Recomandări metodologice privind modul de întocmire a Raportului statistic
nr. 5-CON „Consumurile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale”
Raportului statistic nr. 5-CON „Consumurile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale” se
prezintă de către organizaţiile necomerciale (asociaţii obşteşti, culte religioase, partide şi alte
organizaţii social-politice) cu genul principal de activitate conform Clasificatorului Activităţilor
din Economia Moldovei O 91000 „Activităţi asociative”.
În col. 3 se reflectă indicatorii cumulativ de la începutul anului, iar în col.4 – inclusiv pe
trimestrul de gestiune.
În rd. 010 „Venituri” se înregistrează suma totală a veniturilor reflectate în registrele
contabile corespunzătoare.
În rd. 011 „Cotizaţii binevole” se reflectă suma taxelor de înscriere, a cotizaţiilor de
membru primite de organizaţii.
În rd. 012 „Donaţii, asistenţă tehnică şi financiară” se înregistrează suma de care
beneficiază organizaţia sub formă de asistenţă tehnică, asistentă financiară, donaţii, subvenţii,
prime, granturi, alocaţii, recompense etc.
În rd. 014 „Venituri din activitatea economică” se reflectă suma veniturilor obţinute în
urma activităţii economice.
În rd 020 „Consumuri şi cheltuieli – total” se înregistrează consumurile şi cheltuielile
operaţionale totale ale organizaţiei. Consumurile şi cheltuielile sunt clasificate pe elemente
economice şi se determină în baza prevederilor S.N.C. 3 „Componenţa consumurilor şi
cheltuielilor întreprinderilor”.
În rd. 030 „Consumuri şi cheltuieli materiale – total” se reflectă costul materialelor
(inclusiv a combustibilului şi energiei) consumate în activitatea organizaţiei.
În rd. 050 „Consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi – total” se indică
costul (fără TVA) total al serviciilor prestate de terţi care includ: serviciile de transport; de
comunicaţii; de reparaţie a mijloacelor fixe; de prelucrare a materiei prime; bancare; de audit;
notariale şi juridice; de pompieri şi pază; de reclamă; pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor;
canalizare, evacuarea gunoiului, lift etc.
În rd. 070 „Uzura (amortizarea) activelor pe termen lung” se reflectă suma totală a uzurii
mijloacelor fixe, amortizării activelor nemateriale, epuizării resurselor naturale.
În rd. 080 „Consumuri şi cheltuieli privind retribuirea muncii” se reflectă suma totală a
retribuţiilor calculate personalului.
În rd. 090 “Contribuţii privind asigurările sociale de stat şi medicale obligatorii” se
reflectă suma totală a contribuţiilor privind asigurările sociale de stat şi medicale obligatorii
calculate conform legislaţiei în vigoare.
În rd. 100 „Alte consumuri şi cheltuieli operaţionale – total” se reflectă alte consumuri şi
cheltuieli operaţionale care cuprind: plata de arendă operaţională (curentă), cheltuielile de
deplasare; cheltuielile de reprezentare; cheltuielile privind asigurarea obligatorie a personalului şi
patrimoniului; cheltuielile privind dobînzile la credite şi împrumuturi, amenzile, penalităţile,
despăgubirile; impozitele şi taxele incluse în cheltuieli, etc.

