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Kr.
d.'o Indicatori

Cod 
rd,

SuM la începutul 
perioadei de 

gestiune
Majorări Diminuări

Sold la slîrșitul 
.perioadei de 

gestiune
1 2 3 •1 5 6
1 Mijloace cu destinație specială

Finanțări cu destinație specială dip bugetul 
național

010

Finanțări cu destinație specială din bugetul local 
G rarii hH

_Q20
MO

............-............... .......—- ............................—...... ..........

Asistența financiara și tehnica 040
Alte finanțări și încasări cu destinație specială 050
Twlal mijloace ca destinație specială 
(rti.OlO - rd.OTO * rd.030 + rd.WO + rd.050)

•зъо

2 Mijlusce nrprcdestinair
Dona| и 070
Ajutoare financiare МЮ
Alte mijloace nepredestinaic U90
Total mijloace ne predestinate 
î,rd.070+rd.080 - (»())

IOT ......... ... •........ . П

3 Contribuții ale fondatorilor și membrilor

l uxe du aderare și cotizații dc membru HO
Alte .‘.imribuțu* 121) яЛи n П 3 J 3

4 i

Total contribuții ale fondatorilor și membrilor
(ftl.He-r-M.UO) _ _________
Fondvri

130 M <D 3 ut; 3 Д Ț

Ațmnuri inițiale ale fondatorilor 140
îriindul de active imobilizate 150
Fondul dc autofinanțare 164
Ate fonduri 170
Total fonduri ird. 110 » rd.150 * rd. 16ft-r rd 170) 180

5 Alte surse «le finanțare 190
Tetei sarre de fiesnțsre
țrd.040+rd. K)0* rd. 130-rd. 180-nd. 190;

200 W У j 3<f J 1

i



BILANȚUL Anexa nr.l

la /Д 20 / 9

Anexa nr.2

// ACTIV Cod 
rd.

Sold la
începutul perioadei de gestiune Sfîrșitul perioadei de gestiune

/%” 2 3 4 5
Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuție 020
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Investiții financiare pe termen 050
Alte active imobilizate 060
Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060) 070
Active circulante
Materiale 080
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 090
Producția in curs de execuție și produse 100
Creanțe comerciale și avansuri acordate 110
Creanțe ale bugetului 120
Creanțe ale personalului 130
Alte creanțe curente, din care 140

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială 141
Numerar 150 ................3..и 1..

1 Investiții financiare curente 160
i Alte active circulante 170

Total active circulante (rcl.080 ■ rd.090 + rd. 100+ rd. 110 +rd. 120+rd. 130 + 
rd. 140 + rd. 150 + rd.160 + rd.170)

180 3<Г д ?
Total active (rd.070 + rd. 180) 190 3 TJT"

P A S I V
Capital propriu
Corecții ale rezultatelor anilor precedent! 200 X
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune 210 X
Aporturi inițiale ale fondatorilor 220
Fond de active imobilizate 230
Fond de autofinanțare 240
Alte fonduri 250
Total capital propriu (rd.200+rd.2l0+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250) 260

4. Datorii pe termen lung
Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung 270
Datorii financiare pe termen lung 280
Alte datorii pe termen lung 290
Total datorii pe termen lung (rd270+rd280 + id.290) 300

5. Datorii curente
Finanțări și încasări cu destinație specială curente 310 3 s и...........

i 1 Datorii financiare curente 320
Datorii comerciale și avansuri primite 330
Datorii față de personal 340
Datorii privind asigurările sociale și medicale 350
Datorii față de buget 360
Venituri anticipate curente 370
Alte datorii curente 380
Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 
rd.360 + rd.370 + rd.380)

390 33
Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390) 400

SITUAȚIA DE VENITURI Șl CHELTUIELI 
de la D pînă la ? / » Д 20 в

Indicatori
Cod Perioada de gestiune
rd. precedentă curentă

1 2 3 4

'enituri aferente mijloacelor cu destinație specială 010
,’heltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială 020
ixcedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.OIO -■ rd.020) 030
Ute venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică) 040 ГПЗ

Vite cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică) 050 .............-.. ..
ixcedent (deficit) aferent altor activități (rd.040- rd.050) 060
/enituri din activitatea economică 070
Cheltuieli din activitatea economică 080
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 - rd.080) 090
Cheltuieli privind impozitul pe venit 100
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030+rd.060+rd.090-rd. 100) HO


