
Raportul anual al societăţii pe acţiuni SUPRATEN SA
1. Perioada de gestiune: 2017.
2. Denumirea completă şi prescurtată a societăţii pe acţiuni (emitentului) : Societatea pe acţiuni
SUPRATEN.
3. Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului: 1003600005791, din 25.09.1997.
4. Sediul societăţii, numerele de telefon şi fax pentru relaţii: or.Chişinău, str. Petricani,84, tel:
31-72-10, fax: 31-70-40.
5. Principalele genuri de activitate: Producerea şi realizarea materialelor de construcţie .
6. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului: Tricolici Nicolae Iac.,
Termican Sergiu Vl., Kalev Iuri Gh., Boiarschi S. Iv., Potorac Victor V., Bacioi Andrei Gr.,
Baidauz Andrei, Melnic Nadejda, Ciorap Alexei.
7. Lista insiderilor şi a persoanelor afiliate emitentului şi mărimea cotelor deţinute în capitalul
social al emitentului, conform formularului EM-1 din raportul anual al emitentului.
8. Informaţia privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al
valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie):

Tip valori
mobiliare

Codul
ISIN

Numărul
valorilor
mobiliare,
unităţi

Valoarea
nominală a
valorilor

mobiliare, lei

Termen de
circulaţie

Numărul valorilor mobiliare
Răscumpărate
pe parcursul
perioadei de
gestiune

Achiziţionate
pe parcursul
perioadei de
gestiune

Acţiuni ordinare
MD 14
RATE
1009

516986 7237804 X

Acţiuni
preferenţiale
Obligaţiuni

9. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 6812354.
10. Numărul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 2291
11. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin 5 şi mai mult la sută din
acţiunile cu drept de vot plasate ale emitentului:
Denumirea completă a persoanelor

juridice/numele prenumele
persoanei fizice, numărul de

înregistrare (IDNO)/codul personal
al persoanei fizice (IDNP)

Numărul de acţiuni
cu drept de vot

Cota deţinută în numărul
total de acţiuni cu drept
de vot ale emitentului,%

Preferenţiale Ordinare Preferenţiale Ordinare
Bacioi Andrei Grigorii
0951707899278 96400 18.647

Boiarschi Serghei Ivan
0962501543157 48200 9.323
Kalev Iuri Gheorghi
0952610896479 96400 18.647
Pazgalov Anatoliy Vladimir
2004048022086 33740 6.526
Termican Sergiu Vladimir
2000089143759 96400 18.647
Tricolici Nicolae Iacob
0961502893911 110860 21.444

12. Lista filialelor şi reprezentanţelor emitentului: __.
13. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia: __.
14. Informaţia privind registratorul:



Registratorul: .– SA”Registru” Chişinău , autorizaţia CNPF Nr. 002 din 14 ianuarie 2015, val. p/ă la 14
ianuarie 2020, Director-Olesea Domenti, tel.271-177,Contract Nr.R-101/432 din 02.01.2015.

15. Informaţii despre obligaţiile financiare neonorate:
Tipul

obligaţiunii
Termenul
de scadenţă

Suma neonorată a obligaţiunii
la finele perioadei de gestiune, lei

16. Bilanţul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune:

BILANŢUL

la ___31 decembrie 2017__

Nr.
cpt. A C T I V Cod

rd.

Sold la
Începutul perioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de

gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate

Imobilizări necorporale 010 1398258 858274
Imobilizări corporale în curs de execuție 020 - 2711468
Terenuri 030 6076057 6076057
Mijloace fixe 040 98028733 79268831
Resurse minerale 050

Active biologice imobilizate 060

Investiții financiare pe termen lung în
părți neafiliate

070

Investiții financiare pe termen lung în
părți afiliate

080

Investiții imobiliare 090

Creanțe 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 105503048 88914630

2. Active circulante
Materiale 140 40401427 31528689
Active biologice circulante 150

Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 89247 310924
Producția în curs de execuție și produse 170 28438100 31161660
Mărfuri 180 228844617 198370510
Creanțe comerciale 190 91553766 78316788
Creanțe ale părților afiliate 200

Avansuri acordate curente 210 2237239 36665880
Creanțe ale bugetului 220 1181999 1332593
Creanțe ale personalului 230 363404 340778



Alte creanțe curente 240 6772948 36611612
Numerar în casierie și la conturi curente 250 9829976 13139529
Alte elemente de numerar 260

Investiții financiare curente în părți
neafiliate

270

Investiții financiare curente în părți
afiliate

280

Alte active circulante 290 101348 289539
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)

300 409814071 428068502

Total active
(rd.130 + rd.300)

310 515317119 516983132

Nr.
cpt. P A S I V Cod

rd.

