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INTRODUCERE
Actualitatea temei. Profitul este unul dintre principalii indicatori ai companiei, care
caracterizează rezultatele financiare ale activităților sale. Formarea profitului companiei este
asociată cu creșterea maximă posibilă a veniturilor și cu o scădere a costurilor din principalele și
alte activități ale întreprinderii. Un astfel de rezultat financiar final, precum profitul net, este
utilizat pentru dezvoltarea întreprinderii sau este distribuit între fondatorii întreprinderii la decizia
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lor. Capacitatea redusă de autofinanțare, insuficiența de mijloace circulante, prețurile înalte la
resursele financiare și energie, necompetivitatea producției și pierderea piețelor tradiționale de
desfacere, conducerea administrativă greoaie n-au permis întreprinderilor s-ă facă față noului
sistem economic, ci, dimpotrivă, a condus la o stare dezastruoasă a acestora.
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În decursul ultimului deceniu volumul producției industriale este într-o constantă scădere iar
mai mult de jumătate din numărul întreprinderilor industriale generează pierderi, unele abia de
sunt în stare să-și acopere cheltuielile. Tot odată o lovitură puternică asupra industriei autohtone a
fost generată de situația pandemică COVID-19. În urma acestor factori, crește numărul
întreprinderilor în prag de faliment, iar economia Republicii Moldova este amenințată de pericolul
dezindustrializării. Pornind de la situația creată, problema centrală în practica economică
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contemporană a devenit căutarea unor soluții eficiente de redresare economică și financiară a
acestui sector de maximă importanță pentru însăși existența Republicii Moldova. Procesul de
elaborare a soluțiilor menționate trebuie conceput, însă, cu evaluarea rezultatelor înregistrate
pentru a se reuși identificarea factorilor și a cauzelor care le-au generat. Și în acest sens, gestiunea
rezultatelor financiare a întreprinderii este chemată să devină fundamentul acestor soluții.
Gestionarea rezultatelor financiare ale companiei reprezintă un proces important în afaceri

deoarece asigură acoperirea nevoilor antreprenoriale și succesul întreprinderii pe piață. Analiza
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este unul dintre elementele esențiale ale gestionării rezultatelor financiare ale unei entități. Astăzi
pentru orice entitate a devenit dificil să-și asigure o poziție bună pe piață în condiții puternice
concurență, ceea ce este posibil numai dacă rezultatele financiare ale companiei sunt gestionate

corect. Aplicarea gestiunii eficiente a rezultatelor întreprinderii asigură studiul dinamicii acestora,
a factorilor de formare și a rezervelor de creștere.
Relevanța subiectului lucrării este subliniată de faptul că rezultatele financiare constituie cei

mai importanți indicatori și obiective ale oricărei entități. Bunăstarea financiară a întreprinderii
depinde de gestionarea eficientă a rezultatelor financiare ale acesteia.
În acest context, tema prezentei lucrări se dovedește oportună, deoarece pe o direcție de

studiu este de un apreciabil interes teoretic și, îndeosebi pragmatic.
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Scopul lucrării constă în studierea, cercetarea structurii și importanței gestiunii rezultatelor
financiare și eficientizarea acestora în cadrul întreprinderilor Republicii Moldova.
Scopul propus a impus rezolvarea următoarelor obiective:
1. Determinarea esenței și tipologiei rezultatelor financiare;
2. Studierea metodelor de gestionare a rezultatelor financiare;
3. Analiza cheltuielilor și veniturilor întreprinderii ca element indispensabil formării
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rezultatului financiar;

4. Descrierea factorilor de influență asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii;

5. Evaluarea eficienței gestiunii rezultatelor financiare întreprinderii „Aurora Trading”
S.R.L.;
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6. Evidențierea rezervelor interne de majorare a rezultatelor financiare și elaborarea
măsurilor concrete pentru mobilizarea lor pe viitor;

7. Perfecționarea mecanismului de gestiune a rezultatelor financiare a întreprinderii „Aurora
Trading” S.R.L.;

Lucrarea elaborată va avea ca obiect de cercetare entitatea „Aurora Trading” Societatea cu
Răspundere Limitată (în continuare „Aurora Trading” S.R.L.). În baza Deciziei de înregistrare a
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persoanei juridice din 09.08.2017 a fost înregistrată la ASP entitatea „Aurora Trading” S.R.L., cu
numărul de identificare de stat 1017600033755 (anexa 1).
Societatea dispune de independență economică, financiară și organizațională, bilanț

autonom, conturi bancare în valută națională și străină, are ștampila în care se conțin denumirea și
imaginea emblemei societății. Entitatea are un capital social ce se estimează la ziua de azi la
valoarea de 1000 lei moldovenești (anexa 2).

Principalele genuri de activitate ale „Aurora Trading” S.R.L. conform Extrasului din

Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 365493 din 09.08.2017 sunt (anexa 2):
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1. Comerț cu ridicata nespecializat;

2. Comerț cu ridicata al produselor textile;
3. Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
4. Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
5. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
6. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse

alimentare, băuturi și tutun;
7. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare, etc.
În baza scopului lucrării autorul a elaborat următoarea structură a tezei, care constă din:
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introducere, trei capitole, concluzii, lista surselor utilizate și anexe referitoare la informația
utilizată din situațiile financiare pe anii 2019-2020 de la întreprinderea analizată. Volumul lucrării
constituie 50 pagini.
În capitolul 1 „Aspecte teoretice ale gestionării rezultatelor financiare ale întreprinderii”
este abordat conceptul privind rezultatele financiară ale întreprinderii și semnificația sa în
dezvoltarea întreprinderii, sunt determinate metodele de gestiune a rezultatelor financiare a
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întreprinderii și însemnătatea aplicării gestiunii eficiente a rezultatelor financiare.

Capitolul 2 „Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii Aurora Trading S.R.L.”
conține o analiză a veniturilor și cheltuielilor întreprinderii „Aurora Trading” S.R.L. și sunt
evaluate strategiile de management a rezultatelor financiare.
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În capitolul 3 „Măsuri de optimizare a eficienței gestiunii rezultatelor financiare ale entității
Aurora Trading S.R.L.”, sunt propuse măsuri de îmbunătățire a gestiunii rezultatelor financiare a

TE

ZA

întreprinderii „Aurora Trading” S.R.L.

5

CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE ALE GESTIONĂRII
REZULTATELOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII
1.1.

Teorii și concepte fundamentale privind rezultatele financiare ale
întreprinderii

Principalul obiectiv al întreprinderilor este de a obține rezultate financiare pozitive. În
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decursul activității este necesară măsurarea rezultatelor activităților desfășurate, prin aprecierea
nivelului de dezvoltare a întreprinderii, a modului în care sunt utilizate resursele economice și
financiare de care dispune.

.M

Venituri - Cheltuieli

Rezultatul exerciţiului
financiar

PIERDERE

ZA

PROFIT

Venituri > Cheltuieli

Venituri < Cheltuieli

Figura 1.1. Esența rezultatului financiar
Sursa: Elaborat de autor

Evaluarea rezultatelor financiare ajută la identificarea punctele slabe și punctelor tari ale

activității unei entității, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor financiare prestabilite.
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Pentru acest lucru, sunt folosite informațiile cuprinse, în principal, în bilanț, situația de profit și
pierdere, situația fluxului de numerar și bugete de activitate, care sunt analizate cu ajutorul unor
instrumente și metode specifice.
Din cadrul indicatorilor de exprimare a rezultatelor financiare ale întreprinderii fac parte:
1. Volumul vânzărilor – exprimă valoarea producției fizice realizate în decursul unei

perioade. Formula de calcul este:
Volumul vânzărilor = Qv ×Pv – TVA, (1.1)

unde,
Qv - reprezintă volumul producției vândute,
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Pv – prețul de vânzare unitar,
TVA – taxa de valoare adăugată.
Acest indicator permite aprecierea locului întreprinderii în sectorul său de activitate, a
poziției sale pe piața de desfacere, a aptitudinii acesteia de a lansa și dezvolta diferite activități
profitabile. Creșterea indicatorului în cauză, în raport cu media pe ramură sau cu nivelul
concurenților, semnifică o poziție forte a întreprinderii pe piața produselor și serviciilor.
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2. Profitul brut (PB), reprezintă rezultatul obținut în urma vânzării producției, prestării
serviciilor și executării lucrărilor. Se calculează ca diferența dintre veniturile din vânzări (VV) și
costul vânzărilor (CV)

PB = VV- CV (1.2)
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Creșterea veniturilor din vânzări într-un ritm superior creșterii costului reprezintă principala
condiție de asigurare a eficienței activității desfășurate.

3. Rezultatul activității operaționale (Rop) are forma de calcul:

Rop = PB + alte venituri din activitatea operațională – cheltuieli de distribuire –
cheltuieli administrative – alte cheltuieli din activitatea operațională

(1.3)

Depășirea tuturor cheltuielilor generate de activitatea de producere și comercializare a
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bunurilor și serviciilor și celor de gestiune de către veniturile generate din activitatea operațională
semnifică obținerea de profit, care constituie principalul garant al unui viitor prosper al entității.
4. Rezultatul activității financiare (Rfin) se determină ca diferența dintre veniturile și

cheltuielile financiare.

5. Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale (Raie) se calculează ca

diferența dintre totalul veniturilor din operațiuni cu active imobilizate și cele excepționale și totalul
cheltuielile generate de operațiuni cu active imobilizate și activități excepționale.
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8. Rezultatul perioadei de gestiune până la impozitare se obține prin însumarea

rezultatului din activitatea operațională, financiară și din operațiuni cu active imobilizate și
excepționale [1.2, pag.164-166].
Dacă în urma calculului rezultă o mărime mai mare decât zero, atunci merge vorba de

profitul perioadei de gestiune până la impozitare; dacă rezultatul este unul negativ, atunci putem
spune că este pierdere. Profitul se supune impozitării, rezultatul căreia este profitul net, cel care
rămâne la dispoziția entității și reprezintă principala sursă de creștere economică, dar și motivația
obiectivă a proprietarilor întreprinderii de a-l reinvesti în organizarea activității entității cu scopul
de maximizare în timp a acestui indicator.
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În condițiile economiei de piață, profitul reprezintă unul din obiectivele de bază ale
activității unei întreprinderi. Obținerea profitului este rațiunea de a fi desfășura o activitate de
întreprinzător, scopul principal propus de către oricine înainte de a iniția o afacere.
Indicatorii de bază ce determină și caracterizează rezultatul financiar sunt prezentați în figura
1.2.
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Rezultatul Financiar

Rezultatul din

Venitul din
vânzări –
Costul
Vânzărilor

activitatea

Rezultatul din

Profit
(pierdere)
până la
impozitare

ZA

alte activități

.M

Profit brut

operaţională

Profit net
(pierdere netă)
al perioadei de
gestiune

Figura 1.2. Indicatorii rezultatului financiar

Sursa: Elaborat de autor în baza SNC „Prezentarea situațiilor financiare” [4.6]

Profitul, este în cel mai restrâns sens, venitul pe care îl obțin agenții economici, ca produs

al utilizării capitalului. În sensul cel mai larg, profitul este câștigul pe care-l obțin agenții
economici, ca surplus peste costul de producție. De aici, rezultă ca profitul este avantajul realizat
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în forma bănească dintr-o acțiune, operație sau activitate economică. Prin urmare orice entitate nu
poate progresa, nu se poate dezvolta dacă nu obține profit [1.3, p.35].
Profitul se determină potrivit unei metodologii oficiale, rezultate din reglementările în

vigoare ale fiecărei țări și reprezintă o sumă globală, care teoretic si practic poate fi formată din
două componente (figura 1.3)
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PROFITUL

profitul nelegitim sau nelegal

realizat în contextul
respectării prevederilor legale
de-a lungul întregii activități
din care este obținut. Este de
dorit ca întreaga diferență
dintre venituri și cheltuieli să
reprezinte un asemenea profit
pentru a înlătura orice aspecte
neplăcute ce rezultă din
nerespectarea legislației;

realizat în contextul încălcării
deliberate sau nu a legislației,
prin atribuirea unor cote
procentuale de profit peste
cele admise de lege,
sustragerea de la plata
impozitelor și a taxelor,
„umflarea costurilor”,
efectuarea unor duble
înregistrări, ş.a.
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D

profitul legitim sau legal

Figura 1.3. Componentele profitului

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [1.3, pag. 36]
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Profitul, este impozitat în conformitate cu legislația fiecărei țări. Cine-l obține poate dispune
de profit net numai după plata impozitelor. Pornind de la mărimea și modul de stabilire a
impozitelor a apărut conceptul de profit admis, care reprezintă instituționalizarea unei mărimi a
profitului care se stabilește nu atât în funcție de factorii economici, ci de decizia autorităților și de
politica statului de a asigura un anumit nivel al profitului pe ramuri, subramuri, pe categorii de
mărime a întreprinderilor etc. Adesea el apare și sub titulatura de profit net.
Profitul net obținut de către entitate se repartizează pentru:
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formarea fondului de remunerare a proprietarilor;
constituirea fondurilor de rezervă;
formarea fondului de dezvoltare economică (fondul de investiții) etc.

Făcând o generalizare a celor enunțate mai sus putem spune că premisa formării profitului

sunt vânzările, care ulterior sunt influențate de un și de indicatori, care într-un final duc la obținerea

profitului net (figura 1.4).
De asemenea, este important de reținut că:
Profitul brut, operațional și net oferă informații diverse despre întreprindere și ajută la

înțelegerea mai bună a situației curente a activității comerciale și cum poate fi aceasta îmbunătățită;
Profitul brut reprezintă gradul de profitabilitate a activității de bază, profitul operațional

9

se orientează asupra performanței întreprinderii, iar profitul net este suma de bani care rămâne
după îndeplinirea tuturor obligațiilor de plată;
Valorile profitului brut și ale celui operațional sunt influențate de modul de distribuire
a cheltuielilor (o cheltuială poate fi atribuită direct bunurilor vândute sau poate fi asociată
costurilor operaționale);
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ZA

.M

D

Profitul net nu reprezintă banii disponibili.

Figura 1.4. Mijloacele care determină formarea profitului net
Sursa: Elabora de autor

În procesul de repartizare a profitului, obiectivul principal îl constituie armonizarea

intereselor întreprinderii cu cele ale fiecărui proprietar, salariat și ale întregii societăți. În acest
sens, prezintă însemnătate stabilirea unui raport rațional, echilibrat, între partea din profit ce
rămâne la dispoziția entității pentru autofinanțare, partea care se acordă proprietarilor sub forma
dividendelor, și cea care rămâne pentru satisfacerea nevoilor generale ale întreprinderii.
Repartizarea profitului net trebuie sa răspundă unor cerințe multiple, variabile în spațiu și
timp, care, în același timp, sa satisfacă dezideratul ,,profituri utilizate cât mai eficient”.
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Indiferent de forma pe care o îmbracă, profitul îndeplinește anumite funcții, și anume:

stimularea iniţiativei şi acceptarea riscului din partea celor care-l urmăresc drept
scop al activităţii lor (profitul motivează activitatea entităţilor);
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cultivarea spiritului de economie (autofinanţarea din surse proprii este
totdeauna mai ieftină şi de preferat celorlalte posibilităţi);

.M

incitarea pentru sporirea eforturilor productive (profitul poate fi considerat
un indicator al eficienţei, al rentabilităţii putând fi sporit dacă cresc eforturile
productive)

sursa de venit pentru întreprindere (autofinanţare) şi pentru bugetul de stat
(prin intermediul impozitului pe venit). Profitul asigură astfel, direct sau
indirect, resurse necesare pentru activităţi social-culturale.

Figura 1.5. Funcțiile profitului

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [4.3]

ZA

Deci, orice activitate economică pentru a fi viabilă și pentru a se dezvolta trebuie să genereze

rezultate la un nivel care să-i mulțumească pe furnizorii de capital (proprietari sau creditori).
Astfel, scopul oricărei activități desfășurate, indiferent de domeniul de activitate și de modul de
utilizare a diferitelor tipuri de resurse angrenate în funcționarea întreprinderii, este obținerea unui
profit care să asigure retribuirea furnizorilor de capital la un nivel așteptat de către aceștia.
Din punct de vedere economic rezultatul este văzut ca un efect final sau intermediar al unor

acțiuni economice, el fiind cel care determină utilitatea acestei acțiuni [1.5].
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La nivelul unei întreprinderi se pot obține în urma realizării activității următoarele tipuri de

rezultate:

 rezultate ale activității operaționale – bunuri și servicii;
 rezultate financiare – confirmă realizarea pe piață a rezultatelor din sfera productivă;
 rezultate sociale – obținute prin ocuparea forței de muncă și protecția socială a acesteia.
În funcție de interesele participanților la activitatea economică a unei întreprinderi a apărut

o diferențiere a conceptelor de rezultate. Astfel, fiecare categorie de participanți urmărește un
anumit tip de rezultat care să le satisfacă cât mai bine interesele.
Personalul este interesat în evaluarea performanțelor de valoarea adăugată, acest indicator
exprimând cel mai bine resursele potențiale de retribuire a muncii.
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Creditorii întreprinderii sunt interesați de rezultatul exploatării (înaintea deducerii
cheltuielilor financiare), deoarece acest rezultat pune în evidență măsura în care întreprinderea
poate acoperii serviciul datoriei.
Proprietarii sunt interesați de conceptul de rezultat curent sau de rezultat net, de fapt ceea
ce rămâne la dispoziția acestora după ce toți ceilalți participanți la activitatea economică au fost
remunerați.

D

Indicatorii valorici de rezultate se regăsesc sau pot fi determinați pe baza situației de profit
și pierdere. Acesta oferă informații asupra activității operaționale, financiară, din operațiuni cu
active imobilizate și excepțională a întreprinderii reflectând fluxurile de venituri și cheltuieli
generate de activitatea economică. Situația de profit și pierdere cuprinde:

.M

 cifra de afaceri (venituri din vânzări);

 veniturile și cheltuielile grupate după natură și ordonate pe tipuri de activități (operațională,
financiară și din operațiuni cu active imobilizate și excepțională);
 rezultatele aferente activităților desfășurate;

ZA

 rezultatul brut, impozitul pe venit și profitul net.

1.2. Metode de gestionare a rezultatelor financiare ale întreprinderii

Rezultatul financiar este rezultatul activităților companiei legate de producția și vânzarea de

produse și, în același timp, pare a fi o condiție importantă pentru runda ulterioară a activității sale.
Rezultatele financiare bune ale companiei contribuie la îmbunătățirea laturii de venituri a
bugetului țării prin venituri fiscale, contribuie la o creștere a investițiilor în activitățile companiei,
a activității lor în sferele de producție și economice [4.8]. Din acest motiv, este important să se
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definească conținutul economic al conceptului de „rezultat financiar”, generalizarea metodelor de
gestionare a rezultatelor financiare ale unei companii ca parte a teoriei și practicii managementului

financiar.

