
NOTA EXPLICATIVĂ 
LA SITUAȚIILE FINANCIARE CIE MOLDEXPO S.A. PE ANUL 2020. 

 
1. Date generale 

 
1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice. 

Număr de înregistrare  1003600091219 
Data înregistrării 23.07.1996 

Seria MD Număr 0018241 
1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 21 mai 1998-  și constituie 7 903 050  lei. 
1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență: 
- Organizarea şi desfăşurarea expoziţiilor şi tîrgurilor internaţionale şi republicane. 
- Organizarea expoziţiilor peste hotare sau a participării ţării la diverse evenimente de talie 

mondială.  
- Darea în chirie a spaţiului şi echipamentului expoziţional.  
- Executarea lucrărilor de elaborare, design, proiectare, construcţie şi montare a standurilor 

expoziţionale şi pentru alte manifestări.  
- Coparticipare la elaborarea concepţiei de participare la expoziţii şi asistenţă în realizarea 

acesteia. 
- Elaborarea şi realizarea unor acţiuni promoţionale, a campaniilor de promovare a clienţilor. 
- Asistarea vizitatorilor profesionişti; organizarea burselor de contacte. 
- Organizarea conferinţelor, seminarelor, programelor de afaceri.  
- Organizarea manifestărilor culturale de talie republicană. 
1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune -40 persoane, inclusiv pe categorii: 
- personal de deservire și administrativ - 17  persoane; 
- personal încadrat în procesul de prestare a serviciilor - 23 persoane; 

  1.5.  Cheltuieli de remunerare personal  constituie 4  328 261  lei, inclusiv: 
                 -salariu de staționare  - 533 024 lei 
                 -indemnizații de șomaj tehnic- 108 676 lei 
                 -salariu personal 2 954 390 lei 
                - indemnizații de concediu - 576 483 lei 
                 -premii 17 931 lei 
                - ajuror material-109 200 lei 
                - concediu medical din contul întreprinderii-28 557 lei. 
 

2. Politici contabile 
 

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în 
vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute 
în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise. 

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic. 
Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, 

prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 106 din 27 decembrie 
2019. 

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în 
exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.  

2.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară 
începînd cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare. 

2.3. Transferul obiectelor de imobilizări corporale în/din categoria de investiții imobiliare s-a 
efectuat la costul de intrare. 

2.4. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost. 
2.5. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț 

conform modelului bazat pe cost. 
2.6. Creanţele comerciale compromise au fost decontate pe seama cheltuielilor curente. 
2.7. Contabilitatea stocurilor s-a ţinut în expresie cantitativă şi valorică. 
2.8. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor. 



2.9. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat. 
2.10. Valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport a 

fost decontată la costurile/cheltuielile curente conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare . 
2.11. În componența obiectelor de mică valoare şi scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea 

unitară a cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. 
2.12. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din 

plafonul stabilit de legislaţie, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii 
în exploatare.  

2.13. Cheltuielile privind concediile de odihnă și alte remunerări  sunt compensate pe seama 
provizioanelor constituite. 

2.14. Costul serviciilor prestate s-a calculat lunar. 
2.15. Contabilitatea costurilor serviciilor prestate și a costurilor aferente contractelor de leasing 

la locator s-a ţinut cu aplicarea conturilor de gestiune. 
2.16. Veniturile din vînzări cuprind veniturile din prestarea serviciilor și din contractele de 

leasing. 
2.17. Veniturile din vînzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacţie. 
2.18. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale. 
2.19. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin 

întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare. 
2.20. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin 

întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare. 
2.21. Operaţiunile de export/import de servicii şi sunt contabilizate iniţial în monedă naţională 

prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declaraţiei vamale. 
2.22. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanţele şi datoriile, cu excepţia 

avansurilor acordate şi primite pentru procurări/livrări de active şi servicii, investiţiile financiare, cu 
excepţia acţiunilor şi cotelor părţi) sunt recalculate în moneda naţională la data raportării. 
 

