistrării de Stat constituie 11,3% în 2016. Rentabilitatea capitalului propriu (raportul 
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dintre profitul net şi valoarea medie a capitalului propriu) în 2016 a constituit 12,2%.   

Analiza activelor disponibile şi rotaţiei acestora 

În structura activelor entităţii prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 47,0% din 

activele disponibile la finele anului 2016. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrşitul anului 

2016 constituie 56,8%, majorîndu-se cu 1,0% comparativ cu datele de la începutul anului. O cotă 

semnificativă de 66,6% din mijloacele fixe a entităţii revine cladirilor.  

 Cota creanţelor a crescut cu 12,1% din contul creantelor de la arenda calculata pe luna decembrie 

2016 şi a impozitului pe venit, care se transfera în avans. Valoarea activelor nete (diferenţa dintre totalul  

activelor  şi totalul datoriilor) este de  11 031,0 mii lei cu 12,6% mai mare comparativ cu anul precedent. 

 

Analiza surselor de finanţare 

La începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 74,7 % din totalul pasivelor,  

dar  la sfîrşitul perioadei  72,0%, ceea ce deja depăşeşte nivelul de siguranţă (50%).   

În structura datoriilor totale cotele preponderente 45,9% o constituie datoriile fata de personal şi  

31,8 % avansurile primite curente. Rata generală de acoperire a capitalului propriu (total pasive/total 

capital propriu) a constituit 1,39 la sfîrşitul perioadei de gestiune curente, ceea ce depăşeşte cu mult 

nivelul minim recomandat (0,6). Rata autonomiei globale (toal capital propriu/ total pasive) constituie 

0,72. 

Analiza nivelului de lichiditate şi fluxurilor de numerar 

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendinţe de modificare a ratelor de 

lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente)  la începutul anului 2016 a 

alcătuit 1,63  spre finele anului a scazut pînă 1,57.  

Lichiditatea intermediară [(numerar + investiţii financiare curente + creanţe curente)/datorii curente] 

la începutul anului 2016 a constituit 1,5 si ramas stabila în sirsitul anului 1,5, deşi ramîne mai sus de  

nivelul optim (0,7–0,8). 

Lichiditatea absolută (numerar /datorii curente) la începutul anului a constituit (0,63), la sfîrşitul 

anului 2016 a  înregistrat  o evoluţie favorabilă de creştere  1,34 ( intervalul cerut 0,2–0,25). 

La Camera Înregistrării de Stat s-a modificat esenţial situaţia cu fluxul net de numerar total. Dacă în 

perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime de 1 255,7 mii lei, atunci în anul 

2016 s-a format fluxul total pozitiv de 3670,9 mii lei.  

Fluxul net din activitatea operaţională la sfirsitul anului la fel este pozitiv de 1 048,4 mii lei.  

 

Şef directie economie şi finanţe                                  Victoria Bulat 

 