Scopul principal al managementului rezultatelor financiare este de a oferi profit maxim

fondatorilor și acționarilor companiei. Acest obiectiv garantează armonia intereselor proprietarilor

cu interesele țării și ale personalului angajat.
Sisteme și metode de planificare baza mecanismului de gestionare a rezultatelor financiare

ale companiei [1.9, p. 63].
Dezvoltarea unui set de măsuri pentru furnizarea, formarea și utilizarea rezultatelor
financiare în volumul necesar și în conformitate cu obiectivele și obiectivele dezvoltării
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întreprinderii este un proces de planificare a rezultatelor financiare.
Principalele forme de gestionare a rezultatelor financiare ale unei întreprinderi sunt
prezentate în figura 1.6.
Forme de gestionare a rezultatelor financiare

D

Dezvoltarea unei politici integrate orientate spre gestionarea eficientă
a rezultatelor financiare ale întreprinderii

.M

Crearea structurilor organizaționale care asigură adoptarea și
implementarea deciziilor de management privind formarea și
utilizarea profiturilor la diferite niveluri

Formarea de sisteme informaționale eficiente care oferă opțiuni
alternative și decizii eficiente
Dezvoltarea unui sistem eficient de formare a profitului și utilizarea
eficientă a acestuia

ZA

Implementarea unui control eficient asupra deciziilor luate în
domeniul formării și utilizării profitului

Analiza diferitelor aspecte ale formării și utilizării profitului

Figura 1.6. Structura principalelor forme de gestiune a rezultatelor financiare ale
întreprinderii

Sursa: Preluată de autor din sursa [4.8]

Pentru obținerea rezultatele dorite într-un mod relativ rapid și eficient, cu costuri minime,

TE

este bine-venit abordarea problemei planificării. Elaborarea unui plan, luând în considerare toate
aspectele importante și minore care afectează procesul și rezultatul este cheia succesului
întreprinderii. Folosind metode de planificare, se poate construi o strategie de dezvoltare a
întreprinderii, într-un mod rațional și cu posibilități cât mai eficiente. Este important doar de înțeles
ce domeniu al activității trebuie optimizat și să fie aleasă cea mai bună opțiune pentru proiectarea
sa.

Planificarea internă a rezultatelor financiare se bazează pe utilizarea a trei sisteme:
1) prognozarea formării și distribuirii profitului întreprinderii;
2) planificarea curentă a formării, distribuirii și utilizării profitului companiei;
3) planificarea operațională a formării și utilizării profitului întreprinderii [1.12, p. 89].
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Planificarea răspunde la întrebările unde, cum și pentru cine se vor produce și vinde
produsele sau serviciile. La etapa de planificare a rezultatelor financiare se determină volumul
investiției și al necesităților de resurse curente pentru lansarea și derularea afacerii, totodată
identificându-se constrângerile care pot afecta în viitor succesul afacerii. Procesul de planificare
va argumenta exploatarea eficientă și maximă a resurselor financiare disponibile, ținând cont de
cadrul normativ și legislativ în vigoare ce reglementează procesul de desfășurare a afacerii.

D

Prin executarea calitativă a planului financiar întreprinderile pot [4.5]:
- îmbunătăți fluxul de numerar – intrările și ieșirile de numerar;
- optimiza portofoliul de produse;

- minimiza restanțele privind salarizarea personalului;
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- spori nivelul de utilizare a capacităților de producție;
- elimina întreruperile în procesul de producere;
- stabiliza nivelul de îndatorare;

- determina cu precizie necesitățile reale de finanțare.

Planificarea indicatorilor financiari se realizează prin intermediul unor anumite metode.
Metodele de planificare reprezintă modalități concrete de calculare a indicatorilor. În cazul

ZA

planificării financiare pot fi aplicate următoarele metode: normative, analitice și de calcul, de
bilanț, metoda de optimizare a deciziilor planificate, modelarea economico-matematică [4.7].
Metoda normativă. Esența metodei normative de planificare financiară a indicatorilor

constă în aceea că la baza normelor stabilite din timp și a normativelor tehnico-economici se
calculează necesitatea subiecților economici în resurse financiare și a surselor lor. Asemenea
normative reprezintă cota impozitelor, cota contribuțiilor și acumulărilor tarifare, normele
deducerilor pentru amortizare, normativele necesității în mijloace circulante ș.a.
Metoda analitică și de calcul. Esența acestei metode de planificare financiară a indicatorilor
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constă în aceea că la baza analizei mărimii obținute a indicatorului financiar, luat drept bază, și
indicele modificării lui în perioada planificată se calculează mărimea planificată a acestui
indicator. Această metodă de planificare se aplică pe scară largă în acele cazuri când lipsesc
normativele tehnico-economici, iar legătura dintre indicatori poate fi stabilită indirect, în baza
analizei dinamicii lor și legăturilor reciproce.
Metoda de bilanț. Esența metodei de bilanț de planificare financiară a indicatorilor constă

în aceea că pe calea alcătuirii balanței se realizează o coordonare a resurselor financiare disponibile
cu necesitățile reale pentru ele. Metoda de bilanț se aplică în primul rând la planificarea repartizării
venitului și a altor resurse financiare, planificarea necesităților resurselor intrate în fondurile
financiare – fondul de acumulare, fondul de consum ș.a.
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Metoda de optimizare a deciziilor planificate. Esența metodei de optimizare a deciziilor
planificate constă în elaborarea câtorva variante de calcul conform planului, pentru a alege cea
mai potrivită dintre ele. În același timp se aplică diferite criterii de selectare:
- minim de cheltuieli;
- maxim profit adus;
- minim investiții de capital și o eficiență mai mare a rezultatelor;

D

- minim cheltuieli curente;

- timp minim pentru rotația capitalului, adică accelerarea vitezei de rotație a resurselor;
- maxim profit la un leu capital investit;
- maxim venit la un leu capital investit;

(riscul financiar sau valutar).
Modelarea
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- integritatea, păstrarea maximă a resurselor financiare, adică pierderi financiare minime

economico-matematică.

Esența

modelării

economico-matematice

în

planificarea financiară a indicatorilor constă în aceea că ea permite de a găsi expresii cantitative a
legăturilor dintre indicatorii financiari și factorii care îi determină. Această legătură se exprimă
prin modelul economico-matematic. Modelul economico-matematic reprezintă o descriere
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matematică exactă a procesului, adică descrierea factorilor, care caracterizează structura și
legitatea schimbării fenomenului economic dat cu ajutorul simbolurilor și tehnicilor matematice
(ecuație, inegalitate, tabele, grafice ș.a.). În model se includ doar factorii de bază (determinanți).
Modelul poate fi alcătuit după legătura funcțională sau corelațională. Legătura funcțională

se exprimă sub formă de ecuație:

Y = f (x),

(1.3)

unde: Y – indicator;
x – factor.
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Cea mai mare legătură a indicatorilor planificați cu obiectivele strategice de gestionare a

rezultatelor financiare în perioada de planificare permite metoda formării profitului țintă. Pe
baza valorii țintă a profitului net, se determină, respectiv, valorile țintă ale profitului operațional
brut și marginal.

Decizia privind utilizarea metodei concrete utilizate de planificare a rezultatelor financiare

a activității întreprinderii este adoptată la nivelul TOP-management, luându-se în calcul o varietate
de factori de influență atât din interior, cât și din exterior. Totodată, se va ține cont și de costurile
pe care le va implica metoda de planificare aprobată.
Distribuirea și utilizarea profitului este un proces economic important care asigură atât

acoperirea nevoilor organizației, cât și formarea veniturilor țării. Un sistem economic solid de
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distribuire a profitului ar trebui să garanteze în primul rând îndeplinirea obligațiilor financiare
către stat și să asigure maxim nevoile materiale, de producție și sociale ale întreprinderii.
Atingerea obiectivelor stabilite și obținerea rezultatelor financiare maxime la cost minim
necesită planificare constantă, prognoză, organizare, stimulare, coordonare și control al stării
financiare a entității. Pentru o gestiune cuprinzătoare și deplină al rezultatelor financiare, care
afectează aproape toate domeniile activităților entității, este necesar să se înființeze un serviciu
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eficient de management financiar, deoarece rezultatul financiar este rezultatul final al activităților
tuturor subdiviziunilor întreprinderii.

Deci, o gestiune competentă care nu contravine regulamentului activității întreprinderii,
formată pe baza colectării, grupării și analizei informațiilor solicitate, va duce fără îndoială la o
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funcționare eficientă, stabilă și pe termen lung a acesteia.

1.3. Rolul și importanța eficientizării gestionării rezultatelor financiare
ale întreprinderii

În condițiile economiei de piață, competitivitatea fiecărei entități poate fi asigurată numai
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prin intermediul gestiunii eficiente a rezultatelor financiare ale acesteia. Iar pentru a gestiona
rațional rezultatele financiare, este necesară aplicarea unor principii, metode și instrumente cât mai

eficiente în procesul decizional.

Gestiunea eficientă este una din activitățile principale și indispensabile ale oricărei activități

economice de succes. O asemenea activitate nu se limitează doar la gestiunea activităților curente
ce țin de finanțarea producției și de vânzări. În condițiile economiei concurențiale, competitivitatea
și eficiența oricărei întreprinderi depinde, în mare parte, de capacitatea managerilor de a înțelege
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și a aplica principiile, metodele și tehnicile moderne de gestiune financiară. În ultimii ani a fost
demonstrat că factorul principal al falimentului unei întreprinderi îl reprezintă incompetența
managerilor și greșelile de conducere datorate unor erori decizionale privind gestiunea fluxurilor
financiare. Având în vedere că falimentul întreprinderii este determinat de lipsa de lichidități,
putem afirma că gestiunea resurselor financiare reprezintă cauza succesului sau eșecului

întreprinderii.

Locul și rolul sistemului de gestiune a resurselor financiare este prezentat în figura 1.7 și

poate fi caracterizat ca un sistem de principii și metode de elaborare și realizare a deciziilor de
gestiune, care se referă la formarea unei structuri optime a capitalului din diverse surse, precum și
la utilizarea cât mai eficientă a acestuia [1.4, pag. 18].
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Figura 1.7. Locul și rolul gestiunii resurselor financiare în sistemul general de
management

Sursa: Preluat de autor din sursa [1.4, p. 18]
Autorul Blanc I. spune că pentru o gestiune eficientă a resurselor financiare trebuie
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respectate următoarele principii:

1. Integrarea în sistemul general de management al întreprinderii. Gestiunea resurselor

financiare este strâns legat de toate domeniile managementului, ceea ce determină integrarea
organică în sistemul general de management.

2. Caracterul complex al deciziilor manageriale. Toate deciziile manageriale referitoare la

formarea volumului și structurii resurselor financiare, atracția lor din diverse surse și în volume
diferite, precum și alegerea direcțiilor de investiții sunt strâns legate și afectează direct sau indirect
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eficiența utilizării lor și a rezultatelor financiare, ca un tot întreg. Din aceste motive, gestiunea
resurselor financiare ar trebui privit ca un sistem complex de management funcțional care asigură
dezvoltarea deciziilor de management interdependente, fiecare dintre acestea contribuind la
rezultatele finale ale întreprinderii.
3. Flexibilitatea gestiunii (sau caracterul dinamic al gestiunii). Nici cele mai reușite soluții

pentru formarea volumului și structurii resurselor financiare, dezvoltate și implementate anterior
de întreprindere, nu pot fi refolosite. În primul rând, acest lucru se poate explica prin schimbările
care apar în mod constant pe piața de capital. În plus, mediul de operare al unei companii se

schimbă în timp, mai ales că trece de la un ciclu de viață la altul. În consecință, sistemul de gestiune
trebuie să fie flexibil, adică să se adapteze rapid la schimbările care pot apărea sub influența atât a
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factorilor interni, cât și a celor externi.
4. Existența mai multor abordări privind elaborarea deciziilor manageriale. Punerea în
aplicare a acestui principiu implică faptul că atunci când se dezvoltă orice decizie privind formarea
structurii și volumului resurselor financiare, alegerea surselor de atracție, este necesar să se ia în
considerare posibilele alternative de acțiune.
5. Orientarea spre obiectivele strategice de dezvoltare ale întreprinderii. Pe cât de eficiente
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sunt deciziile financiare, acestea ar trebui respinse dacă sunt în conflict cu obiectivele generale ale
întreprinderii [1.10, p.29].

Un sistem eficient de gestionare a resurselor financiare, creat pe baza principiilor de mai sus,
precum și a factorilor de influență, oferă oportunități reale de creștere a potențialului întreprinderii,
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stabilitatea financiară necesară procesului de dezvoltare, minimizează riscurile asociate
activităților, care vor contribui la o creștere constantă a eficienței activităților sale.
În vederea asigurării gestiunii eficiente a rezultatelor financiare ale întreprinderii, trebuie de
ținut cont și de următoarele:
legislația în vigoare;

forma organizatorico-juridică;
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componența fondatorilor;

nivelul de calificare a managerilor;
obiectivele întreprinderii;

asigurarea cu resurse informaționale (cu cât informația este mai calitativă, cu atât este

mai mic gradul de incertitudine în luarea deciziilor privind formarea, repartizarea și utilizarea
resurselor financiare).

Teoria și practica gestiunii rezultatelor financiare este strâns legată de toate aspectele

gestiunii financiare, și anume: formarea resurselor financiare, utilizarea acestora, gestiunea pe
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elemente a capitalului și a fluxurilor financiare ale întreprinderii în întregime. La baza acestor
acțiuni stau obiectivele proprietarilor resurselor financiare, managerilor, creditorilor și statului.

Obiectivele respective determină, sarcinile, instrumentele gestiunii resurselor financiare și

metodele de analiză și planificare a rezultatelor întreprinderii.
Obiectivele generale ale întreprinderii includ:
 creșterea valorii întreprinderii;
 maximizarea profitului;
 supraviețuirea și evitarea eșecului întreprinderii;
 consolidarea poziției pe o anumită piață etc.
Dacă analizăm obiectivele enumerate, constatăm că majoritatea obiectivelor sunt orientate
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spre creșterea valorii întreprinderii (figura 1.8), însă aceasta va avea loc dacă întreprinderea își va

.M

D

crea un sistem eficient de gestiune.
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Fig. 1.2. Interdependența dintre eficiența folosirii resurselor și valoarea întreprinderii
Sursa: Preluată de autor din sursa [1.4, p.20]

Importanța gestiunii eficiente a rezultatelor financiare rezultă și din noțiunea de gestiune a

resurselor financiare, care spune că gestiunea resurselor financiare este o activitate complexă,
care constă în ansamblul de acțiuni și operațiuni de identificare a surselor de mijloace posibile,
valorificarea lor, repartizarea rațională, utilizarea cât mai eficientă a acestora, astfel încât să fie
satisfăcute principalele obiective financiare de echilibru, eficiență, risc, precum și cele de natură
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socială [1.4, p.121].

Deci, eficientizarea constantă a gestiunii rezultatelor financiare va asigura:
Conferirii întreprinderii unui grad de autonomie;
Reducerea riscului pierderii controlului asupra afacerii;
Sporirea credibilității față de potențialii finanțatori;
Majorarea constantă a rezultatelor financiare obținute și respectiv a posibilităților de

dezvoltare.
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CAPITOLUL 2. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ALE
ÎNTREPRINDERII „AURORA TRADING” S.R.L.
2.1. Analiza veniturilor și cheltuielilor întreprinderii „Aurora Trading”
S.R.L.
Cheltuielile și veniturile întreprinderii reflectă o arie largă de fenomene economico-
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financiare legate, în esență, de consumul și utilizarea factorilor de exploatare (de producție):
natura, munca și capitalul, respectiv de recuperarea resurselor utilizate.

Analiza veniturilor și cheltuielilor întreprinderii trebuie să ocupe un loc deosebit în
managementul intern. De utilizarea și consumul factorilor de exploatare (de producție) depinde,
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în mare măsură, capacitatea concurențială a întreprinderii, asigurarea unor premise de bază ale
performanțelor economico-financiare. În acest sens, problemele de bază ale diagnosticării și în
special a cheltuielilor se referă, pe de o parte, la cheltuielile aferente veniturilor întreprinderii (cu
deosebire, cele de exploatare), iar pe de altă parte la eficiența diferitelor categorii ale acestora
(variabile, fixe, directe, indirecte, materiale, salariale etc.).

Principalele probleme avute în vedere la analiza veniturilor și cheltuielilor unei întreprinderi
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se referă la:

* aprecierea generală a mărimii și evoluției veniturilor și cheltuielilor;
* analiza structurală a veniturilor și cheltuielilor;
* analiza factorială a veniturilor și cheltuielilor;
* analiza suficienței veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor și formarea profitului.
Rezultatele analizei sunt strict necesare atât pentru elaborarea strategiei de dezvoltare și

organizarea activității curente a entității de către echipa de conducere, cât și pentru procesul
decizional din partea utilizatorilor externi ai Situațiilor financiare.
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În prezentul paragraf vom examina metode și tehnici de analiză a veniturilor și cheltuielilor

entității „Aurora Trading” S.R.L. în baza datelor din Situațiile financiare cu scopul prezentării
rezultatelor analitice pentru utilizatorii externi.
Analiza veniturilor și cheltuielilor servește drept punct de pornire la întocmirea diferitelor

materiale analitice de uz intern și extern, întrucât de mărimea, evoluția, structura și stabilitatea
veniturilor depind costurile și cheltuielile entității, profitul și rentabilitatea, precum și situația
financiară a entității per ansamblu.
Aprecierea generală a mărimii și evoluției veniturilor și cheltuielilor are menirea de a
examina dimensiunea lor absolută și relativă în comparație cu:
• realizările din anii precedenți;
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• obiectivele stabilite conform Planului de afaceri.
Analiza veniturilor și cheltuielilor în dinamică permite evaluarea volumului activității
operaționale și studierea modificărilor survenite în acest volum în ultimii ani. Această direcție de
analiză se efectuează exclusiv în baza datelor Situației de profit și pierderi și nu necesită atragerea
altor surse informaționale.
Confruntarea datelor reale privind volumul vânzărilor și costul acestora cu nivelul programat
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în Planul de afaceri devine necesară, de exemplu, în cazuri de atragere treptată a surselor financiare
cu condiția îndeplinirii obiectivelor stabilite în Planul de afaceri pentru anumite perioade de timp.
Un caz clasic în această privință îl constituie creditarea entității pe tranșe (în eșaloane, rate). La
înfăptuirea acestei direcții de analiză, pe lângă informația din Situația de profit și pierderi, se aplică
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și datele din Planul de afaceri.

Din punct de vedere al tehnicii de calcul, la analiza mărimii și evoluției veniturilor și
cheltuielilor se determină abaterea absolută a acestora (față de perioada precedentă și Planul de
afaceri), ritmul creșterii, sporul creșterii, procentul îndeplinirii planului și procentul abaterii de la
plan.

Datele cifrice la această etapă de analiză pot fi expuse sub formă tabelară sau cu aplicarea
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metodelor grafice, ce permit prezentarea mai clară într-o formă accesibilă a materialelor analitice.
În practica mondială cea mai frecvent folosită formă de prezentare a informației analitice în aceste
scopuri este construirea diagramelor.

În continuare vom examina mărimea și evoluția veniturilor și cheltuielilor entității „Aurora

Trading” S.R.L. în dinamică și în comparație cu perioadele precedente. În baza datelor din Situația
de profit și pierderi vom construi tabelul analitic, diagrama și vom interpreta rezultatele obținute.
Tabelul 2.1.
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Aprecierea evoluției veniturilor și cheltuielilor entității „Aurora Trading” S.R.L.