3. Imobilizări necorporale  
 

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 - 1 592 251 lei. 
3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 - 57 056 lei. 
3.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 - 1 649 307 lei. 
3.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 - 1 170 958 lei. 
3.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 - 234 343 lei. 
3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 - 1 405 301 lei. 
3.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2020 - 244 006 lei. 
 

4. Imobilizări corporale 
 

4.1. Costul de intrare a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 - 171 221 629 lei. 
4.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor corporale în cursul 2020 - 19 096 lei. 
4.3. Diminuările costului de intrare a imobilizărilor corporale în cursul 2020 - 0 lei. 
4.4. Transferurile imobilizărilor corporale în cursul 2020 la costul de intrare în categoria 

stocurilor - 0.0 lei. 
4.5. Costul de intrare a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 - 171 240 724 lei. 
4.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 - 27 844 016 lei. 
4.7. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2020 - 2 621 554 lei. 
4.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 - 29 754 691 lei. 
4.9. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale (terenurilor, mașinilor, 

utilajelor și mijloacelor de  transport) la 01.01.2020 - 0 lei. 
4.10. Costurile îndatorării capitalizate în cursul 2020 -0 lei. 
4.11. Costurile ulterioare capitalizate în cursul 2020 - 0 lei. 
4.12. Costul de intrare a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 

31.12.2020 - 10 407 526  lei. 
4.13. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale gajate, ipotecate, acordate drept garanție 

pentru anumite datorii ale entității la 31.12.2020 - 0 lei. 
 



 
 

 
5. Creanțe 

 
 5.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul şi sfîrșitul perioadei de gestiune, 
inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 5.1. 
 

Tabelul 5.1. 
Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2020 

 

Nr. 
crt. Grupe de creanțe 

Suma,  
lei 

la 01.01.2020 la 31.12.2020 
1. Creanțe comerciale 1 181 830 1 089 431 
2. Avansuri acordate 1 988 700 122 932 
3. Creanțe ale bugetului 171 457 195 042 
4. Creanțe ale personalului 11 221 632 
5. Alte creanțe 10 895 247 11 227 372 

TOTAL 14 248 454 12 635 409 
 

5.2 Informația privind mărimea creanțelor compromise decontate în perioada de gestiune, sunt 
prezentate în tabelul 5.2. 

 
Tabelul 5.2. 

Informații privind creanțele compromise decontate în anul 2020  
 

Denumirea corecției Decontarea la 
cheltuieli 

Creanțe comerciale 9 566 
Avansuri acordate 1 415 
Total 10 981 

 
6. Stocuri 

 6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2020, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, 
este prezentată în tabelul 6.1. 
 

Tabelul 6.1.  
Informații privind stocurile pentru anul 2020 

 
Nr. 
crt. Denumirea indicatorilor Suma,  

lei 
1. Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv: 576 444 

1.1     Materiale 381 909 
1.2     Obiecte de mică valoare și scurtă durată 194 535 

      2. Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv: 373 096 
2.1     Materiale 358 699 
2.2     Obiecte de mică valoare și scurtă durată 14 397 

 
7. Datorii 

7.1. La data raportării entitatea înregistrează datorii curente  în sumă de 11 586 191 lei și datorii 
pe termen lung în sumă de 117 539 985 lei . 
  



7.2. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, 
inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 7.1. 

 
 

Tabelul 7.1. 
Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2020 

 

Nr. 
crt. Grupe de datorii 

Suma, 
 lei 

Datorii pe termen lung Datorii curente 
la 01.01.2020 la 31.12.2020 la 01.01.2020 la 31.12.2020 

1. Datorii comerciale   262 976 66 319 
2. Avansuri primite curente   897 850 796 041 
3. Datorii față de personal   463  4.. Datorii față de buget   521 082 8 255 
5. Alte datorii 117 551 887 117 539 985 10 446 605 10 715 576 

TOTAL 117 551 887 117 539 985 12 128 976 11 586 191 
 

7.3. În perioada de gestiune au fost decontate la venituri curente datorii cu termenul de 
prescripție expirat în sumă totală de 5 636 lei . 