Sold la

Începutul perioadei de
gestiune

Sfîrşitul perioadei de
gestiune

1 2 3 4 5

3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320 6812354 6812354
Rezerve 330 41908088 41908088
Corecţii ale rezultatelor anilor
precedenţi

340

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
al anilor precedenţi

350 103655229 101629129

Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune

360 57337434

Profit utilizat al perioadei de gestiune 370

Alte elemente de capital propriu 380

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

390 152375671 207687005

4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 80817826 68070654
Împrumuturi pe termen lung 410

Datorii pe termen lung privind leasingul
financiar

420

Alte datorii pe termen lung 430 11000 11000
Total datorii pe termen lung
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)

440 80828826 68081654

5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450

Împrumuturi pe termen scurt 460

Datorii comerciale 470 257237763 222970394
Datorii faţă de părţile afiliate 480



Avansuri primite curente 490 4389981 4340032
Datorii faţă de personal 500 178265 107967
Datorii privind asigurările sociale şi
medicale

510 2384565 -

Datorii faţă de buget 520 3481247 9206963
Venituri anticipate curente 530

Datorii faţă de proprietari 540

Finanţări şi încasări cu destinaţie
specială curente

550

Provizioane curente 560

Alte datorii curente 570 14440801 4589117
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 282112622 241214473

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

590 515317119 516983132

17. Raportul de profit şi pierderi pentru perioada de gestiune:

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la ___01 ianuarie___ pînă la __31 decembrie___2017__

Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedentă curentă
1 2 3 4

Venituri din vînzări 010 1082845838 1113507048
Alte venituri din activitatea operaţională 020 5960324 2218278
Venituri din alte activităţi 030 14182661 68562584
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 1102988823 1184287910
Variaţia stocurilor 050
Costul vînzărilor mărfurilor vîndute 060
Cheltuieli privind stocurile 070 818935110 834500706
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 105894137 112571191
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090 28816518 41998826

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor
imobilizate 100 13373872 15449212

Alte cheltuieli 110 112834793 96140264
Cheltuieli din alte activităţi 120 7396878 18185498
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080
+ rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 130 1087251308 1118845697

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) 140 15737515 65442212
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 1823753 8104779
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune
(rd.140 – rd.150) 160 13913762 57337434



18. Informaţii suplimentare privind profitul societăţii şi utilizarea acestuia:

Indicatorii
Perioada de
gestiune
curentă, lei

Perioada de
gestiune

precedentă, lei
1. Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei
de gestiune:
a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi
b) rezerve stabilite de legislaţie;
c) rezerve prevăzute de statut;
d) alte rezerve;
e) plata recompenselor membrilor consiliului societăţii şi
membrilor comisiei de cenzori;
f) investirea în vederea dezvoltării producţiei;
g) plata dividendelor;
• la acţiunile preferenţiale
• la acţiunile ordinare
h) alte scopuri
2. Activele nete ale emitentului 152375671 207687005
3. Activele nete ale emitentului în raport la:
• o obligaţiune
• o acţiune preferenţială
• o acţiune ordinară 294.74 401.73
4. Profitul net la o acţiune ordinară a societăţii 26,91 110.91
5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi
6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a
emitentului:
• intermediare,
• anuale.
7. Valoarea unei acţiuni a societăţii (cu indicarea sursei de
informare)
• valoarea de piaţă
• valoarea estimativă

19. Persoanele care au semnat bilanţul contabil: Administratorul – dl. N. Tricolici şi
Contabilul-şef dl.V.Minin.

Director N.Tricolici

Contabil şef V.Minin