Indicatori

2018

2019

2020

A

1

2

3

Total venituri, din
1926250 1146710 2079820
care:
Venituri din vânzări, lei 1882407 1127944 2000713
Alte venituri din
activitatea operațională
A

17413
1

Dinamica
absolută (lei)
202020202018
2019
4=3-1

5=3-2

153570

933110

8,0

81,4

118306

872769

6,3

77,4

-100,0

0,0

0

0

-17413

0

2

3

4=3-1

5=3-2
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Ritmul
creșterii %
2020- 20202018
2019
6=4/1* 7=5/2*
100
100

6=4/1* 7=5/2*
100
100

Venituri din alte
activități

26430

18766

79107

52677

60341

199,3

321,5

Total cheltuieli

1777533 1322637 1652982

124551

330345

-7,0

25,0

Costul vânzărilor

1437665

-97276

347000

-6,8

34,9

Cheltuieli
administrative

1023

36646

25953

24930

-10693

2437,0

-29,2

295763

227199

209957

-85806

-17242

-29,0

-7,6

7593

1953

1953

-5640

-

-74,3

57810

38486

16059

-19324

71,6

-33,4

15589

36244

75,5

-

Alte cheltuieli din
activitatea operațională
22427
20655

0

36244
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Cheltuieli din alte
activități
Cheltuieli privind
impozitul pe venit
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Cheltuieli de distribuire

993389 1340389

Sursa: Elaborat de autor în baza Situațiilor financiare pentru anii 2019 și 2020 (anexa 3
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și anexa 4)

Figura 2.1. Dinamica veniturilor și cheltuielilor totale pentru perioada 2018 – 2020
Sursa: Datele din tabelul 2.1.

Datele prezentate în tabelul 2.1. și figura 2.1 atestă evoluția în creștere atât a veniturilor

cât și a cheltuielilor generate de entitatea „Aurora Trading” S.R.L. în ultimii trei ani. În linii
generale, se observă dinamica pozitivă a veniturilor în anii 2018 – 2020, în special când ritmul
creșterii a constituit 81,4 % pentru perioada 2020 față de 2019, sau cu 933110 lei și de 8,0 %
pentru 2020 în comparație cu 2018, sau de 153570 lei. Tendințe asemănătoare observăm și pentru
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cheltuieli. Astfel, analizând dinamica acestora pentru perioada 2020 în comparație cu 2019,
observăm o creștere de 25%, sau cu 330345 lei, iar în comparație cu 2018 observăm o tendință
de micșorare, cu 7%, sau cu 124551 lei, dinamică care o putem califica drept una pozitivă în
comparație cu dinamica constantă de creștere a veniturilor.
De asemenea din datele tabelului 2.1, observăm că în structura veniturilor entității „Aurora
Trading” S.R.L. prevalează veniturile din vânzări pentru toți anii, cota acestora în perioada de

D

gestiune constituind 96% din totalul veniturilor (figura 2.2). Analizând dinamica veniturilor din
vânzări, constatăm că acestea au înregistrat un ritm de creștere în 2020 de 6,3 % față de perioada
2018 și de 77,4% față de 2019. Alte venituri din activitatea operațională au înregistrate de entitate
doar pentru perioada 2018, iar veniturile din alte activități atât pentru 2020 față de 2018 cât 2019

ZA

321,5 % față de 2019.
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au înregistrat o dinamică în creștere, și anume de 199,3 % în 2020 față de 2018, și respectiv de

Figura 2.2. Structura veniturilor pentru perioada de gestiune 2020

TE

Sursa: Datele din tabelul 2.1.

Analizând structura cheltuielilor, putem observa că prevalează costul vânzărilor, cu o cotă

de 81% în anul 2020 (figura 2.3).
Analizând dinamica costurilor vânzărilor pentru perioada 2020 în comparație cu 2019,

observăm o creștere de 34,9%, sau cu 347000 lei, iar în comparație cu 2018 observăm o tendință
de micșorare, cu 6,8%, sau cu 97276 lei, dinamică care o putem califica drept una pozitivă,
deoarece unul din obiectivele unei gestiuni eficiente este minimizarea costurilor, în același timp
veniturile să fie majorate.
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Figura 2.3. Structura cheltuielilor pentru perioada de gestiune 2020
Sursa: Datele din tabelul 2.1.

Celelalte cheltuieli ale entității au înregistrat în linii generale tendințe de descreștere în
special în perioada de gestiune 2020 față de perioada anului 2019, și anume: cheltuielile de
distribuire au scăzut cu 29,2 % sau cu 10693 lei, cheltuielile administrative au scăzut și ele cu
7,6% sau cu 17242 lei, alte cheltuieli din activitatea operațională – cu 74,3 % sau cu 5640 lei,
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cheltuielile din alte activități – cu 33,4 % sau cu 19324 lei, și doar cheltuielile privind impozitul
pe venit au înregistrat o creștere de 36244 lei.

Situația pozitivă privind dinamica veniturilor și cheltuielilor cere descoperirea cauzelor

aferente, pentru care este necesară analiza factorială a acestora.
În procesul analizei volumului veniturilor și cheltuielilor entității poate fi comparat, de

asemenea, cu realizările entităților similare (concurente) sau cu nivelul mediu pe grupă de entități
(ramură, holding etc.)
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Aplicarea acestui criteriu pentru analiza structurală a veniturilor și cheltuielilor permite

stabilirea profilului real al activității operaționale, cu alte cuvinte specializarea entității. Acest
profil, uneori, nu întru totul corespunde celui nominal, adică tipurilor de activitate menționate în
documentele juridice (contract de constituire, statut).
Activitatea operațională a entității poate fi îngust specializată sau multilateral diversificată.

Fiecare din aceste variante are anumite avantaje. În particular, specializarea permite majorarea
eficienței activității operaționale datorită procurării utilajului special, angajării personalului
calificat în domeniu, acumulării experienței corespunzătoare etc. Totodată, majorarea gradului de
diversificare, adică desfășurarea diferitelor tipuri de activitate operațională asigură o structură mai
variată a veniturilor cu scopul diminuării riscurilor și reducerii condițiilor de incertitudine care
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apar în domeniile de activitate practicată. Aceasta însemnă că, în cazul dificultăților de diferite
tipuri într-un domeniu de activitate, entitatea poate exista pe seama veniturilor provenite din alte
feluri de activități.
În procesul analizei structurale a veniturilor și cheltuielilor este necesar a stabili dacă
activitatea operațională a entității este absolut specializată (se practică un singur tip de activitate) sau
diversificată (multilaterală). În ultimul caz, se studiază dacă există genul principal (de bază,

D

prevalent) de activitate (care nu întotdeauna corespunde informației de pe foaia de titlu a Situației
financiare) ori diferite tipuri de activități au cote aproximativ echivalente în suma totală a vânzărilor.
De asemenea, se examinează stabilitatea sau variabilitatea structurii veniturilor și cheltuielilor pe
tipuri de activități în dinamică.

.M

În calitate de sursă de informații pentru această etapă de analiză servește analitica la conturile
clasei 6 „Venituri” și 7 „Cheltuieli”, Situațiile financiare, balanța de verificare.
Vom examina structura veniturilor și cheltuielilor ale entității „Aurora Trading” S.R.L. pe
tipuri de activitate în comparație cu anul precedent. În baza datelor din Situația de profit și pierdere
vom construi un tabel analitic și vom interpreta rezultatele obținute.

Tabelul 2.2.
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Structura veniturilor și cheltuielilor pe tipuri

Ritmul
Ponderea, %
creșterii
Devierea
față de
ponderii,
anul
%
anul
anul de precedent,
anul
anul de
%
precedent gestiune
precedent gestiune
Suma, lei

Indicator

1

TE

Venituri din vânzări
Alte venituri din

activitatea operațională
Venituri din alte
activități

Total venituri
Costul vânzărilor

Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli
administrative

2

3

4

5

6

7

1127944

2000713

77,4

98,4

96,2

-2,2

0

0

-

0,0

0,0

0,0

18766

79107

321,5

1,6

3,8

2,2

1146710
993389

2079820
1340389

81,4
34,9

100
75,1

100
81,1

*
6,0

36646

25953

-29,2

2,8

1,6

-1,2

227199

209957

-7,6

17,2

12,7

-4,5

25

2

3

4

5

6

7

7593

1953

-74,3

0,6

0,1

-0,5

57810

38486

-33,4

4,4

2,3

-2,0

0

36244

-

0,0

2,2

2,2

1322637

1652982

25,0

Alte cheltuieli din
activitatea operațională
Cheltuieli din alte
activități
Cheltuieli privind
impozitul pe venit
Total cheltuieli

D

1

100

100

*

Sursa: Elaborat de autor în baza Situației de profit și pierderi pentru anul 2020 (anexa 4)
Din datele prezentate în tabelul 2.2 rezultă că activitatea „Aurora Trading” S.R.L. cuprinde
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două direcții componente: veniturilor din vânzări și cheltuieli din activitatea operațională și
venituri și cheltuieli din alte activități.

În componența tipurilor de venituri ca genul principal clar se evidențiază veniturile din
vânzări, cota căreia este predominantă și ușor în descreștere, de la 98,4% în anul precedent până
la 96,2 % în anul de gestiune.

În dinamică se observă variabilitatea structurii veniturilor. În particular, examinarea
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evoluției acestora pe elemente componente arată creșterea veniturilor din toate tipurile de
activități, în special a veniturilor din alte activități, ponderea acestui tip crescând de la 1,6 % în
anul precedent până la 3,8 % în anul de gestiune.

Ce ține de cheltuieli, clar se evidențiază costul vânzărilor, cota căreia este predominantă și

ușor în creștere, de la 75,1 % în anul 2019 până la 81,1 % în anul de gestiune 2020. În categoria
celorlalte cheltuieli din activitatea operațională prevalează cheltuielile administrative cu o

pondere de 12,7 %, scăzând față de 2019 cu 4,5 puncte procentuale. Cheltuielile de distribuire

TE

sunt și ele într-o ușoară descreștere comparativ cu anul precedent, de la 2,8 % la 1,6 % în
perioada de gestiune. Alte cheltuieli din activitatea operațională în anul de gestiune au o cotă în
totalul cheltuielilor de 0,1%, micșorând-se față de anul precedent cu 0,5puncte procentuale.
Alte cheltuieli cum sunt cele din alte activități și privind impozitul pe venit dețin cota de 2,3

% și respectiv de 2,2% din totalul cheltuielilor înregistrate în perioada de gestiune.
În general, examinarea evoluției cheltuielilor pe elemente componente arată scăderea

cheltuielilor, cu excepția cotului vânzărilor și cheltuielilor privind impozitul pe venit.
De asemenea, analiza structurală, în special a vânzărilor pe tipuri de activitate operațională
poate fi detaliată până la nivelul grupelor sau felurilor de produse (mărfuri, servicii, lucrări).
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În cazul când entitatea își desfășoară activitatea operațională pe mai multe piețe (de exemplu,
în RM, țările CSI, alte țări străine), în cursul analizei se studiază veniturile din vânzări în profilul
zonelor (segmentelor, sectoarelor) pieței de desfacere. În acest scop se examinează evoluția
vânzărilor pe fiecare segment, precum și contribuția acestora la volumul total al vânzărilor. În
special, se determină ponderea veniturilor din export. Creșterea în dinamică a ultimului indicator
contribuie la micșorarea poverii fiscale (ratei fiscalității) și la majorarea disponibilității valutei

D

străine.

Entitățile sunt obligate să dezvăluie informațiile necesare pentru analiza structurală a
vânzărilor pe segmente ale pieței de desfacere în anexele la Situațiile financiare conform cerințelor
S.N.C. „Prezentarea Situațiilor financiare”.

.M

Entitatea „Aurora Trading” S.R.L. desfășoară activitate doar pe piața internă.

Totuși o importanță deosebită o are analiza veniturilor entității, iar în mod special a
veniturilor din vânzări. Un aspect foarte important poate fi apreciat de utilizatorii Situațiilor
financiare la analiza veniturilor din vânzări prin prisma formelor de achitare. Achitarea pentru
produsele și mărfurile vândute, serviciile prestate, lucrările de construcție îndeplinite poate fi
efectuată de către consumatorii entității contra numerar, ori pe seama schimbului activelor
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nebănești sau serviciilor și lucrărilor.

Încasarea numerarului din vânzări reprezintă forma predominantă și obișnuită, care în mod

normal se practică la efectuarea operațiunilor economice transparente. Pentru detalierea achitărilor
contra numerar pot fi separate veniturile din vânzări obținute în numerar și prin virament. De

asemenea, din suma totală a încasărilor de numerar din vânzări se evidențiază cele obținute în
valuta națională și străină. Ultimul aspect corelează strâns cu structura vânzărilor pe segmentele
pieței de desfacere. În particular, încasările de numerar din vânzări în valută străină, în condițiile

TE

lipsei exportului, reprezintă încălcarea legislației în vigoare.
Spre deosebire de încasarea numerarului din vânzări, efectuarea operațiunilor de schimb

(așa-numitele tranzacții de „barter”) des este conexată cu invaziile fiscale de diferite tipuri.
Informațiile privind suma producției, mărfurilor, lucrărilor și serviciilor entitățile le dezvăluie în
Notele explicative la situațiile financiare. O variantă de detaliere a acestor informații este
examinată în exemplul de mai jos.
În continuare vom examina structura veniturilor ale „Aurora Trading” S.R.L.pe forme de

achitare în comparație cu anul precedent. În baza datelor tabelului 2.3 vom alcătui concluzia
analitică.
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Tabelul 2.3.
Structura veniturilor pe forme de achitare

D

Forme de achitare

Ritmul
Suma veniturilor din creșterii
Ponderea, %
Devierea
vânzări, lei
față de
ponderii,
anul
%
anul
anul de precedent,
anul
anul de
precedent gestiune
precedent gestiune
%
3

4 = (3-2) /
2 * 100

5

6

7=6-5

Încasările bănești din
vânzări - total:

1295990

2095987

61,73

100

100

0

inclusiv: prin virament

1292740

2093887

61,97

99,7

99,9

0,2

0

0

-

0

0

0,0

3250

2100

-35,38

0,3

0,1

-0,2

1127944

2000713

77,4

100

100

0,0

în numerar
pe calea schimbului - total
Total venituri din
vânzări

.M

2

1

ZA

Sursa: Datele situațiilor financiare 2020 și notelor explicative pentru anii 2019 și 2020
(anexa 4, anexa 5 și anexa 6)

Din datele tabelului 2.3 rezultă că „Aurora Trading” S.R.L. într-o măsură neînsemnată

recurge la operațiuni de „barter”: cota veniturilor obținute pe calea schimbului este destul de
scăzută la 0,1 % în anul de gestiune. Odată cu creșterea volumului vânzărilor, mărimea și
ponderea încasărilor prin virament, a crescut de la 99,7 % în anul precedent până la 99,9 % în
anul de gestiune. Totodată, se observă scăderea mărimii și cotei încasărilor prin barter de la 0,3
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puncte procentuale în anul 2019 până la 0,1 % în anul de gestiune.
Nu mai puțin importantă este analiza structurală a vânzărilor în funcție de tipul legăturii cu

consumatorii. Necesitatea aplicării acestui criteriu pentru analiza structurală a veniturilor din

vânzări rezultă din faptul că tipul legăturii cu consumatorii (cu părțile afiliate și neafiliate) poate
influența asupra operațiunilor de vânzare și, corespunzător, asupra rezultatelor financiare, precum
și asupra situației financiare a entității. De exemplu, vânzarea produselor părților afiliate la un preț
mai mic decât cel de piață sau decât costul produselor, diminuează rezultatele financiare a entitățiiraportor.
Este evident că analiza structurii vânzărilor în funcție de tipul legăturii cu consumatorii
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prezintă interes deosebit, în primul rând, pentru proprietarii entității și organele fiscale.
Corespunzător, acest aspect se examinează atent în cadrul auditului Situațiilor financiare.
În conformitate cu cerințele S.N.C. „Părți afiliate și contracte de societate civilă”, entitățile
sunt obligate să dezvăluie operațiunile de vânzare către părțile afiliate în Situațiile financiare.
Entitatea „Aurora Trading” S.R.L.nu are părți afiliate.
Analiza structurală a vânzărilor în funcție de termenul de plată
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Contractele încheiate cu consumatorii pot conține condiții cu privire la achitarea produselor,
mărfurilor, serviciilor și lucrărilor cu plata prealabilă (vânzarea în avans) sau cu amânarea plăților
(vânzarea în credit).

Datele privind structura vânzărilor din punctul de vedere al termenului de plată se aplică în

Planului de afaceri.
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diferite situații, spre exemplu, la determinarea normativului fondului de rulment net în componența
Este de menționat faptul că creșterea ponderii vânzărilor în credit, în condițiile acumulării
creanțelor aferente facturilor comerciale cu termenul expirat, semnalizează o politică inadecvată a
conducerii privind colectarea creanțelor.

Informația cu privire la structura vânzărilor în funcție de termenul de plată nu reprezintă o
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parte componentă obligatorie a Situațiilor financiare, totodată ea poate fi dezvăluită de entități
benevol sau la cererea utilizatorilor externi (creditorilor sau investitorilor potențiali).
Deopotrivă cu analiza structurală, veniturile și cheltuielile trebuie să fie analizate din punct

de vedere factorial, prin prisma stabilirii cauzelor ce au condiționat modificarea veniturilor.
Necesitatea analizei factoriale rezultă din prevederile S.N.C. „Prezentarea situațiilor

financiare”.

Deci, analiza factorială a veniturilor și cheltuielilor reprezintă o direcție integrantă a analizei

Situațiilor financiare. Totodată, depistarea factorilor ce au cauzat creșterea ori scăderea veniturilor

TE

și cheltuielilor nu poate fi efectuată exclusiv în baza datelor Situațiilor financiare și impune
aplicarea informațiilor din cadrul contabilității manageriale. Cu alte cuvinte, executarea analizei
factoriale a veniturilor și cheltuielilor necesită o conexiune foarte strânsă între contabilitatea
managerială și cea financiară.
La efectuarea analizei factoriale a veniturilor și cheltuielilor, este foarte important să se ia în

considerație tipul activității în urma căreia au fost generate veniturile și cheltuielilor
corespunzătoare. Specificul ramurii (industrie, comerț, servicii etc.) condiționează și

particularitățile metodicii ce se aplică în analiza factorială. Aceste particularități, în primul rând,
se referă la esența (natura) factorilor examinați. De exemplu, veniturile din vânzarea mărfurilor se
modifică sub influența a trei grupe de factori [1.8, pag. 17-18]:
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Modificarea volumului și sortimentului mărfurilor. Este evident că, pentru a vinde mai
mult, entitatea trebuie, în primul rând, să procure mai mult. Și invers, cu alte condiții egale
reducerea volumului mărfurilor va determina scăderea veniturilor din vânzări. Deci, există legătură
directă între indicatorul rezultativ (veniturile din vânzarea mărfurilor) și modificarea volumului
mărfurilor achiziționate care, la rândul său, se află sub influența factorilor mai detaliați (legați de
folosirea mijloacelor fixe, potențialului uman etc.).
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Modificarea stocurilor. Uneori, în condițiile diminuării volumului mărfurilor, entitatea
reușește să mențină ori să majoreze vânzările datorită reducerii mărfurilor stocate. Și dimpotrivă,
creșterea volumului de achiziții nu întotdeauna duce la mărirea vânzărilor, dacă mai multe mărfuri
rămân în stocuri. Deci, există legătura inversă (opusă) dintre indicatorul rezultativ și modificarea
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stocurilor de mărfuri. La rândul său, creșterea sau scăderea mărfurilor stocate poate fi condiționată
de influența unui șir de factori detaliați, de exemplu:
- lipsa ambalajului;

- defectarea utilajului de ambalare;
- lipsa mijloacelor de transport;

- scăderea (creșterea) cererii pentru mărfuri;
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- returnarea mărfurilor vândute anterior;

- modificarea datelor privind stocurile mărfurilor în urma inventarierii etc.
Uneori, în literatură de specialitate unii dintre acești factori detaliați se examinează în mod

separat, pe lângă modificarea stocurilor de mărfuri.
Modificarea prețurilor pentru mărfurile vândute. Acest factor exercită o influență duală

asupra indicatorului rezultativ. Astfel, majorarea prețurilor de vânzare cu alte condiții egale (în
particular, cantitatea mărfurilor) influențează pozitiv, adică duce la mărirea vânzărilor. Din acest
punct de vedere, există legătură directă între indicatorul rezultativ și factorul în cauză.
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La rândul său, modificarea prețurilor de vânzare poate fi influențată de un șir de factori,

precum:

- inflația (deflația) monedei naționale;
- creșterea (scăderea) cererii și ofertei pe piață de desfacere;
- nivelul calității mărfurilor entității în comparație cu calitatea produselor concurenților;
- aplicarea politicii de discount, de reducere temporară a prețurilor, prețurilor de dumping

etc.