7.4. Informația privind subvențiile pentru perioada de gestiune este prezentată după cum 
urmează: 

- valoarea contabilă a subvenţiilor la 01.01.2020    0 lei 
- valoarea contabilă a subvenţiilor la 31.12.2020    0 lei 
- mărimea subvenţiilor primite pe parcursul perioadei de gestiune  922 031 lei 
- mărimea subvenţiilor decontate pe parcursul perioadei de gestiune     922 031 lei 
- mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune    0 lei 
- mărimea subvenţiilor care urmează a fi restituite în  

perioada de gestiune ulterioară       0 lei 
 

7.5. Informația privind finanțărilor cu destinație specială pentru organizarea și desfășurarea 
expoziției mondiale Expo Dubai 2020 pentru perioada de gestiune este prezentată după cum urmează: 
                -valoarea contabilă a finanțărilor la 01.01.2020    10 427 910 lei 
                -valoarea contabilă a finanțărilor la 31.01.2020    10 715 576 lei 

-mărimea finanțărilor primite pe parcursul perioadei de gestiune      590 013 lei 
-mărimea finanțărilor decontate pe parcursul perioadei de gestiune         302 347 lei 

 
8. Capital propriu 

 
8.1 CIE  „Moldexpo”S.A.  la data de 21 mai 1998 a fost înregistrată la Camera Înregistrării de 

Stat  cu capitalul social în mărime de 2 679 060 lei, inclusiv cota statului 2 679 060 lei. Au fost 
efectuate ulterioare modificări: 
a) 08 octombrie 2014, suma 7233360 lei, inclusiv cota statului 7 233 360 lei, 
b) 27 iulie 2015, suma 7 903 050 lei, inclusiv cota statului 7 903 050 lei. 
Mărimea modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în 2020: 
–    corectii ale rezultatelor anilor precedenti  în mărime de               -582 611 lei. 
–      obţinerea pierderii net al perioadei de gestiune în mărime de      -2 781 725 lei. 
 
 
 

9. Provizioane 
9.1. În anul 2020 entitatea a constituit și a utilizat provizioane, ale căror solduri și 

majorări/diminuări sunt prezentate în tabelul 9.1 
 
 
 



 
Tabelul 9.1 

Informații privind provizioanele pe anul 2020 
(în lei) 

Nr. 
crt. 

Denumirea provizionului  Sold la 
01.01.2020 

Majorări Diminuări  Sold la 
31.12.2020 

1 Provizioane pentru beneficiile 
angajaților 390 857 107 416 384 868 113 405 

2 Provizioane pentru garanții acordate 
cumpărătorilor/clienților 6 768  6 768 0 

3 Alte provizioane 0 31 627  31 627 
 Total 397 625 13 9043 391 636 145 032 

 
10. Venituri 

 10.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în 
tabelul 10.1. 

Tabelul 10.1.  
Informații privind categoriile semnificative de venituri 

 
Nr. 
crt. Venituri Suma, 

 lei 
1. Venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor   6 183 975 
2. Venituri din contracte de leasing 2 002 085 
3. Alte venituri din vînzări 97 033 
4. Alte venituri din activitatea operaţională 563 707 
5. Venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă 450 046 
6. Venituri excepționale 922 031 
 Total 10 218 877 

 
11. Cheltuieli 

  11.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în 
tabelul 11.1. 

Tabelul 11.1.  
Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli 

 
Nr. 
crt. Cheltuieli Suma,  

lei 
1. Costul serviciilor prestate 1 414 017 
2. Cheltuieli remunerare personal  3 686 561 
4. Cheltuieli de staționare și șomaj tehnic 641 700 
5. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală aferent remunerare angajati 973 858 

6. Cheltuieli privind stocurile 517 760 
7. Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 2 621 554 
8. Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar, diferențelor de sumă 243 059 
9. Cheltuieli aferente diferenţelor nefavorabile dintre curs oficial BNM 

si curs de cumpărare 18 466 

10. Alte cheltuieli 1 888 208 
11. Cheltuieli din alte activităţi 995 419 
12 Total 13 000 602 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

12. Evenimente ulterioare 
12.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2020 nu au avut 
loc. 
 
 
 
 

 
Director general    Chiper Carolina 

 
 

Contabil-şef               Mardari Rita 
 

 


		2021-04-25T20:15:43+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2021-04-25T20:28:25+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




