
Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea

informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

Raportul anual al societăţii pe acţiuni SA „SUPRATEN”

I. Date generale privind entitatea admisă în cadrul MTF.
1. Perioada de raportare 2018
2. Denumirea completă a emitentului SA SUPRATEN
3. Sediul, nr.de telefon/fax al emitentului Mun. Chisinau, str. Petricani,84, 022268007, 022317040,
www.supraten.md, office@supraten.md
4. Numărul (IDNO) şi data înregistrării la organul înregistrării de stat_1003600005791, 25.09.1997
5. Activitatea principală (conform CAEM) 24300, 20000, 51531, 51540, 51533, 51530, 51534.
6. Standardele de contabilitate după care se ţine evidenţa contabilă (SNC, SIRF) SNC
7. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune, lei 6812354
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare, principalele
caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) şi a codul ISIN 516986
9. Informaţia privind numărul total al acţionarilor emitentului, cu prezentarea listei acţionarilor, care la
ultima zi a perioadei de gestiune deţineau cel puţin 5% din numărul de acţiuni cu drept de vot plasate ale
emitentului, cu specificarea numărului şi cotei acţiunilor deţinute.
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1 2 3 4 5 6
1 Bacioi Andrei Grigorii 0951707899278 str.I.Nistor, 32 A 96400 18.647
2 Boiarschi Serghei Ivan 0962501543157 str.Drumul Viilor,17 48200 9.323
3 Kalev Iuri Gheorghi 0952610896479 str.V. Belinski, 9 96400 18.647

4
Pazgalov Anatoliy
Vladimir 2004048022086

str.M.Sadoveanu,
2/1,ap.19 33740 6.526

5
Termican Sergiu
Vladimir 2000089143759 str. Puskin,47 96400 18.647

6 Tricolici Nicolae Iacob 0961502893911 Str.Pavel Boţu, 13 110860 21.444

10. Informaţia privind societatea de registru:
Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenţei, numele, prenumele conducătorului, data şi

numărul contractului.
Compania «Registru»SA, Mun. Chişinău, str. Mitr. Banulescu Bodoni,14,
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.

11. Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de
stat).
Statut SA SUPRATEN inregistrat la Camera de Comert si Industrie din 21.06.2012

II. Situaţiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.
12. Bilanţul emitentului pentru perioada de gestiune (în formatul prezentat Biroului Naţional de
Statistică).

http://www.supraten.md


BILANŢUL

la ___31 decembrie 2018__

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 858274 673328
Imobilizări corporale în curs de execuție 020 2711468 -
Terenuri 030 6076057 5972227
Mijloace fixe 040 79268831 62761514
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 88914630 69407069

2. Active circulante
Materiale 140 31528689 46656078
Active biologice circulante 150

Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 310924 690230
Producția în curs de execuție și produse 170 31161660 31129566
Mărfuri 180 198370510 219669214
Creanțe comerciale 190 78316788 71639904
Creanțe ale părților afiliate 200

Avansuri acordate curente 210 36665880 42002454
Creanțe ale bugetului 220 1332593 4543316
Creanțe ale personalului 230 340778 275518
Alte creanțe curente 240 36611612 46997348
Numerar în casierie și la conturi curente 250 13139529 19735433
Alte elemente de numerar 260

Investiții financiare curente în părți
neafiliate

270

Investiții financiare curente în părți
afiliate

280

Alte active circulante 290 289539 418251
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 428068502 483757312

Total active
(rd.130 + rd.300)

310 516983132 553164381



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 158966563 158974363

Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune

360 * 36942001

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 207687005 244636806

4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 68070654 19521200
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 68081654 19532200

5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 53221060
Împrumuturi pe termen scurt 460

Datorii comerciale 470 222970394 221481296
Datorii faţă de părţile afiliate 480

Avansuri primite curente 490 4340032 5650723
Datorii faţă de personal 500 107967 123921
Datorii privind asigurările sociale şi
medicale

510 -

Datorii faţă de buget 520 9206963 5020357
Venituri anticipate curente 530

Datorii faţă de proprietari 540

Finanţări şi încasări cu destinaţie
specială curente

550

Provizioane curente 560

Alte datorii curente 570 4589117 3498018
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 241214473 288995375

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

590 516983132 553164381



13. Situaţia de profit şi pierderi (în formatul prezentat Biroului Naţional de Statistică).
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la ___01 ianuarie___ pînă la __31 decembrie___2018__

Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedentă curentă
1 2 3 4

Venituri din vînzări 010 1113507048 1075728734
Costul vînzărilor 020 834500706 804646625
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 030 279006342 271082109
Alte venituri din activitatea operaţională 040 2029300 2726123
Cheltuieli de distribuire 050 230604575 226568469
Cheltuieli administrative 060 22249297 23063024
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 13116643 10763456
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pier-
dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)

080 15065127 13413283

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090 50377086 29610880
Profit (pierdere) pînă la impozitare
(rd.080 + rd.090)

100 65442213 43024164

Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 8104779 6082163
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.100 – rd.110)

120 57337434 36942001

14. Informaţii suplimentare privind profitul emitentului şi utilizarea acestuia.

Tricolici Nicolae Director General
Minin Vladimir Contabil Sef

Indicatori Perioada de
gestiune
precedentă, lei

Perioada de
gestiune,
lei

1 2 3
1. Direcţiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării
generale a acţionarilor) cu indicarea sumelor destinate:
a) acoperirii pierderilor din anii precedenţi;
b) rezervelor stabilite de legislaţie;
c) rezervelor prevăzute de statut;
d) plăţii recompenselor membrilor consiliului emitentului şi a
membrilor comisiei de cenzori;
e) investirii în vederea dezvoltării producţiei;
f) plăţii dividendelor
• la acţiunile preferenţiale
• la acţiunile ordinare
g) altor scopuri conform legislaţiei
h) altor scopuri conform statutului
2. Activele nete ale emitentului 244636806 207687005
3. Activele nete ale emitentului în raport cu:
• o acţiune ordinară
• o acţiune preferenţială

481,12 408,45

4. Profitul net la o acţiune ordinară a emitentului 72,65 112,76
5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi
6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a emitentului:
• intermediare
• anuale