Din lista factorilor detaliați se observă că modificarea prețurilor de vânzare nu poate fi
considerată factor absolut independent de activitatea entității.
Pentru determinarea influenței separate a fiecăreia din cele trei grupe de factori asupra
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veniturilor din vânzarea mărfurilor este necesară colectarea datelor inițiale. În calitate de surse
informaționale pentru efectuarea analizei factoriale servesc:
 Situația de profit și pierderi;
 Raport statistic 3-Comerț;
 Planul de afaceri;

etc.).
 Balanța de verificare;
 Registre conturilor de venituri și cheltuieli.
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 Calculele speciale (de recalculare a volumului vânzărilor în prețuri ale anului precedent

În sursele nominalizate veniturile din vânzarea mărfurilor, stocurile de mărfuri pot fi
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reflectate în trei tipuri de evaluare:

- în prețuri curente ale anului respectiv (ale anului de gestiune);
- în prețuri medii ale anului precedent;
- în prețuri planificate.

La colectarea datelor alegerea tipului corespunzător de evaluare depinde de necesitatea
analizei vânzărilor în comparație cu anul precedent (care cere aplicarea prețurilor comparabile)
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sau cu Planul de afaceri (pentru care se folosesc prețurile planice).

În procesul colectării datelor inițiale pentru analiza factorială, apare necesitatea evaluării

cantităților produselor efectiv vândute cu prețurile de vânzare ale anului precedent sau Planului
de afaceri. În orice caz, aceste recalculări se efectuează pe baza modelului:
VVP = ⅀qi x pi (2.1)

unde:

VVP – veniturile din vânzarea produselor;
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qi – cantitatea produsului vândut i;

pi – prețul de vânzare a produsului i;
i = 1, 2, 3, ..., n – tipurile de produse vândute.
Corectitudinea (legătura reciprocă) datelor inițiale colectate pentru analiza veniturilor din

vânzarea produselor se verifică prin aplicarea formulei, care în practica economică este cunoscută
sub denumirea „balanța mărfurilor”:
Sold inițial
al mărfurilor
în stocuri

+

Volumul
mărfurilor
intrate

=

Venituri
din vânzarea
mărfurilor

+

Sold final
al mărfurilor
în stocuri

În procesul colectării datelor inițiale, balanța mărfurilor poate fi alcătuită în prețuri curente
ale anului respectiv sau la costuri.
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Existența sau lipsa egalității ambelor părți ale balanței mărfurilor justifică veridicitatea ori
indică caracterul inadecvat al datelor inițiale și implică corectarea erorilor corespunzătoare
înaintea aplicării informației în calculele analitice.
În baza datelor inițiale se efectuează analiza factorială a veniturilor din vânzarea mărfurilor
prin metoda bilanțieră.
Vom efectua analiza factorială a veniturilor din vânzarea mărfurilor entității „Aurora
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Trading” S.R.L. în comparație cu anul precedent. În baza datelor vom completa tabelul analitic
3.4 și vom interpreta rezultatele obținute.

Tabelul 2.4.

Calculul influenței factorilor asupra veniturilor din prestarea serviciilor în

Nr.
crt.

Indicatori

2
Venituri din vânzarea mărfurilor
1.
în prețuri:
1.1. curente ale anului de gestiune

Anul
precedent

Anul de
gestiune

Abaterea
absolută, ±

Influența
factorului,
±

3

4

5=4-3

6

1127944

2000713

872769

X

ZA

1

.M

comparație cu anul precedent

TE

1.2. medii ale anului precedent
1505176
1564329
59153
X
Volumul stocului de mărfuri
2. intrate în prețuri medii ale
988787
1215731
226944
226944
anului precedent
Modificarea stocurilor
mărfurilor (creșterea „+”,
3.
-516389
-348598
167791
-167791
scăderea „-”);
rd. 2- rd.1.2.
Modificarea prețurilor de
vânzare a mărfurilor (creșterea
4.
-377232
436385
813616
813616
„+”, scăderea „-”);
rd. 1.1. - rd. 1.2.
Sursa: Situațiile financiare și balanțele de verificare pentru anul 2019 și 2020 (anexa
3, anexa 4, anexa 7 și anexa 8)

Verificare: 226944 + (-167791) + 813616 = 872769 lei (2000713 – 1127944).

Din calculele efectuate în tabelul 2.4 rezultă că la „Aurora Trading” S.R.L. veniturile din

vânzarea mărfurilor au înregistrat o majorare față de anul precedent în suma totală de 872769
lei.

În urma analizei factoriale s-a depistat că majorarea nominalizată a fost condiționată, în
primul rând, că prețurile de vânzare în anul de gestiune au crescut mai mult decât în cursul anului
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precedent, astfel sub influența ultimului factor vânzările au crescut cu 813616 lei.
De asemenea, asupra dinamicii pozitive a veniturilor din vânzări a influențat faptul creșterii
volumului intrărilor stocurilor de mărfuri, factor care a influențat majorarea veniturilor din
vânzări cu 226944 lei.
Tot odată, asupra dinamicii veniturilor din vânzări a influențat negativ faptul modificării
volumului stocurilor de mărfuri, factor care a influențat diminuarea veniturilor din vânzări cu

D

167791 lei.

De asemenea, în cadrul entității este important a face o analiză a cheltuielilor activității
operaționale, și anume a ratei acestora la 1 leu venituri din vânzări, deoarece volumul acestor
cheltuieli depinde în mare măsură de volumul produselor/mărfurilor vândute sau serviciilor
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prestate.

Astfel, putem menționa că asupra cheltuielilor din activitatea operațională influențează
următorii doi factori [1.1, pag. 112]:

1. Modificarea venitului din vânzări;

2. Modificarea ratei acestor cheltuieli la 1 leu venitului din vânzări.

ZA

Calculul și aprecierea acestor factori se efectuează în baza datelor din tabelul analitic 2.5.
Tabelul 2.5.

Datele inițiale privind analiza cheltuielilor din activitatea operațională în dinamică
Anul
precedent

Anul de
gestiune

abaterea
(+,-)

1

2

3=2-1

1 Cheltuieli de distribuire

36646

25953

-10693

2 Cheltuieli administrative

227199

209957

-17242

7593

1953

-5640

1127944

2000713

872769

Rata cheltuielilor de distribuire la 1 leu
5 venit din vânzări, bani [(rd.1 : rd.4) x
100]

3,2

1,3

-2,0

Rata cheltuielilor administrative la 1 leu
6 venit din vânzări, bani [(rd.2 : rd.4) x
100]

20,1

10,5

-9,6

№

Indicator

TE

A

3

Alte cheltuieli din activitatea
operațională

4 Venituri din vânzări
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A

1

Rata altor cheltuieli din activitatea
7 operațională la 1 leu venit din vânzări,
bani [(rd.3 : rd.4) x 100]

2

3=2-1

A

0,7

0,1

-0,6

Sursa: Situațiile financiare pentru anul 2020 (anexa 4)
Din datele tabelului 2.5. rezultă că la întreprinderea „Aurora Trading” S.R.L. suma
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cheltuielilor activității operaționale s-au redus comparativ cu anul precedent cu 33575 lei ((10693)+(-17242)+(-5640)).

De asemenea, rezultă că la întreprinderea analizată se observă o tendință pozitivă de
reducere a cheltuielilor operaționale nu numai la total, dar și la 1 leu venituri din vânzări. Astfel,
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comparativ cu anul precedent, avem următoarea situație:

- Cheltuielile de distribuire s-au redus cu 10693 lei (25953-36646), iar la 1 leu venit din

vânzări respectiv de la 3,2 la 1,3 bani;

- Cheltuielile administrative s-au redus cu 17242 lei (209957-227199), iar la 1 leu venit

din vânzări respectiv de la 20,1 la 10,5 bani;

- Alte cheltuielile operaționale s-au redus și ele cu 5640 lei (1953-7593), iar la 1 leu venit
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din vânzări respectiv de la 0,7 la 0,1 bani;

Situația descrisă mai sus se apreciază pozitiv și demonstrează că la întreprinderea în cauză

pe parcursul perioadei de gestiune s-a respectat raportul justificat dintre modificarea cheltuielilor

și venitului din vânzări.

Pentru desfășurarea reușită a activității economice este foarte importantă capacitatea entității

de a genera venituri suficiente pentru acoperirea costurilor și cheltuielilor și formarea profitului.
În acest context se examinează acoperirea rezultatelor financiare ale entității cu veniturile

TE

din vânzări, pentru care se aplică analiza verticală, adică structurarea informației din Situația de
profit și pierderi.

Rezultatele analizei permit aprecierea suficienței veniturilor în dinamică (mai ales în

condițiile fluctuației activității operaționale) și realizarea comparațiilor între entitățile de același
profil (concurente), indiferent de dimensiunea acestora. De exemplu, în cadrul analizei pot fi
confruntate datele diferitelor entități cu privire la cota cheltuielilor comerciale sau generale și
administrative în totalul veniturilor din vânzări.
Vom examina în comparație cu anul precedent suficiența veniturilor din vânzări ale „Aurora
Trading” S.R.L. pentru acoperirea costurilor și cheltuielilor și formarea profitului, în baza datelor
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Situației de profit și pierderi vom alcătui tabelul analitic și vom interpreta rezultatele obținute.
Tabelul 2.6.
Analiza verticală a Situației de profit și pierderi
Anul precedent
Suma, lei
A
Venituri din vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut (pierdere brută)

1
1127944
993389
134555

Alte venituri din activitatea
operațională

Alte cheltuieli din activitatea
operațională
Rezultatul din activitatea
operațională: profit
(pierdere)

Rezultatul: profit(pierdere)
financiar(ă)

TE

0

0,00

3,2
20,1

25953
209957

1,3
10,5

7593

0,7

1953

0,1

-12,1

422461

21,1

18766
57810

1,7
5,1

79107
38486

4,0
1,9

-39044

-3,5

40621

2,0

0

0,00

0

-175927

-15,6

463082

23,1

0,0

36244

1,8

-136883

Rezultatul din operațiuni
cu active imobilizate și
excepționale: profit
(pierdere)
Profit (pierdere) până la
impozitare

0

3

36646
227199

ZA

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

2000713
1340389
660324

Cota,
%
4
100,0
67,0
33,0

Suma, lei

.M

Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative

0

Cota,
%
2
100,0
88,1
11,9

D

Indicatori

Anul de gestiune

Cheltuieli privind impozitul
pe venit

0

Profit net (pierdere netă) al
-175927
-15,6
426838
perioadei de gestiune
Sursa: Situațiile financiare pentru anul 2020 (anexa 4)

0

21,3

Datele prezentate în tabelul 2.6 reflectă suficiența veniturilor din vânzări, generate de

„Aurora Trading” S.R.L. în cursul anului de gestiune, pentru acoperirea costurilor și
cheltuielilor. În comparație cu perioada precedentă, se observă o descreștere a costurilor
vânzărilor și a cheltuielilor din activitatea operațională în raport cu mărimea veniturilor din
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vânzări, de la 112,1 % (88,1 + 3,2 + 20,1 + 0,7) la 78,9 % (67,0 + 1,3 + 10,5 + 0,1).
Ultimul fapt a condiționat creșterea esențială a cotei profitului din activitatea operațională
în totalul veniturilor din vânzări, de la -12,1 % la 21,1 %. Această tendință pozitivă a constituit și
principala cauză a formării profitului net ce alcătuiește în anul de gestiune 21,3 % din vânzări
spre deosebire de anul precedent când „Aurora Trading” S.R.L. a obținut pierdere netă în
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mărimea relativă de -15,6 % din vânzări.

2.2. Evaluarea eficienței managementului rezultatelor financiare ale

.M

întreprinderii „Aurora Trading” S.R.L.

În forma sa cea mai simplificată, eficacitatea poate fi văzută ca beneficiul total măsurat în
raport cu rezultatele așteptate. Efect de la latinescul effectus este o acțiune, iar eficientă din latină
effectivus - înseamnă productiv, eficient [4.4].

Dacă există un beneficiu, atunci există un efect pozitiv al activității; dacă nu există niciun
beneficiu, atunci efectul este „zero”; dacă se face rău în loc de beneficiu, efectul va fi negativ. În
acest caz, ar trebui să se facă distincția între efect - rezultatul, rezultatul influenței subiectului
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managementului asupra obiectului managementului și eficienței - o măsură a succesului
managementului, caracterizată prin realizarea rezultatului scontat.
Efectul în sine nu răspunde încă la întrebarea despre costul rezultatului. Același consum de

resurse poate da efecte diferite și invers, același efect poate fi obținut cu costuri diferite. Mai mult,
același rezultat poate fi obținut în condiții diferite ale stării mediului extern, în detrimentul
costurilor care diferă ca mărime, compoziție și raport.
Scopul activității de gestiune este de a obține un efect la cel mai mic cost. Prin urmare, este

TE

necesar să se compare rezultatul obținut cu costul resurselor cu care a fost obținut, adică corelarea
efectului cu costurile. Eficiența este compararea rezultatelor unei activități (efect) cu costurile
obținerii acestor rezultate (resurse) [4.4].
Eficiența costurilor este o evaluare cantitativă a relației dintre efect și cost în anumite

condiții, de exemplu, economiile de costuri obținute prin optimizarea și raționalizarea activităților.
Eficiența trebuie să fie deja încorporată în misiunea companiei, care este concepută pentru a servi
drept dovadă incontestabilă că existența acestei companii este justificată social, este necesară
pentru societate.
Entitatea „Aurora Trading” S.R.L. are ca gen principal de activitatea comerțul cu ridicata
nespecializat. Pentru perioada de gestiune 2020 categoria de mărfuri comercializată a fost în
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proporții majoritare – produse igienice și anti-bacteriale.
Compania are forma organizatorică și juridică a unei societăți cu răspundere limitată și
poartă numele complet Societate Comercială „Aurora Trading” Societate cu Răspundere Limitată.
Locația întreprinderii – Republica Moldova, m. Chișinău, str. Botanică nr. 14/3.
Misiunea entității „Aurora Trading” S.R.L. este: ne concentrăm pe comercializarea de
produse competitive care satisfac cel mai bine nevoile consumatorilor; contribuim la prosperitatea

D

organizației și consolidăm imaginea pozitivă a întreprinderii.

Finanțele întreprinderii „Aurora Trading” S.R.L. se formează pe cheltuiala fondurilor proprii
ale fondatorului și a fondurilor împrumutate. Resursele financiare ale întreprinderii „Aurora
Trading” S.R.L. sunt toate surse de fonduri acumulate de întreprindere pentru a forma activele de

.M

care are nevoie pentru a desfășura toate tipurile de activități atât prin venituri proprii și economii,
cât și prin diferite tipuri de venituri.

Eficacitatea gestiunii rezultatelor financiare la o întreprindere poate fi monitorizată prin
indicatori de lichiditate și solvabilitate.

ZA

Ratele lichidității

rata lichidității curente

rata lichidității intermediară

rata lichidității absolute

Figura 2.2 Ratele de exprimare a lichidității

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [1.8, pag. 288-289]

Rata lichidității curente se calculează ca un raport între activele circulante (Ac) și totalitatea

datoriilor pe termen scurt (Dts), conform relației:
Lc



Ac
*100,
Dts

TE

R

Unde RLc reprezintă rata lichidității generale.
Datoriile pe termen scurt sunt formate din obligațiile față de furnizori, cele față de buget și

salariale, creditele pe termen scurt precum și partea din împrumuturile pe termen scurt.
Se apreciază că situația acestei rate este satisfăcătoare dacă prezintă o valoare mai mare

decât 2 ceea ce semnifică existența unui fond de rulment.
Rata lichidității intermediare (reduse) exprimă lichiditatea întreprinderii, excluzând din

analiză stocurile. Această rată exprimă faptul că rezerva de stocuri păstrată de firmă poate prezenta

un grad insuficient de lichiditate în cazul unei nevoi urgente. Rata lichidității reduse mai poartă
numele și de rata trezoreriei, rata rapidă sau „testul acid” și se poate calcula:
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R

LR



Ac  Stocuri
Creante  numerar

Dts
Datorii pe termen scurt

Rata lichidității reduse este o rată a lichidității parțiale; situația favorabilă este cea în care
este în intervalul 0,7 – 0,8, iar dacă valoarea acestei rate este mai mare decât 1 înseamnă că
stocurile nu sunt finanțate din datoriile pe termen scurt.
Rata lichidității absolute (imediate) (RLa), mai poarta numele de Rata „cash” și asigură

R

La



Numerar
Dts

D

interfața elementelor celor mai lichide ale activului cu obligațiile pe termen scurt:

Această rată mai este cunoscută și sub denumirea de rata solvabilității imediate, iar
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interpretarea acesteia impune o atenție deosebită. Un nivel ridicat al acesteia indică o solvabilitate
mare, dar acest lucru se poate datora unei utilizări mai puțin performante a resurselor disponibile.
O valoare ridicată a ratei lichidității imediate nu constituie o garanție a solvabilității, dacă restul
activelor circulante au un grad de lichiditate redus. Invers, o valoare redusă a lichidității imediate
poate fi compatibilă cu menținerea echilibrului financiar dacă întreprinderea nu arată valoarea
reală a disponibilităților sale, deținând în schimb creanțe, valori de plasament, stocuri cu un grad
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mare de lichiditate etc.

Este o rată a capacității de plată imediată ce exprimă măsura în care datoriile scadente azi

pot fi achitate din disponibilitățile curente. Situația normală este cea în care valoarea ratei este >
0,2, iar situația favorabilă este când indicatorul tinde spre 1. Dacă valoarea acestuia este mai mare
decât 1, atunci se constată o folosire ineficientă a disponibilităților de numerar.
Mai jos vom efectua analiza ratelor de lichiditate a entității „Aurora Trading” S.R.L.
Tabelul 2.7.

TE

Analiza indicatorilor de lichiditate

Indicatori

Dinamica
absolută (lei)
2018

2019

2020

Ritmul modificării,
%

20202019

20202018

2020-2019 2020-2018
6=4/2*100 7=5/1*100

A

1

2

3

4=3-2

5=3-1

Lichiditatea curentă

1,61

1,04

1,68

0,64

0,07

61,54

4,35

1,45

0,69

1,14

0,45

-0,31

65,22

-21,38

0,07

0

0,03

0,03

-0,04

-

-57,14

Lichiditatea
intermediară
Lichiditatea
absolută

Sursa: Situațiile financiare pentru anii 2019 și 2020 (anexa 3 și anexa 4)
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După cum se poate observa din tabel, mărimea coeficientului total de achitare are o tendință
de ușoară creștere, astfel valoarea acestuia a crescut de la 1,04 în 2019 la 1,68 la finele anului
2020, tot odată acest indicator nu se încadrează în intervalul optim de 2-2,5.
Coeficientul lichidității intermediare, a cărui mărime trebuie să fie mai mare de 0,7, la
entitatea analizată valoarea acestuia constituie 1,14, fapt ce spune că aceasta din urmă este
capabilă să achite datoriile curente, utilizând numerar și creanțe curente, tot odată această rată
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de lichiditate la fel este în creștere comparativ cu perioada precedentă 2019.

La cel mai scăzut nivel în comparație cu intervalul optim (0,2-0,25) se situează rata
lichidității absolute, care nu corespunde cerințelor nici în una dintre perioade, fapt care
demonstrează evoluția negativă în urma creșterii nesemnificative a numerarului disponibil în

.M

condițiile creșterii datoriilor pe termen scurt.

Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a face față obligațiilor pe termen lung
care rezultă fie din angajamente anterioare contractate, fie din operații curente, fie din prelevări
anterioare [1.7, pag. 878].

Activul net contabil intervine în diagnosticul solvabilității prin raportare la întregul pasiv din
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bilanț. Cel mai adesea solvabilitatea se apreciază prin rata îndatorării, DATORII/PASIV, și
levierul DATORII/CAPITALUL PROPRIU.

În cazul în care există o răspundere limitată a acționarilor, o solvabilitate foarte bună este

pentru o rată a îndatorării mai mică de 50% și un levier de până la 100%. Pentru entitățile solide,
care au legături puternice cu creditorii, se pot admite rate de îndatorare de până la 67% (două
treimi din activ/pasiv) și un levier de până la 200% [4.2].
Gradul de solvabilitate se poate aprecia prin raportarea fondurilor proprii la datoriile
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scadente. Altfel spus, un agent economic este solvabil atunci când are capacitatea să-și onoreze

toate plățile devenite scadente [1.6, pag. 250].
Pentru a aprecia solvabilitatea unui agent economic, se calculează indicatorul Solvabilitate

patrimonială Sp, ca raport între Datorii și Pasiv.
Astfel, la entitatea „Aurora Trading” S.R.L. pentru indicatorii de solvabilitate avem

următoarea situație (tabelul 2.8).
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Tabelul 2.8.
Analiza indicatorilor de solvabilitate
Dinamica
absolută (lei)
Indicatori

2018

2019

2020
20202018

2020-2019

2020-2018

D

20202019
A

Ritmul modificării, %

1

2

3

4=3-2

5=3-1

6=4/2*100

7=5/1*100

Solvabilitate
patrimonială

0,61

0,96

0,60

-0,36

-0,02

-37,93

-3,05

Levierul

1,59

10,82

1,47

-9,35

-0,12

-86,38

-7,56

.M

Sursa: Situațiile financiare pentru anii 2019 și 2020 (anexa 1 și 2)

Referitor la indicatorul solvabilitatea patrimonială, valoarea acestuia nici într-un nu se
încadrează în limitele considerate normale și anume o valoare mai mare de 1,5. Societatea
prezintă un grad ridicat de insolvabilitate mai ales în anul 2019 când valoare indicatorului este
de 0,96; Spre deosebire de cei doi ani precedenți, în anul 2020 solvabilitatea patrimonială a
societății comerciale „Aurora Trading” S.R.L. are o valoare a solvabilității în creștere, însă
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oricum este sub nivelul minim recomandat.

Figura 2.3. Dinamica indicatorilor de lichiditate și solvabilitate
Sursa: datele din tabelele 2.7 și 2.8

Așa cum se observa din figura de mai sus, în cei trei ani, indicatorul solvabilitatea
patrimonială urmează un trend ușor ascendent, variația valorilor pe care acest indicator nu este
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una semnificativă, cu excepția anului 2019.
Lichiditatea intermediară, spre deosebire de solvabilitatea patrimonială, scade de la un an
la altul, de la valoarea 1,45 pe care o atinge în anul 2018 la valoarea 1,14 în anul 2020.
Lichiditatea curentă nu se încadrează nici întru-un an în limite considerate normale, valoarea cea
mai mare atingând-o în anul 2020, respectiv 1,68, iar în 2018 și 2019 valorile acestui indicator
sunt mai mici, dar acceptate(1,61 - 2018; 1,04 - 2019).
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De asemenea la determinarea eficienței managementului rezultatelor financiare contribuie
determinarea indicatorilor de rentabilitate.

Definiția sintetică a rentabilității este „capacitatea firmei de a realiza profitul necesar atât
reproducției și dezvoltării, cât și remunerării capitalurilor”.

.M

Rentabilitatea poate fi definită și ca capacitatea unei întreprinderi de a valorifica în cel mai
scurt timp posibil capitalul avansat cu un profit cât mai ridicat.

Pentru exprimarea rentabilității, se utilizează doi indicatori: profitul, un indicator al mărimii
absolute a profitabilității și o rată a rentabilității, adică gradul în care capitalul sau utilizarea
resurselor companiei realizează profit, un indicator al valorii relative de rentabilitate [4.1].
Performanța unei întreprinderi este analizată prin raportarea rezultatelor obținute de aceasta
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la capitalurile investite de investitori în afacere (acționari sau creditori). Se mai numește
și randament și măsoară practic efectul financiar raportat la efortul investițional.

În cele ce urmează vom prezenta principalele rate de rentabilitate.
Rentabilitatea activelor (ROA – return on assets) măsoară eficiența capitalurilor alocate

în active fixe și în activele circulante ale întreprinderii. Aceasta nu ține cont de modalitatea de
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procurare a capitalurilor (proprii sau împrumutate) și este independentă de politica de finanțare.

Este ideal ca indicatorul să fie pozitiv și cât mai mare. Un manager financiar trebuie să aibă

în vedere și alte date comparabile de pe piață pentru a urmări nivelul de eficiență al afacerii, cum
ar fi rata inflației, rata de rentabilitate medie pe sectorul de activitate, rata dobânzii la depozite etc.
Rentabilitatea financiară (ROE – return on equity) reprezintă randamentul utilizării

capitalurilor proprii, adică evidențiază capacitatea întreprinderii de a realiza profit prin folosirea
capitalurilor proprii de care dispune. Indicatorul arată rata de remunerare a capitalurilor investite
de acționari/asociați și se calculează cu formula:
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Rentabilitatea veniturilor din vânzări exprimă legătura care există intre rezultatul
financiar și veniturile din vânzări obținute de întreprindere și se determină în baza raportului dintre
mărimea profitului brut și valoarea veniturilor din vânzări. Formula generală de calcul al
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rentabilității veniturilor din vânzări este:

Tabelul 2.9.

Analiza indicatorilor de rentabilitate
2018

2019

2020
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Indicatori

Dinamica absolută
(lei)
202020202019
2018
4=3-2
5=3-1

Ritmul modificării, %

2020-2019

2020- 2018

6=4/2*100

7=5/1*100

A

1

2

3

Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea
financiară
Rentabilitatea
vânzărilor

25,5

-7,6

12,7

20,3

33,1

-266,5

129,9

66,0

-772,0

94,9

866,9

28,9

-112,3

43,8

23,6

11,9

33,0

21,1

9,4

176,6

39,7

ZA

Sursa: Situațiile financiare pentru anii 2019 și 2020 (anexa 1 și 2)

Rentabilitatea activelor reflectă eficacitatea utilizării activelor de către entitate la „Aurora

Trading” S.R.L. acest indicator pentru anul de gestiune indică o valoare de 12,69%, ceea ce spune
despre faptul că activele în cadrul entității nu sunt utilizate eficient, însă putem caracteriza pozitiv
dinamica în creștere a indicatorului.

Rentabilitatea financiară reflectă bunăstarea asociaților, cu cât nivelul acesteia este mai

mare cu atât asociații sunt mai „bogați” și pentru anul 2020 valoarea acesteia constituie 94,93
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puncte procentuale, de asemenea având o tendință de creștere față de anii precedenți.
Rentabilitatea vânzărilor reflectă în ce măsură entitatea este capabilă să obțină profit din

activitatea de desfacere, determinându-se în baza raportului dintre profitul brut și venitul din
vânzări. Acest indicator în anul curent reflectă o majorare față de anul precedent cu 20,3 puncte
procentuale iar față de 2018 – 33,1 puncte procentuale ceea constituie un factor pozitiv pentru
entitate.

Astfel, pe baza rezultatelor evaluării eficienței managementului rezultatelor financiare, se

poate concluziona că per ansamblu nu este unul eficient și respectiv necesită măsuri de
îmbunătățire.

42

CAPITOLUL 3. MĂSURI DE OPTIMIZARE A EFICIENȚEI GESTIUNII
REZULTATELOR FINANCIARE ALE ENTITĂȚII „AURORA
TRADING” S.R.L.
3.1. Măsuri de îmbunătățire a eficienței managementului rezultatelor
financiare în cadrul entității „Aurora Trading” S.R.L.

D

Una dintre principalele cerințe pentru funcționarea întreprinderilor într-o economie de piață
este rentabilitatea activităților economice și de altă natură, rambursarea cheltuielilor prin venituri
proprii și asigurarea unei anumite cantități de profitabilitate, rentabilitatea managementului.
Sarcina principală a întreprinderii, ca subiect al pieței, este activitatea economică care vizează

.M

obținerea unui profit pentru a satisface interesele sociale și economice ale membrilor colectivului
de muncă și interesele proprietarului întreprinderii.

Pentru a lua decizii organizaționale, tehnice și economice și manageriale privind creșterea
rezultatelor financiare, este necesar să se clasifice factorii de schimbare a profitului și parametrii,
a căror evaluare cantitativă va dezvălui influența factorilor asupra acestui proces.
Principalii indicatori care caracterizează rezultatele financiare ale activităților economice ale

ZA

întreprinderilor sunt venitul din vânzări, alte venituri, profitul și rentabilitatea.
Profitul unei întreprinderi este principalul factor în dezvoltarea sa economică și socială, iar

întreprinderea este interesată să obțină profitul maxim în lupta concurențială, care trebuie să fie
justificat prin calcule analitice.

Profitul la întreprindere se formează din diferența dintre încasările de fonduri pentru munca

și serviciile prestate, activele și valorile materiale vândute și costurile materiale pentru producția
lor, forței de muncă și alte costuri ale activităților economice, luând în considerare și eventuale
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amenzi. Profitul este folosit pentru a stabili bugetul, a rambursa împrumuturile și a plăti dobânzi
pentru acestea.

În general, pe baza cercetărilor efectuate cu privire la gestionarea rezultatelor financiare ale

activităților „Aurora Trading” S.R.L., s-au obținut următoarele rezultate.
La întreprindere în perioada analizată a existat o creștere a veniturilor, a costului vânzărilor

și a profitului net, care caracterizează întreprinderea pozitiv. Dar la analiza indicatorilor de
solvabilitate și lichidate situația nu este dintre cele mai bune.
Astfel, pentru a îmbunătăți rezultatul financiar (profitul) acestei întreprinderi, este necesar
să se efectueze:
• optimizarea costurilor (evaluarea dimensiunii și structurii, identificarea rezervelor,
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recomandări de reducere etc.);
• optimizarea veniturilor (raportul dintre profit și impozite, distribuția profiturilor etc.);
• restructurarea activelor (selectarea și furnizarea unui raport rezonabil de active circulante);
• să se furnizeze venituri suplimentare (din vânzări non-profil și activități financiare,
restructurarea complexului imobiliar - „dumping” de tipuri de proprietăți inutile, active fixe,
investiții financiare pe termen lung);
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• îmbunătățirea decontărilor cu contrapartidele (creșterea componentei de numerar în
vânzări).

Pentru o gestionare completă și cuprinzătoare a rezultatelor financiare, este necesar să se
creeze un serviciu de management financiar eficient, deoarece aproape toate domeniile sunt
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afectate în gestionarea rezultatelor financiare și acest lucru este corect, deoarece rezultatul
financiar este rezultatul final a activităților tuturor subdiviziunilor companiei.
„Aurora Trading” S.R.L. nu are un sistem de monitorizare a stării și eficienței utilizării
resurselor financiare. În acest sens, se poate concluziona că sistemul de organizare a gestionării
resurselor financiare la întreprindere este ineficient, ceea ce se datorează combinației activității
contabile și financiare a specialiștilor dintr-un departament. Din cele expuse mai sus, putem sugera
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următoarele măsuri:

În primul rând, pentru a obține un profit maxim, întreprinderea trebuie să utilizeze la

maxim resursele de care dispune și, în primul rând, trebuie să utilizeze rezerva identificată a
stocurilor de mărfuri.

În al doilea rând, diversificarea gamei de mărfuri și identificarea acelor mărfuri care

implică costuri cât mai mici, adică costul pe unitate de marfă mai redus și, în consecință, costul
primar este redus, ceea ce duce în cele din urmă la o creștere a profiturilor din vânzarea de mărfuri,
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pe lângă aceasta, gama suplimentară de mărfuri profitabile în sine oferă profit suplimentar.
Astfel, odată cu creșterea mamei de mărfuri și, în consecință, cu vânzarea mărfurilor

profitabile, crește profitul pe unitate și tot odată crește și numărul de mărfuri vândute, fiecare
unitate suplimentară crește suma totală a profitului. Ca urmare, o creștere a gamei de mărfuri
profitabile, cu condiția ca acestea să fie vândute, dă o creștere semnificativă a volumului
profiturilor.

Principalele rezerve pentru creșterea profitului întreprinderii sunt următoarele:
 în condiții economice stabile de gestionare, principala modalitate de a crește profiturile din

vânzările de mărfuri este de a reduce costul de achiziție;
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 valoarea profitului din vânzarea mărfurilor afectează compoziția și dimensiunea soldurilor
nerealizate la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare. O cantitate semnificativă de solduri
duce la încasarea incompletă a veniturilor și la pierderea profitului scontat;
 rezerva pentru creșterea profitului din bilanț poate fi profitul primit din vânzarea de active
fixe și alte bunuri ale întreprinderii. Dacă operațiunile anterioare legate de cedarea mijloacelor fixe
nu au avut un efect vizibil asupra rezultatelor financiare, acum, când organizația are dreptul de a

D

dispune de proprietatea sa, este logic să se scape de echipamentele inutile și neinstalate, după ce
s-a constat că ce este mai profitabil - să-l vândă sau să-l de a în locațiune;
 introducerea de noi tehnologii și echipamente;

 îmbunătățirea structurii organizaționale a întreprinderii, reducerea costurilor cu forța de
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muncă;

 mărirea razei de acțiune.

Un factor important în obținerea de profit suplimentar este optimizarea structurii vânzărilor.
La realizarea acestei optimizări, ponderea mărfurilor vândute la prețuri contractuale mai mari ar
trebui să crească la nivelul maxim. În consecință, ponderea mărfurilor vândute de întreprindere
către alte entități la prețuri mai mici ar trebui să fie cât mai redusă.
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De asemenea, este necesar să se introducă în practică în mod continuu analiza economică a

întreprinderii. Pe baza informațiilor existente și a bazei analitice, este necesar să se creeze un raport
care să arate eficiența utilizării resurselor întreprinderii la o anumită dată, calculat pe baza
indicatorilor economici și financiari. Analiza periodică va permite de a lua decizii tactice și

strategice.

Implementarea acestor propuneri va crește semnificativ profitul obținut de întreprindere.
Astfel, implementarea setului de măsuri enumerat, precum și o abordare sistematică a
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gestionării rezultatelor financiare, va permite întreprinderii „Aurora Trading” S.R.L. să crească
eficiența acesteia și să-și consolideze poziția pe piață.

3.2. Fundamentarea economică a măsurilor de îmbunătățire a eficienței
managementului rezultatelor financiare în cadrul entității „Aurora
Trading” S.R.L.

Îmbunătățirea procesului de gestiune ar trebui să înceapă cu o conștientizare a necesității
sale. În timp ce întreprinderile mari au departamente care se ocupă cu gestionarea resurselor
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financiare, în întreprinderile mici, rezultatele financiare sunt adesea gestionate de însăși
proprietarii acestora. Mai mult, într-o afacere mică nu există un sistem de management clar definit,
iar deciziile financiare sunt adesea luate de către o singură persoană și pot fi chiar cu caracter
subiective. De aceea, în primul rând, este necesar să fie „pregătiți” managerii în acest domeniu,
astfel încât aceștia să fie conștienți de riscurile asociate cu lipsa unui sistem de management
eficient. Analiza situației financiare, ca prim pas în luarea deciziilor financiare, este indispensabilă.
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În timp ce în întreprinderile mari (în societăți pe acțiuni, în general), analiza situației financiare a
activității este efectuată în mod regulat de specialiști interni și experți externi, atunci în
întreprinderile mici analiza indicatorilor se efectuează numai dacă este necesar (de exemplu,
pentru a obținerea unui credit).
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În această ordine de idei, este necesar să se formuleze câteva direcții pentru optimizarea
rezultatelor financiare, și anume:

Modificări în structura cheltuielilor întreprinderii, o creștere a ponderii serviciilor în
costul de producție. Aceste modificări se datorează unor factori precum: delegarea unor funcții
atât de natură de producere, cât și funcții asociate cu deservirea principalelor activități, transport,
management și alte organizații. În plus, în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiilor, nu este
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rațional să se investească cantități mari de resurse în echipamente, precum și în sedii diferite,
fiindcă aceste acțiuni implică o majorare a costurilor de capital, costul achiziționării de active fixe,
coturilor de întreținere a echipamentelor și o creștere a plăților aferente spațiilor închiriere.
Crearea și menținerea unei structuri financiare flexibile care permite utilizarea cea mai

eficientă a resurselor disponibile. Structura flexibilă permite, pe de o parte, să minimizeze costurile
și, pe de altă parte, să se adapteze rapid la condițiile de piață în schimbare. În acest sens,
gestionarea resurselor financiare și, în special, gestionarea activelor circulante este de o importanță
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deosebită. Astfel, gestionarea eficientă a activelor circulante va permite optimizarea stocurilor și,

în consecință, va duce la accelerarea cifrei de afaceri.
În acest caz, gestionarea eficientă a fondului de rulment are, de asemenea, o mare importanță,

în special controlul asupra suficienței acestuia. Consecințele lipsei de fond de rulment pot fi foarte
dificile pentru o companie și, uneori, chiar fatale [2.2, p. 236]. Necesitatea creșterii fondului de
rulment apare pe măsură ce crește volumul afacerii. În cazul în care o întreprindere nu are o
structură de capital adecvată și dacă a prezis incorect încasările și plățile de numerar, atunci poate
avea lichidități insuficiente.
În consecință, conducătorii întreprinderii trebuie să ia măsuri operative de îndreptare a
situației, și anume: să găsească numerar disponibil pentru a achita salariile, impozitele, etc.
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Adesea, în astfel de situații, conducătorii își axează atenția asupra soluționării problemei create,
neglijând, problemele creșterii situației în cauză, care, în cele din urmă, duce la scăderea
competitivității și, respectiv, a rentabilității.
În acest caz pot fi luate următoarele soluții:
- O soluție radicală este reducerea volumului afacerii. Întreprinderea va trebui să se absolve
de comenzile voluminoase și avantajoase din cauza lipsei resurselor pentru finanțarea fondului de
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rulment necesar. Cu toate acestea, dacă comenzile sunt inevitabile, ceea ce prezintă riscul creșterii
nivelului admisibil al datoriilor, executarea acestora ar trebui efectuată în așa fel încât costurile
asociate datoriei să nu depășească valoarea pierderilor care pot apărea, ca urmare a refuzului
executării comenzilor;
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- Cea mai ușoară cale este valorificarea capitalului, ceea ce se poate întâmpla în urma
desfășurării unei activități profitabile. O strategie pentru finanțarea fondului de rulment este o
strategie agresivă care se realizează prin capitalizări mici. Această situație generează fond de
rulment insuficient. În acest caz, problema poate fi rezolvată printr-o creștere constantă a fondului
de rulment, care va fi însoțită de o creștere adecvată a capitalului constant, de preferință prin
emiterea de acțiuni sau prin contractarea de împrumuturi pe termen lung;
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- O altă modalitate este de a exercita un control rezonabil asupra utilizării fondului de

rulment. Analiza constantă a stării capitalului circulant și a fluxurilor de numerar generate de
acesta permite entității să limiteze utilizarea resurselor suplimentare necesare pentru finanțarea
activităților sale de bază.

În prezent, majoritatea investițiilor de capital sunt acoperite de surse interne de

finanțare, în special prin cheltuieli de amortizare. Trebuie remarcat faptul că, în scopuri fiscale,
întreprinderile folosesc metode liniare de calcul al amortizării, care este în detrimentul lor, având
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în vedere nivelul ridicat al inflației, progresul tehnic și științific. Utilizarea slabă a mecanismului
de amortizare accelerată poate fi atribuită faptului că defecțiunile mari la amortizare duc la costuri
ridicate de fabricație. În același timp, defalcările de amortizare ridicate conduc la o scădere
artificială a profiturilor, ceea ce poate induce în eroare potențialii investitori, creditori și alți
utilizatori de informații despre poziția financiară a companiei. Astfel, majoritatea companiilor nu
numai că nu folosesc metode de calcul al amortizării accelerate, ci reduc și regulile existente pentru
a reduce costul de producție, respectiv prețul, pentru a rezista concurenței existente.
Accelerarea plăților, duratei ciclurilor financiare, creșterea ponderii plăților electronice

în volumul total al plăților, scăderea plăților în numerar. S-a constatat că reducerea duratei ciclului
de funcționare are un impact direct asupra îmbunătățirii eficienței utilizării fondului de rulment și
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indirect asupra reducerii necesității de împrumuturi și menținerii unei structuri satisfăcătoare a
bilanțului, precum și îmbunătățirii stabilității financiare și poziției financiare.
Optimizarea fluxurilor de numerar, care include o verificare zilnică a încasărilor și plăților
care au loc în întreprindere. Acest lucru va preveni abuzul și va furniza informațiile necesare pentru
a lua decizii cu privire la soldul zilnic de numerar, informațiile necesare pentru a lua decizii cu
privire la plățile curente. Astfel, este recomandabil distribuirea plăților în conformitate cu
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prioritatea acestora [2.3, p.321].

Introducerea noilor tehnologii informaționale în relațiile companiei cu partenerii săi: stat,
bănci, colaboratori și alte întreprinderi. O soluție ar fi Microsoft Business Intelligence, care îi ajută
pe liderii din orice întreprindere să își justifice în mod fiabil deciziile de afaceri, având la îndemână
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soluții complete și rentabile, care combină capacitatea de a analiza date la nivel de întreprindere.
Soluțiile oferite de platforma dată, pot fi utilizate la [3.1]:

- elaborarea și analiza sistemului de indicatori KPI, care permit a urmări performanța
întreprinderii în ansamblu sau raportat la altă întreprindere similară;

- analiza financiară cu referire la analiza profitabilității pe departamente, categorii de
produse, puncte de desfacere, sezonalitate;
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- planificarea bugetelor;

- analiza în managementul proiectelor;
- analiza de marketing;

- analiza pentru lanțurile de distribuție (retail), care presupune analiza datelor privind

comenzile în rețelele de distribuție, a livrărilor, a stocurilor ceea ce va facilita planificarea
stocurilor, promoțiilor de preț pentru anumite produse și calendarul livrărilor.
Globalizarea, care presupune căutarea de parteneri din întreaga lume, adică economia nu
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ar trebui să cunoască granițele geografice, etnice, politice sau de altă natură. Astfel,
disponibilitatea sistemelor informatice moderne ajută la transformarea piețelor de bunuri și servicii
în piețe cu concurență perfectă, cu acces gratuit la informații despre prețurile și caracteristicile
bunurilor și serviciilor concurenților. Clientul poate contacta direct producătorul (fără a implica o
terță parte), chiar dacă părțile sunt situate în diferite părți ale lumii.
În același timp, în lucrarea sa, Steven M. Bragg [1.11, p. 267] oferă câteva îndrumări pentru

menținerea unui echilibru între nevoile care trebuie finanțate și sursele potențiale de finanțare pe
care le includem în această ordine de idei:
Identificarea timpurie a creditorilor și a investitorilor. Chiar dacă în acest moment

nivelul resurselor financiare este suficient pentru a acoperi nevoile care urmează să fie finanțate
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pentru o anumită perioadă, entitatea trebuie să determine sursa resurselor financiare din timp, astfel
încât să nu creeze decalaje de timp între epuizarea resurselor și finalizarea lor. În caz contrar,
întreprinderea va trebui să accepte resurse financiare în condiții mai puțin favorabile.
„Curățarea” conturilor bancare. Dacă o companie are conturi la mai multe bănci, ar trebui
să se străduiască să profite la maximum de aceste resurse.

resurselor financiare proprii și, respectiv, a profitului.
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Astfel, o gestiune eficientă a resurselor financiare va contribui la creșterea volumului

În plus față de soluțiile și principiile enumerate mai sus, sunt necesare o serie de măsuri la
nivel de stat pentru a crește volumul rezultatelor financiare la nivelul întreprinderii. Experiența
țărilor dezvoltate arată că principiul finanțării bazat pe parteneriatul public-privat este probabil cel
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mai eficient instrument de management financiar care are un efect pozitiv asupra economiei
naționale. În acest context, principiul cofinanțării este adesea utilizat pentru a finanța programe,
proiecte și activități economice ale diferitelor instituții. Acest principiu asigură alocarea resurselor
din sectorul privat pentru finanțarea activității economice și alocarea resurselor bugetare în aceeași
sumă alocată de agenții economici [2.1, p. 14].

Fiecare stat are propriul scenariu de dezvoltare economică. În ceea ce privește Republica
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Moldova, considerăm, în primul rând, necesitatea creșterii cererii, care este unul dintre factorii
importanți în dezvoltarea economiei. Una dintre componentele principale ale cererii interne este
cererea populației. Pentru a crește volumul cererii, este necesar să se ia diferite măsuri pentru a o
împrumuta. În plus, este necesar să se ia o serie de măsuri eficiente pentru a dezvolta cererea
externă, ceea ce va crește volumul exporturilor și ca rezultat a cifrei de afaceri.
Luând în considerare cele scrise mai sus, credem că măsurile propuse vor contribui la

creșterea productivității muncii, la îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor financiare ale
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companiei și la creșterea profitabilității întreprinderii. În plus, întrucât profitabilitatea unei
întreprinderi afectează formarea resurselor financiare ale altor agenți economici, o creștere a
profitabilității va duce la o creștere a volumului resurselor financiare ale societății în ansamblu.
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CONCLUZII
Indicatorii rezultatelor financiare caracterizează eficiența absolută a întreprinderii în toate
domeniile activităților sale: producție, vânzări, aprovizionare, financiară și investiții. Ele constituie
baza dezvoltării economice a întreprinderii și consolidarea relațiilor sale financiare cu toți
participanții la procesul economic. Prin urmare, în opinia noastră, atunci când rezolvăm problema
îmbunătățirii rezultatelor financiare, ar trebui să ne concentrăm nu numai pe creșterea profitului

D

total, ci și pe creșterea activității economice și financiare a întreprinderii în ansamblu.

Scopul principal al gestiunii rezultatelor financiare este de a asigura maximizarea bunăstării
proprietarilor întreprinderii în perioada actuală și viitoare. Acest obiectiv principal este destinat să

personalului întreprinderii.

.M

asigure în același timp armonizarea intereselor proprietarilor cu interesele statului și ale
Primul capitol al prezentei lucrări a descris bazele teoretice ale gestiunii rezultatelor
financiare ale întreprinderii. Autorul s-a bazat pe fundamentarea necesității gestionării rezultatelor
financiare ale întreprinderii, deoarece rezultatul financiar este un indicator integral al întregii
activități a companiei.

Al doilea capitol prezintă o analiză detaliată a veniturilor și cheltuielilor întreprinderii

ZA

analizate. De asemenea, s-a efectuat o evaluarea a eficienței managementului rezultatelor
financiare aplicat în cadrul entității.

Rezultatele analizei rezultatelor financiare și economice ale „Aurora Trading” S.R.L. pentru

2018 - 2020 a arătat că în cadrul întreprinderii veniturile și profitul net, sunt în creștere iar
cheltuielile activității operaționale în descreștere, ceea ce caracterizează compania pozitiv. În
același timp, reducerea semnificativă indicatorilor de lichiditate merită o evaluare negativă.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că la sfârșitul anului 2020 valoarea creanțelor față de

TE

datoriile curente sunt practic la acelaș nivel, ceea ce este un factor pozitiv în activitățile

întreprinderii, dar în același timp sugerează că plata pentru mărfurile livrate nu sunt achitate la
scadență.

Coeficienții care caracterizează stabilitatea financiară (de lichiditate) sunt destul de scăzuți

în comparație cu intervalul optim și arată că compania este dependentă din punct de vedere
financiar. Valoarea coeficientului solvabilitate de asemenea, este mai mic decât punctul critic, ceea

ce indică o situație financiară nefavorabilă la întreprindere.
În același timp, coeficientul de rentabilitate economică este destul de scăzut, ceea ce indică

utilizarea ineficientă a proprietății întreprinderii. Compania a înregistrat, o creștere semnificativă
a randamentului capitalului propriu, datorită unei creșteri a profitului net.
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Creșterea totală a valorii bilanțului în 2020 cu 543051 lei ne vorbește despre o munca stabilă
a întreprinderii în această perioadă.
Dacă vorbim despre întreaga perioadă analizată, atunci se poate observa că există o dinamică
inegală a valorilor indicatorilor de profitabilitate ai „Aurora Trading” S.R.L.. Creșterea a fost
deosebit de puternică în 2020 și cea mai mică în 2019.
Pe baza analizei profitului și rentabilității, se poate concluziona că compania studiată are

D

rezerve pentru creșterea profiturilor din:
creșterea volumului de vânzări;

reducerea costului de achiziție a mărfurilor;
lărgirea gamei de mărfuri.

.M

Eficiența gestionării resurselor financiare poate fi îmbunătățită prin reducerea perioadei de
rotație și creșterea rentabilității prin reducerea costurilor și creșterea veniturilor.
Una dintre modalitățile de economisire a fondului de rulment și, prin urmare, de creștere a
cifrei de afaceri este îmbunătățirea gestionării stocurilor. Deoarece organizația investește în
formarea stocurilor, costurile de stocare sunt asociate nu numai cu costurile de depozitare, ci și cu
riscul de deteriorare și perimare a mărfurilor, precum și cu valoarea în timp a capitalului, adică cu
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o rată de rentabilitate care ar fi putut fi generată din alte oportunități de investiții cu un grad
echivalent de risc.

Rezultatele economice și operaționale din stocarea unui anumit tip de active circulante într-

un anumit volum sunt specifice pentru acest tip de active. Un stoc mare de bunuri la depozit

(asociat cu volumul de vânzări așteptat) reduce posibilitatea unui deficit de bunuri în cazul unei
cereri neașteptat de mari.

Creșterea cifrei de afaceri a fondului de rulment se reduce la identificarea rezultatelor și a

costurilor asociate stocării stocurilor și a însumării unui echilibru rezonabil de stocuri și costuri.
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Pentru a accelera cifra de afaceri a fondului de rulment din organizație, este recomandabil:
• planificarea achizițiilor de bunuri necesare;
• utilizarea depozitelor moderne;
• îmbunătățirea prognozei cererii;
• livrarea rapidă a mărfurilor către cumpărători (atât cu ridicata, cât și cu amănuntul).
A doua modalitate de accelerare a cifrei de afaceri a fondului de rulment este reducerea

creanțelor.

Nivelul creanțelor este determinat de mulți factori: tipul de bunuri, capacitatea pieței, gradul
de saturație a pieței cu aceste bunuri, sistemul de decontare adoptat în organizație etc. Gestionarea
creanțelor implică, în primul rând, controlul asupra cifrei de afaceri a fondurilor în decontări.
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Accelerarea cifrei de afaceri în timp este văzută ca o tendință pozitivă. Selecția potențialilor
cumpărători și stabilirea condițiilor de plată pentru bunurile stipulate în contracte sunt de o mare
importanță.
Selecția se efectuează utilizând criterii formale: conformitatea cu disciplina de plată în
trecut, capacitățile financiare prevăzute ale cumpărătorului de a plăti pentru volumul de bunuri
solicitat, nivelul de solvabilitate curent, nivelul de stabilitate financiară, condițiile economice și

D

financiare ale întreprinderii vânzător (supra-stocare, gradul de nevoie de numerar etc.).

Cele mai frecvente metode de influențare a debitorilor cu scopul de a achita datoriile sunt
trimiterea de scrisori, apeluri telefonice, vizite personale, vânzarea de datorii către organizații
speciale (factoring); iar pentru cei care nu plătesc chemarea în judecată.

.M

O a treia modalitate de a reduce costurile fondului de rulment este utilizarea mai bună a
numerarului. Din punct de vedere al teoriei investițiilor, banii sunt unul dintre cazurile speciale de
investiții în inventar. Prin urmare, cerințele generale li se aplică. În primul rând, este nevoie de un
stoc de bază de numerar pentru a efectua calculele curente. În al doilea rând, anumite fonduri sunt
necesare pentru acoperirea cheltuielilor neprevăzute. În al treilea rând, este recomandabil să fie o
anumită sumă de numerar gratuit pentru a asigura o posibilă sau proiectată extindere a activităților.
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De asemenea, pare necesar să se facă următoarele propuneri pentru îmbunătățirea
rezultatelor financiare ale „Aurora Trading” S.R.L., care pot fi aplicate atât pe termen scurt și

mediu, cât și pe termen lung:

 Creșterea volumului vânzărilor, deoarece acest lucru va permite optimizarea costurilor și

să reducerea prețului mărfurilor, ceea ce crește competitivitatea acestuia.
 Sporirea puterii financiare în ceea ce privește prețul, deoarece acest lucru va permite o

politică de marketing mai diversă și va crește marja de siguranță împotriva riscului de scădere a
prețurilor pe piață.

TE

 Menținerea lichidității întreprinderii, monitorizând echilibrul cheltuielilor și veniturilor

în fiecare perioadă specifică de timp, deoarece decalajul lor poate duce la o deteriorare a ritmului
întreprinderii și, în cel mai rău caz, la o oprire a activității, care agravează brusc rezultatele finale.
Al treilea capitol descrie direcțiile de îmbunătățire a managementul rezultatelor financiare.

Luând în considerare datele analizei rezultatelor financiare, au fost enumerate recomandări pentru
îmbunătățirea acestora.
Astfel, implementarea complexului de măsuri enumerate, considerăm că vor duce la o

organizarea mai eficientă a gestiunii rezultatelor financiar la întreprindere, precum și o abordare
sistematică a acesteia, iar ca rezultat vor spori eficiența întreprinderii și își va consolida poziția pe
piața autohtonă.
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SITUATIILE FINANCIARE
Anexe la SNC
“Prezentarea situatiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova
pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
Entitatea:

S.R.L. AURORA TRADING

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.GRADINA BOTANICA NR.14 BL.3 OF.307
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Satul(comuna):
Strada: SEC.BOTANICA, STR.GRADINA BOTANICA NR.14 BL.3 OF.307
Cod postal: 2032
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Activitatea principala: G4690, Comert cu ridicata nespecializat
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica: 530, Societăţi cu răspundere limitată
Cod CUIÎO:

41206417

Codul fiscal: 1017600033755
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Ceban Larisa
Telefon: +37322212989
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 1 persoane.
Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură
Anexa 8
Indicatori
1

Perioada de gestiune

Cod rd.
2

precedenta

curenta

3

4

Venituri din vinzari

010

1882407

Alte venituri din activitatea operationala

020

17413

1127944

Venituri din alte activitati

030

26430

18765

Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)

040

1926250

1146709

Variatia stocurilor

050

Costul vinzarilor mărfurilor vândute

060

1437665

993389

Cheltuieli privind stocurile

070

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii

080

60174

60121

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de
asigurare obligatorie de asistenta medicala

090

15789

13527

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate

100

3555

3555

Alte cheltuieli

110

217268

194235

Cheltuieli din alte activitati

120

22427

57809

Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +
rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

1756878

1322636

Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)

140

169372

-175927

Cheltuieli privind impozitul pe venit

150

20655

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)

160

148717

-175927

BILANŢUL
la 31.12.2019
Anexa 1
Nr.
cpt.

ACTIV

Cod rd.

1

2

3

Sold la
Inceputul perioadei de gestiune

Sfirsitul perioadei de gestiune

4

5

Active imobilizate
Imobilizari necorporale

010

Imobilizari corporale in curs de executie

020

Terenuri

030

Mijloace fixe

040

6814

3259

Nr.
cpt.

ACTIV

1

2

1.

Sold la

Cod rd.
Inceputul perioadei de gestiune

Sfirsitul perioadei de gestiune

4

5

3

Resurse minerale

050

Active biologice imobilizate

060

Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate

070

Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate

080

Investitii imobiliare

090

Creante pe termen lung

100

Avansuri acordate pe termen lung

110

Alte active imobilizate

120

Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 +
rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +
rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

6814

3259

Materiale

140

717

111

Active biologice circulante

150

Obiecte de mica valoare si scurta durata

160

4129

3623

Productia in curs de executie si produse

170

Marfuri

180

46181

175668

Creante comerciale

190

451960

315114

Creante ale partilor afiliate

200

Avansuri acordate curente

210

5048

3781

Creante ale bugetului

220

37151

59905

Creante ale personalului

230

Alte creante curente

240

Numerar in casierie si la conturi curente

250

Alte elemente de numerar

260

Investitii financiare curente in parti neafiliate

270

Investitii financiare curente in parti afiliate

280

Alte active circulante
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 +
rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 +
rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 +
rd.290)
Total active (rd.130 + rd.300)

Active circulante

2.

907

26066

363

290

6224

6665

300

577476

566137

310

584290

569396

Capital social si suplimentar

320

1000

1000

Rezerve

330

Corectii ale rezultatelor anilor precedenti

340

Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor
precedenti

350

Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune

360

x

Profit utilizat al perioadei de gestiune

370

x

Alte elemente de capital propriu

380

Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 +
rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)

390

Capital propriu

3.

Datorii pe termen lung

4.

Credite bancare pe termen lung

400

Imprumuturi pe termen lung

410

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

420

Alte datorii pe termen lung

430

Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 +
rd.420 + rd.430)

440

Datorii curente

x
224190

225190

197717
-175927

22790

Nr.
cpt.

ACTIV

1

2

5.

Sold la

Cod rd.
Inceputul perioadei de gestiune

Sfirsitul perioadei de gestiune

4

5

3

Credite bancare pe termen scurt

450

62500

Imprumuturi pe termen scurt

460

Datorii comerciale

470

Datorii fata de partile afiliate

480

Avansuri primite curente

490

Datorii fata de personal

500

16427

Datorii privind asigurarile sociale si medicale

510

1200

Datorii fata de buget

520

Venituri anticipate curente

530

Datorii fata de proprietari

540

Finantari si incasari cu destinatie speciala curente

550

Provizioane curente

560

Alte datorii curente

74619
124046

359401

220776

10069

1820

570

4209

30639

Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 +
rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 +
rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)

580

359100

546606

Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)

590

584290

569396

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019
Anexa 2
Indicatori

Perioada de gestiune

Cod rd.

1

precedenta

curenta

3

4

2

Venituri din vinzari

010

1882407

1127944

Costul vinzarilor

020

1437665

993389

Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)

030

444742

134555

Alte venituri din activitatea operationala

040

17413

Cheltuieli de distribuire

050

1023

36646

Cheltuieli administrative

060

295763

227199

Alte cheltuieli din activitatea operationala

070

Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 +
rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)

080

165369

-136883

Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)

090

4003

-39044

Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)

100

169372

-175927

Cheltuieli privind impozitul pe venit

110

20655

Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 –
rd.110)

120

148717

7593

-175927

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019
Anexa 3
Nr.
d/o

Indicatori

1

2

Cod rd

Sold la inceputul
perioadei de gestiune

Majorari

Diminuari

Sold la sfirsitul
perioadei de gestiune

3

4

5

6

7

Capital social si suplimentar

1

Capital social

010

Capital suplimentar

020

Capital nevarsat

030

Capital neinregistrat

040

Capital retras
Total capital social si suplimentar (rd.010 +
rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

1000

()

()

()

()

050

()

()

()

()

060

1000

Rezerve
Capital de rezerva

1000

070

1000

Nr.
d/o
2
1

Indicatori

Cod rd

Sold la inceputul
perioadei de gestiune

Majorari

Diminuari

Sold la sfirsitul
perioadei de gestiune

2

3

4

5

6

7

Rezerve statutare

080

Alte rezerve

090

Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)

100

Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)

3

4

Corectii ale rezultatelor anilor precedenti

110

X

Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al
anilor precedenti

120

Profit net (pierdere neta) al perioadei de
gestiune

130

X

Profit utilizat al perioadei de gestiune

140

X

Rezultatul din tranzitia la noile reglementari
contabile

150

Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 rd.140 + rd.150)

160

Alte elemente de capital propriu, din care

170

Diferente din reevaluare

171

Subventii entitatilor cu proprietate publica

172

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 +
rd.160 + rd.170)

180

224190

26473

197717

-175927

-175927

224190

-175927

26473

21790

225190

-175927

26473

22790

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019
Anexa 4
Indicatori
1

Perioada de gestiune

Cod rd
2

precedenta

curenta

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operationala
Incasari din vinzari

010

2309163

1292740

Plati pentru stocuri si servicii procurate

020

1763870

1314450

Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala

030

71417

55121

Dobinzi platite

040

Plata impozitului pe venit

050

22542

29529

Alte incasari

060

Alte plati

070

204388

21816

Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010
– rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )

080

246946

-128176

Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
Incasari din vinzarea activelor imobilizate

090

Plati aferente intrarilor de active imobilizate

100

Dobinzi incasate

110

Dividende incasate

120

Alte incasari (plati)

130

Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 –
rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

140

Fluxuri de numerar din activitatea financiara
Incasari sub forma de credite si imprumuturi

150

60000

508119

Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor

160

260000

371000

Dividende platite

170

94000

24885

Incasari din operatiuni de capital

180

Alte incasari (plati)

190

Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 –
rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)

200

-294000

112234

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

210

-47054

-15942

Indicatori

Perioada de gestiune

Cod rd

1

2

precedenta

curenta

3

4

Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

-14826

-9761

Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune

230

87946

26066

Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210
± rd.220 + rd.230)

240

26066

363

Date generale
Anexa 6
1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1017600033755 Data inregistrarii 09.08.2017 Seria MD Numar 365493
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma lei, inclusiv:
1) cota statului 1000 lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:
Nr.
Ord.

Numar

Data
Termen de
Tipul de activitate
eliberarii valabilitate

Organul care a eliberat
licenta

1
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 1 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 1 persoane,
2) muncitori persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 1 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 60121 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor
actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei,
inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
Nr. Ord. lei

denumirea

codul
valutei

1
14. Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numarator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila
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NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii
Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti
Indicatori

Cod
rd./
cod
tara

Sold la inceputul
perioadei de gestiune

Intrari / majorari

Iesiri / diminuari

Diferente de curs
valutar

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

Creante si investitii
financiare pe termen lung –
total

010

Creante comerciale, inclusiv pe
tari:

020

1

2

Avansuri acordate, inclusiv pe
tari:

1

Modificari in perioada de gestiune
Sold la sfirsitul
perioadei de gestiune

030

2

1

2

Imprumuturi acordate si
creante privind leasingul
financiar, inclusiv pe tari:

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

040

1

2

Alte creante si investitii
financiare, inclusiv pe tari:

050

1

2

Datorii pe termen lung –
total

060

Datorii comerciale, inclusiv pe
tari:

070

1

2

Avansuri primite, inclusiv pe
tari:

080

1

2

Credite bancare, imprumuturi si
datorii privind leasingul
financiar, inclusiv pe tari:

090

1

2

Alte datorii, inclusiv pe tari:

100

3

4

5

6

7

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii
Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia
fondatorilor
Indicatori

Cod
rd./
cod
tara

Sold la inceputul
perioadei de gestiune

Intrari / majorari

Iesiri / diminuari

Diferente de curs
valutar

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

6

7

Creante si investitii
financiare pe termen lung –
total

010

Creante comerciale, inclusiv pe
tari:

020

1

2

Avansuri acordate, inclusiv pe
tari:

1

040

1

2

Depozite, inclusiv pe tari:

050

Alte creante si investitii
financiare, inclusiv pe tari:

Sold la sfirsitul
perioadei de gestiune

030

2

Imprumuturi acordate si
creante privind leasingul
financiar, inclusiv pe tari:

1

Modificari in perioada de gestiune

3

2
060

4

3

5

4

6

7

5

1

2

Datorii pe termen lung –
total

070

Datorii comerciale, inclusiv pe
tari:

080

1

2

Avansuri primite, inclusiv pe
tari:

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

090

1

2

Credite bancare, imprumuturi si
datorii privind leasingul
financiar, inclusiv pe tari:

100

1

2

Alte datorii, inclusiv pe tari:

110

3

4

5

6

7

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6
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NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii
Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti
Sold la inceputul perioadei de
gestiune
Indicatori

1

Cod
rd./
cod
tara

2

Creante si investitii
financiare curente –
total

010

Creante comerciale,
inclusiv pe tari:

020

1
Avansuri acordate,
inclusiv pe tari:

1
Imprumuturi acordate
si creante privind
leasingul financiar,
inclusiv pe tari:

2

2

Total

Transferari din
active si
datorii pe
termen lung in
active si
datorii curente

Diferente de
curs valutar

La care
termenul de
plata nu a
sosit sau este
expirat pina la
un an

Iesiri /
diminuari

Termenul
expirat mai
mult de un an

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

040

2

Alte creante si investitii
financiare, inclusiv pe
tari:

050

1

2

Datorii curente –
total

060

Datorii comerciale,
inclusiv pe tari:

070

Avansuri primite,
inclusiv pe tari:

Termenul
expirat mai
mult de un an

030

1

1

La care
termenul de
plata nu a
sosit sau este
expirat pina la
un an

Sold la sfirsitul perioadei de
gestiune

Modificari in perioada de gestiune

2
080

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Credite bancare,
imprumuturi si datorii
privind leasingul
financiar, inclusiv pe
tari:

1
Datorii privind
dividendele calculate,
inclusiv pe tari:

090

2
100

1

2

Alte datorii, inclusiv pe
tari:

110

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii
Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor
Sold la inceputul perioadei de
gestiune
Indicatori

1

Cod
rd./
cod
tara

2

Creante si investitii
financiare curente –
total

010

Creante comerciale,
inclusiv pe tari:

020

1
Avansuri acordate,
inclusiv pe tari:

1
Imprumuturi acordate
si creante privind
leasingul financiar,
inclusiv pe tari:

1
Depozite, inclusiv pe
tari:

2

La care
termenul de
plata nu a
sosit sau este
expirat pina la
un an

Termenul
expirat mai
mult de un an

3

Sold la sfirsitul perioadei de
gestiune

Modificari in perioada de gestiune

Total

Transferari din
active si
datorii pe
termen lung in
active si
datorii curente

Diferente de
curs valutar

La care
termenul de
plata nu a
sosit sau este
expirat pina la
un an

Iesiri /
diminuari

Termenul
expirat mai
mult de un an

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

030

2

040

2
050

1

2

Alte creante si investitii
financiare, inclusiv pe
tari:

060

1

2

Datorii curente –
total

070

Datorii comerciale,
inclusiv pe tari:

080

1

2

Avansuri primite,
inclusiv pe tari:

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

090

1

2

Credite bancare,
imprumuturi si datorii
privind leasingul
financiar, inclusiv pe
tari:

100

1

2

Alte datorii, inclusiv pe
tari:

110

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii
Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social
Indicatori

1

Cod
rd./
cod
tara

Sold la inceputul perioadei de
gestiune

Intrari/ majorari

Iesiri/ diminuari

Sold la sfirsitul perioadei de
gestiune

2

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

Investitii financiare

010

Cote de participatie si actiuni de pina la
10% inclusiv, in capitalul social al
entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:

020

1

2

Cote de participatie si actiuni de peste
10% in capitalul social al entitatilor
nerezidente, inclusiv pe tari:

1

030

2

Capital social

040

Cote de participatie si actiuni de pina la
10% inclusiv, inclusiv pe tari:

050

1

2

Cote de participatie si actiuni de peste
10%, inclusiv pe tari:

060

Rd.010= rd.020 + rd.030
Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4-col.5
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NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii
Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii
Indicatori
1

Cod rd./ cod
tara
2

Venituri – total

010

Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:

020

1

2

Perioada de gestiune
precedenta

curenta

3

4

3

4

1

2

Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor
activitati, inclusiv pe tari:

2

Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe
tari:

3

2

Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie
expirat, inclusiv pe tari:

2

3

4

040

1

1

4

030

1

Alte venituri, inclusiv pe
tari:

3

3

4

3

4

3

4

050

4

060

1

2

Cheltuieli – total

070

Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare
fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe
tari:

080

1

2

Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe
tari:

3

090

1

2

Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor
creante compromise, inclusiv pe tari:

1

2

Alte cheltuieli, inclusiv pe
tari:

4

100

3

4

110

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
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NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii
Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere
Indicatori

Cod
rd./
cod
tara

Sold la inceputul perioadei de
gestiune

Intrari/ majorari

Iesiri/ diminuari

Sold la sfirsitul perioadei de
gestiune

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

Bunuri primite in baza contractelor de
comision, inclusiv pe tari:

1
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv
pe tari:

1
Bunuri obtinute din materialele
prelucrate, inclusiv pe tari:

010

2
020

2
030

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informaţiile privind activele imobilizate
Anexa 7

Indicatori

Nr.
rind

Existenţa la
începutul
perioadei (la
costul de
intrare)

A

1

2

1. Imobilizări necorporale în curs de
execuţie

100

2. Imobilizări necorporale în utilizare,
total inclusiv:

200

2.1 brevete şi mărci

210

2.2. licenţe de activitate

220

2.3. programe informatice

230

3. Imobilizări corporale în curs de
execuţie

300

4. Terenuri

400

5. Mijloace fixe, total din care:

500

5.1. clădiri

510

5.2. construcţii speciale

520

5.3. maşini, utilaje, instalaţii de
transmisie

530

inclusiv: tehnică de calcul

531

5.4. mijloace de transport

540

5.5. instrumente şi inventar

550

5.6. costuri ulterioare aferente
obiectelor neînregistrate în bilanţ

560

5.7. mijloace fixe primite în leasing
financiar

570

5.8. mijloace fixe primite în gestiune
economică

580

5.9. alte mijloace fixe

590

6. Resurse minerale

600

7. Investiţii imobiliare, total

700

Amortizarea Deprecierea
acumulată la acumulată la
începutul
începutul
perioadei
perioadei
3

4

Intrarea în
cursul
perioadei (la
costul de
intrare)

Ieşirea în
cursul
perioadei (la
costul de
intrare)

Existenţa la
sfîrşitul
perioadei (la
costul de
intrare)

Amortizarea
acumulată
la sfîrşitul
perioadei

Deprecierea
acumulată
la sfîrşitul
perioadei

5

6

7

8

9

x

x

10666

3852

10666

7407

10666

3852

10666

7407

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*
* conform art.36 din Legea contabilităţii

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Anexe la SNC
“Prezentarea situatiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020
Entitatea:
Cod CUIÎO:

S.R.L. AURORA TRADING
41206417

Cod IDNO: 1017600033755
Sediul:
MD: 2032
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307
Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată
Date de contact:
Telefon: 0 22 212989
WEB:
E-mail:

ceban.larisa.08@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

Dl (dna) Ceban Larisa Tel. 0 690 31 871

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

1 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Cravcenco Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL
Anexa 1
la 31.12.2020
Sold la
Nr. cpt.

Indicatori

Cod rd.

2

3

1

Începutul perioadei de
gestiune

Sfîrșitul perioadei de
gestiune

4

5

ACTIV
ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție

010

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total

020

0

0

0

0

3259

0

din care:
021
2.1. concesiuni, licențe și mărci
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție

022

2.3. programe informatice

023

2.4. alte imobilizări necorporale

024

3. Fond comercial

030

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

040

Total imobilizări necorporale
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

050

II. Imobilizări corporale
1. Imobilizări corporale în curs de execuție

060

2. Terenuri

070

3. Mijloace fixe, total

080

din care:
081
3.1. clădiri
3.2. construcții speciale

082

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice

083

3.4. mijloace de transport

084

3259

A.

3.5. inventar și mobilier

085

3.6. alte mijloace fixe

086

4. Resurse minerale

090

5. Active biologice imobilizate

100

6. Investiții imobiliare

110

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

120

Total imobilizări corporale
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

3259

0

0

0

0

0

III. Investiții financiare pe termen lung
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

140

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total

150

din care:
151
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate

152

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

153

2.4 alte investiții financiare

154

Total investiții financiare pe termen lung
(rd.140 + rd.150)

160

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate
1. Creanțe comerciale pe termen lung

170

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung

180

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

181

3. Alte creanțe pe termen lung

190

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung

200

5. Alte active imobilizate

210

Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

220

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

3259

0

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

3734

3623

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție

260

4. Produse și mărfuri

270

175668

351364

5. Avansuri acordate pentru stocuri

280

3781

3647

Total stocuri
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

183183

358634

1. Creanțe comerciale curente

300

315114

682213

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

59905

43330

4. Creanțele ale personalului

330

907

0

5. Alte creanțe curente

340

6. Cheltuieli anticipate curente

350

7. Alte active circulante

360

6665

6570

Total creanțe curente și alte active circulante
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

382591

732113

0

0

ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri

II. Creanțe curente și alte active circulante

B.

III. Investiții financiare curente
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

390

din care:
391
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate

392

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

393

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate

394

Total investiții financiare curente
(rd.380 + rd.390)

400

0

0

IV. Numerar și documente bănești

410

363

21700

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

566137

1112447

TOTAL ACTIVE
(rd.230 + rd.420)

430

569396

1112447

1. Capital social

440

1000

1000

2. Capital nevărsat

450

3. Capital neînregistrat

460

4. Capital retras

470

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

480

Total capital social și neînregistrat
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

490

II. Prime de capital

500

PASIV
CAPITAL PROPRIU
I. Capital social și neînregistrat

(
)

(
)

(
)

(
)

1000

1000

21790

21790

III. Rezerve

C.

1. Capital de rezervă

510

2. Rezerve statutare

520

3. Alte rezerve

530

Total rezerve
(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

IV. Profit (pierdere)
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

550

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

560

X

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

X

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

X

Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

V. Rezerve din reevaluare

600

VI. Alte elemente de capital propriu

610

TOTAL CAPITAL PROPRIU
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

620

426838
(
)
21790

448628

22790

449628

DATORII PE TERMEN LUNG
1. Credite bancare pe termen lung

630

2. Împrumuturi pe termen lung

640

din care:
641
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

D.

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

642

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

643

3. Datorii comerciale pe termen lung

650

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung

660

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

661

5. Avansuri primite pe termen lung

670

6. Venituri anticipate pe termen lung

680

7. Alte datorii pe termen lung

690

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

700

DATORII CURENTE
1. Credite bancare pe termen scurt

710

62500

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

720

74619

1819

din care:
721

74619

1819

359401

555839

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

E.

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

722

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

723

3. Datorii comerciale curente

730

4. Datorii față de părțile afiliate curente

740

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

741

5. Avansuri primite curente

750

6. Datorii față de personal

760

16427

4188

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

770

1200

1650

8. Datorii față de buget

780

1820

61899

9. Datorii față de proprietari

790

10. Venituri anticipate curente

800

11. Alte datorii curente

810

30639

37424

TOTAL DATORII CURENTE
(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 +
rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)

820

546606

662819

569396

1112447

PROVIZIOANE

F.

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților

830

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților

840

3. Provizioane pentru impozite

850

4. Alte provizioane

860

TOTAL PROVIZIOANE
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)

870

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la pînă la
Anexa 2
Indicatori

Perioada de gestiune

Cod rd.
precedenta

1
Venituri din vînzări, total

2

curenta

3

4

010

1127944

2000713

011

1127944

2000713

din care:
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor

012

venituri din contracte de construcție

013

venituri din contracte de leasing

014

venituri din contracte de microfinanţare

015

alte venituri din vînzări

016

Costul vînzărilor, total

020

993389

1340389

021

993389

1340389

134555

660324

din care:
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților

022

costuri aferente contractelor de construcție

023

costuri aferente contractelor de leasing

024

costuri aferente contractelor de microfinanţare

025

alte costuri aferente vînzărilor

026

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)

030

Alte venituri din activitatea operațională

040

Cheltuieli de distribuire

050

36646

25953

Cheltuieli administrative

060

227199

209957

Alte cheltuieli din activitatea operațională

070

7593

1953

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)
(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)

080

-136883

422461

Venituri financiare, total

090

18766

79107

57810

38486

-39044

40621

din care:
091
venituri din interese de participare
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate

092

venituri din dobînzi

093

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate

094

venituri din alte investiții financiare pe termen lung

095

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate

096

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile
financiare pe termen lung și curente

097

venituri din ieșirea investițiilor financiare

098

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă

099

Cheltuieli financiare, total

100

din care:
101
cheltuieli privind dobînzile
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate

102

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile
financiare pe termen lung și curente

103

cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare

104

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă

105

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)

110

Venituri cu active imobilizate și excepționale

120

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale

130

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și
excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)

140

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +
rd.140)

150

-39044

40621

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)

160

-175927

463082

Cheltuieli privind impozitul pe venit

170

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 rd.170)

180

36244
-175927

426838

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la pînă la
Anexa 3
Nr.
d/o

Indicatori

Cod rd

Sold la începutul
perioadei de
gestiune

Majorări

Diminuări

Sold la sfîrşitul
perioadei de
gestiune

1

2

3

4

5

6

7

Capital social și neînregistrat
1. Capital social

010

2. Capital nevărsat

020

3. Capital neînregistrat

030

4. Capital retras

040

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de
proprietate

050

Total capital social și neînregistrat
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

060

Prime de capital

070

I.

II.

1000
(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

1000

Rezerve

III.

1. Capital de rezervă

080

2. Rezerve statutare

090

3. Alte rezerve

100

Total rezerve
(rd.080 + rd.090 + rd.100)

110

Profit (pierdere)
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

120

1000

X

1000

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenți

130

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune

140

X

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

150

X

Total profit (pierdere)
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160

V.

Rezerve din reevaluare

170

VI.

Alte elemente de capital propriu

180

Total capital propriu
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 +
rd.180)

190

IV.

21790

21790
426838
(
)

426838
(
)

(
)

21790

426838

448628

22790

426838

449628

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la pînă la
Anexa 4
Indicatori

Cod rd

1

2

Perioada de gestiune
precedentă

curentă

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operațională
Încasări din vînzări

010

1292740

2093887

Plăți pentru stocuri și servicii procurate

020

1314450

1670345

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și
medicală

030

55121

78771

Dobînzi plătite

040

Plata impozitului pe venit

050

Alte încasări

060

Alte plăți

070

21816

162926

Fluxul net de numerar din activitatea operațională
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)

080

-128176

179892

1953
29529

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții
Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate

100

Dobînzi încasate

110

Dividende încasate

120

inclusiv: dividende încasate din străinătate

121

Alte încasări (plăți)

130

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

140

Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite și împrumuturi

150

508119

64200

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor

160

371000

199500

Dividende plătite

170

24885

inclusiv: dividende plătite nerezidenților

171

Încasări din operațiuni de capital

180

Alte încasări (plăți)

190

Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)

200

112234

-135300

Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

210

-15942

44592

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

-9761

-23255

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

26066

363

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

363

21700
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“AURORA TRADING” SRL
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о финансовом состоянии за 2019 год
(согл. ст. 30 Закона 287 15/12/2017 О Бухгалтерском учете)
Наименование субъекта: AURORA TRADING SRL
Юридический адрес субъекта: MD-2032, mun. Chisinau, str. Grădina Botanică,
14/3, of.307
Сумм задолженностей с истекшим сроком погашения – нет.
Активов, заложенных для покрытия балансовых и забалансовых задолженностей – нет.
Среднесписочная численность работников за 2020 год – 1 человек.
Административный персонал – 1 человек. Рабочие – 0 человек.
Начисленная заработная плата по предприятию – 60121 леев.
Отчисления в пенсионный фонд: 3607 леев.
Отчисления в фонд социального страхования: 10822 леев.
Отчисления в фонд медицинского страхования: 2025 леев из заработной платы
сотрудников и 2025 леев за счет работодателя. Итого 4050 леев.
Надзорных административных органов – нет.
Авансы и кредиты, выданные членам административных органов, отсутствуют.
Балансовая стоимость дебиторской задолженности в 2020 году составила 379705 лея, из
которой:
- коммерческая дебиторская задолженность – 315114 лея
- авансы выданные – 3781 лея
- дебиторская задолженность бюджета – 59905 лея
- дебиторская задолженность персонала –905 лей
Балансовая стоимость обязательств в 2018 году составила 545301 леев, из которой:
- обязательства по займам перед учредителями – 74619 леев
- обязательства персоналу – 15121 лея
- обязательства по социальному и медицинскому страхованию – 1200 лея
- обязательства бюджету – 1820 лея
- коммерческие обязательства – 359401 лея
- авансы полученные – 0 лея
- прочие текущие обязательства – 30640 лея.
-обязательства по банковским кредитам- 62500 лея.
Поступления от продаж, всего - 2095987
откуда:
по безналичному расчету: 2093887
в порядке обмена: 2100
Директор ____________________Кравченко Сергей
Гл.бухгалтер __________________Чебан Лариса
MD-2005 mun. Chişinău, str. Grădina Botanica, 14/3, of.307, tel. + 373 691 03 790
IDNO 1017600033755, cod TVA 0308633
IBAN lei: MD57MO2224ASV20960337100 BC “Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” SA
Chişinău, C/B MOBBMD22

“AURORA TRADING” SRL
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о финансовом состоянии за 2020 год
(согл. ст. 30 Закона 287 15/12/2017 О Бухгалтерском учете)
Наименование субъекта: AURORA TRADING SRL
Юридический адрес субъекта: MD-2032, mun. Chisinau, str. Grădina Botanică,
14/3, of.307
Сумм задолженностей с истекшим сроком погашения – нет.
Активов, заложенных для покрытия балансовых и забалансовых задолженностей – нет.
Среднесписочная численность работников за 2020 год – 1 человек.
Административный персонал – 1 человек. Рабочие – 0 человек.
Начисленная заработная плата по предприятию – 59 957,22 леев.
Отчисления в пенсионный фонд: 3 597,43 леев.
Отчисления в фонд социального страхования: 10 792,30 леев.
Отчисления в фонд медицинского страхования: 3378.53 леев из заработной платы
сотрудников и 3378.53 леев за счет работодателя. Итого 6 757,06 леев.
Надзорных административных органов – нет.
Авансы и кредиты, выданные членам административных органов, отсутствуют.
Балансовая стоимость дебиторской задолженности в 2020 году составила 728941.25 лея,
из которой:
- коммерческая дебиторская задолженность – 682 212,65 лея
- авансы выданные – 3647.27 лея
- дебиторская задолженность бюджета – 43 081,33 лея
- дебиторская задолженность персонала –0 лей
Балансовая стоимость обязательств в 2020 году составила 657762.28 леев, из которой:
- обязательства по займам перед учредителями – 0 леев
- обязательства персоналу – 0 лея
- обязательства по социальному и медицинскому страхованию – 0 лея
- обязательства бюджету – 61 650,05 лея
- коммерческие обязательства – 555 839,02 лея
- авансы полученные – 0 лея
- прочие текущие обязательства – 37424.06 лея.
-обязательства по банковским кредитам- 0 лея.
Поступления от продаж, всего - 1295990
откуда:
по безналичному расчету: 1292740
в порядке обмена: 3250
Директор ____________________Кравченко Сергей
Гл.бухгалтер __________________Чебан Лариса
MD-2005 mun. Chişinău, str. Grădina Botanica, 14/3, of.307, tel. + 373 691 03 790
IDNO 1017600033755, cod TVA 0308633
IBAN lei: MD57MO2224ASV20960337100 BC “Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” SA
Chişinău, C/B MOBBMD22

AURORA TRADING S.R.L. c/f:1

Оборотно-сальдовая ведомость
Период:2019 г.. AURORA TRADING S.R.L.
Код
123
124
211
213
214
217
221
224
225
226
242
243
245
261
311
332
333
351
511
512
521
523
531
532
533
534
536
541
543
544
611
622
711
712
713
714
722
813
833

Счет
Наименование
Mijloace fixe
Amortizarea mijloacelor fixe
Materiale
Obiecte de mică valoare şi scurtă
durată
Uzura obiectelor de mică valoare şi
scurtă durată
Mărfuri
Creanţe comerciale
Avansuri acordate curente
Creanţe ale bugetului
Creanţe ale personalului
Conturi curente în monedă naţională
Conturi curente în valută străină
Transferuri de numerar în expediţie
Cheltuieli anticipate curente
Capital social
Profit nerepartizat (pierdere
neacoperită) al anilor precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune
Rezultat financiar total
Credite bancare pe termen scurt
Împrumuturi pe termen scurt
Datorii comerciale curente
Avansuri primite curente
Datorii faţă de personal privind
retribuirea muncii
Datorii faţă de personal privind alte
operaţii
Datorii privind asigurările sociale şi
medicale
Datorii faţă de buget
Datorii faţă de proprietari
Datorii preliminate
Datorii curente privind bunurile primite
în gestiune economică
Alte datorii curente
Venituri din vînzări
Venituri financiare
Costul vînzărilor
Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli din activitatea
operaţională
Cheltuieli financiare
Costuri indirecte de producţie
Returnarea şi reducerea preţurilor la
bunurile vîndute

Итого:

Начальный остаток
Дт
Кт

Обороты
Дт

Конечный остаток
Дт
Кт

Кт

10 665,83

10 665,83
3 851,51

716,99

19 646,87

3 555,24
20 252,52

7 406,75

7 752,06

-360,41

145,82

7 245,83

988 786,70
1 781 007,89
209 222,91
22 753,64
3 607,28
1 800 859,16
686 293,46
694 244,43
4 580,34

859 299,33
1 917 853,93
210 490,29

175 668,40
315 114,44
3 780,75
59 904,54
907,28
362,91

111,34

3 622,92
46 181,03
451 960,48
5 048,13
37 150,90
26 065,87
0,01
6 224,06

3 622,92

2 700,00
1 826 562,12
686 293,47
694 244,43
4 139,42

6 664,98

1 000,00
224 189,70

202 400,42
175 927,34

175 927,34

124 046,24
220 776,00

1 322 637,23
87 500,00
283 500,00
733 224,09
625 113,77

1 322 637,23
150 000,00
358 119,00
968 578,75
404 337,77

62 500,00
74 619,00
359 400,90

45 000,00

60 121,31

15 121,31

1 305,70

1 305,70

10 069,00
-0,01

4 210,00

591 765,36

1 000,00

591 765,36

21 789,28

17 279,12

18 479,12

1 200,00

250 369,09
26 473,08
2 025,00

242 120,09
26 473,08
2 705,45

1 820,00

113 678,28

139 678,28

26 000,00

158 701,02
1 127 944,02
18 765,87
993 389,32
36 646,25
227 199,38

158 451,02
1 127 944,02
18 765,87
993 389,32
36 646,25
227 199,38

3 960,00

7 593,15

7 593,15

57 809,13
73 648,60

57 809,13
73 648,60

-73 246,76

-73 246,76

12 724 219,67

12 724 219,67

680,44

580 426,30

580 426,30
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Оборотно-сальдовая ведомость
Период:2020 г.. AURORA TRADING S.R.L.
Код

Счет
Наименование

123
Mijloace fixe
123.3 Maşini, utilaje şi instalaţii tehnice
124
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea maşinilor, utilajelor şi
124.3
instalaţiilor tehnice
211
Materiale
211.4 Combustibil
211.41 Produse petroliere
211.9 Alte materiale
Obiecte de mică valoare şi scurtă
213
durată
Obiecte de mică valoare şi scurtă
213.1
durată în stoc
Obiecte de mică valoare şi scurtă
213.2
durată în exploatare
Uzura obiectelor de mică valoare şi
214
scurtă durată
Uzura obiectelor de mică valoare şi
214.1
scurtă durată
217
Mărfuri
217.1 Bunuri procurate în vederea revînzării
221
Creanţe comerciale
221.1 Creanţe comerciale din ţară
224
Avansuri acordate curente
Avansuri acordate pentru imobilizări
224.1
necorporale
224.4 Alte avansuri acordate curente
224.41 Alte avansuri acordate curente - lei
224.42 Alte avansuri acordate curente - valuta
225
Creanţe ale bugetului
225.1 Creanţe privind impozitul pe venit
Creanţe privind impozitul pe venit din
225.11 activitatea de întreprinzător şi
profesională
Creanţe privind taxa pe valoarea
225.2
adăugată
225.5 Alte creanţe ale bugetului
226
Creanţe ale personalului
226.4 Alte creanţe ale personalului
242
Conturi curente în monedă naţională
242.1 Numerar la conturi nelegat
243
Conturi curente în valută străină
243.1 Numerar la conturi în ţară
245
Transferuri de numerar în expediţie
261
Cheltuieli anticipate curente
261.11 Cheltuieli anticipate curente
261.12 Formulare de strictă evidenţă
311
Capital social
311.1 Capital social
Profit nerepartizat (pierdere
332
neacoperită) al anilor precedenţi
332.1 Profit nerepartizat al anilor precedenţi
Pierdere neacoperită a anilor
332.2 precedenţiPierdere neacoperită a anilor
precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de
333
gestiune
333.1 Profit net al perioadei de gestiune
351
Rezultat financiar total
511
Credite bancare pe termen scurt
511.1 Credite bancare în monedă naţională
512
Împrumuturi pe termen scurt
512.1 Împrumuturi de la părţi neafiliate
521
Datorii comerciale curente
521.1 Datorii comerciale în ţară
521.2 Datorii comerciale în străinătate
523
Avansuri primite curente
523.1 Avansuri primite din ţară
Datorii faţă de personal privind
531
retribuirea muncii
Datorii faţă de personal privind alte
532
operaţii
532.1 Datorii faţă de titularii de avans

Начальный остаток
Дт
Кт

Обороты
Дт

Кт

10 665,83
10 665,83

Конечный остаток
Дт
Кт
10 665,83
10 665,83

7 406,75

3 259,08

10 665,83

7 406,75

3 259,08

10 665,83

111,34
111,34
111,34

11 224,18
9 078,36
9 078,36
2 145,82

11 335,52
9 189,70
9 189,70
2 145,82

7 245,83

2 687,50

2 687,50

2 687,50

2 687,50

7 245,83

7 245,83

7 245,83
3 622,92

3 622,92

3 622,92

3 622,92

175 668,40
175 668,40
315 114,44
315 114,44
3 780,75

1 442 674,94
1 442 674,94
3 646 504,21
3 646 504,21
306 954,87

1 266 979,16
1 266 979,16
3 279 406,00
3 279 406,00
307 088,35

351 364,18
351 364,18
682 212,65
682 212,65
3 647,27

3 780,75

294 500,00

295 277,14

3 003,61

12 454,87
2 226,51
10 228,36
-12 219,67

11 811,21
1 582,85
10 228,36
4 354,90
4 354,90

643,66
643,66

59 904,54
4 354,90
4 354,90

43 329,97

4 354,90
0,01

55 549,64
907,28
907,28
362,91
362,91

-12 219,68
3 597,43
3 597,43
2 158 087,27
2 158 087,27
1 031 421,32
1 031 421,32
1 055 161,35
3 157,67
3 157,67

6 664,98
6 572,03
92,95

0,01
43 329,96
4 504,71
4 504,71
2 136 750,16
2 136 750,16
1 031 421,32
1 031 421,32
1 055 161,35
3 253,68
3 212,48
41,20

21 700,02
21 700,02

6 568,97
6 517,22
51,75

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

21 789,28

21 789,28

197 716,62

197 716,62

175 927,34

175 927,34

62 500,00
62 500,00
74 619,00
74 619,00
359 400,90
359 400,90

2 079 820,56
62 500,00
62 500,00
137 000,00
137 000,00
1 139 267,20
19 073,87
1 120 193,33
1 178 533,38
1 178 533,38

426 837,84

426 837,84

426 837,84
2 079 820,56

426 837,84

64 200,00
64 200,00
1 335 705,32
19 073,87
1 316 631,45
1 178 533,38
1 178 533,38

1 819,00
1 819,00
555 839,02
555 839,02

15 121,31

71 140,53

59 957,22

3 938,00

1 305,70

2 225,70

1 170,00

250,00

1 305,70

2 225,70

1 170,00

250,00
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Код
532.1

Счет
Наименование

Начальный остаток
Дт
Кт

Datorii privind asigurările sociale şi
medicale
Datorii faţă de bugetul asigurărilor
533.1
sociale de stat
Datorii privind asigurarea socială
533.11
angajator
Datorii privind asigurarea socială
533.12
angajat (persoane fizice)
Datorii faţă de fondurile asigurării
533.2
obligatorii de asistenţă medicală
534
Datorii faţă de buget
Datorii privind impozitul pe venit din
534.1 activitatea de întreprinzător şi
profesională
Datorii privind impozitul pe venit al
534.21
persoanelor fizice
Datorii privind impozitul pe venit reţinut
534.3
la sursa de plată
Datorii privind taxa pe valoarea
534.4
adăugată
534.6 Datorii privind alte impozite şi taxe
541
Datorii preliminate
Datorii preliminate privind primele de
541.2 asigurare obligatorie de asistenţă
medicală
Datorii curente privind bunurile primite
543
în gestiune economică
544
Alte datorii curente
Datorii aferente mijloacelor
544.2 nepredestinate în organizațiile
necomerciale
611
Venituri din vînzări
611.2 Venituri din vînzarea mărfurilor
622
Venituri financiare
622.1 Venituri din interese de participare
711
Costul vînzărilor
711.2 Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute
712
Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli de transportare a produselor
712.4
şi mărfurilor
712.5 Cheltuieli de publicitate şi marketing
Cheltuieli privind returnările şi
712.8
reducerile
712.9 Alte cheltuieli de distribuire
713
Cheltuieli administrative
Cheltuieli privind amortizarea,
713.2 întreţinerea şi reparaţia activelor
imobilizate cu destinaţie administrativă
Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu
713.3
excepţia impozitului pe venit
713.8 Alte cheltuieli administrative
Alte cheltuieli din activitatea
714
operaţională
714.2 Cheltuieli privind sancţiunile
714.3 Cheltuieli privind dobînzile
722
Cheltuieli financiare
722.1 Cheltuieli privind dobînzile
731
Cheltuieli privind impozitul pe venit
731.1 Cheltuieli privind impozitul pe venit
821
Costuri indirecte de producţie
821.8 Alte chletuieli indirecte de producţie
Returnarea şi reducerea preţurilor la
833
bunurile vîndute
533

Итого:

580 426,30

Обороты
Дт

Кт

Конечный остаток
Дт
Кт

1 200,00

20 696,69

21 146,79

1 650,10

1 200,00

14 389,63

14 389,73

1 200,10

900,00

10 792,30

10 792,30

900,00

300,00

3 597,33

3 597,43

300,10

6 307,06

6 757,06

450,00

1 820,00

381 286,65

441 365,34

61 898,69

4 354,90

36 244,43

31 889,53

4 646,43

5 183,43

537,00

9 750,00

9 750,00

357 925,32

386 467,48

28 542,16

1 820,00
680,44

4 610,00
3 378,53

3 720,00
2 698,07

930,00
-0,02

680,44

3 378,53

2 698,07

-0,02

26 000,00

158 682,72

139 182,72

6 500,00

3 960,00

186 222,49

213 186,55

30 924,06

3 960,00

186 222,49

213 186,55

30 924,06

2 000 713,36
2 000 713,36
79 107,20
79 107,20
1 340 388,71
1 340 388,71
25 952,66

2 000 713,36
2 000 713,36
79 107,20
79 107,20
1 340 388,71
1 340 388,71
25 952,66

5 821,12

5 821,12

3 948,19

3 948,19

580 426,30

3 367,48

3 367,48

12 815,87
209 957,22

12 815,87
209 957,22

3 259,08

3 259,08

3 720,00

3 720,00

202 978,14

202 978,14

1 953,25

1 953,25

149,47
1 803,78
38 486,45
38 486,45
36 244,43
36 244,43
73 447,59
73 447,59

149,47
1 803,78
38 486,45
38 486,45
36 244,43
36 244,43
73 447,59
73 447,59

-10 703,53

-10 703,53

18 865 552,86

18 865 552,86

1 126 734,72

1 126 734,72
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