Chestionarul şi indica iile metodologice pot fi desc rcate de pe site-ul BNS: www.statistica.md/formulare şi clasificări
Date de identificare
Denumirea:

În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr.
412-XV din 9.12.2004 «Cu privire la statistica
oficial » organele statisticii oficiale:
- au dreptul s ob in date statistice de la toate
persoanele fizice si juridice, indiferent de forma
de proprietate;
- asigur confiden ialitatea datelor individuale
ob inute şi utilizarea lor numai în scopuri
statistice.
Neprezentarea la timp a datelor statistice,
prezentarea de date eronate sau în volum
incomplet constituie contraven ie administrativ şi
se sanc ioneaz conform legisla iei în vigoare

BIROUL NA IONAL DE
STATISTIC

___________________________________________________
___________________________________________________
Adresa:
Raionul (municipiul, UTA G g uzia) ____________________
Satul (comuna), oraşul ________________________________
Strada ____________________________________ nr. ______
Cod CUIÎO

Cerc eta r e s ta ti sti că
tri me str ia lă

________________

Nr. 5-CI

Cod IDNO __________________________

Consumurile şi
cheltuielile
întreprinderii

Conduc torul _______________________________________
(nume, prenume)

(semn tura)
L.Ş.
„______”__________________________20____
Executantul _________________________________________

Aprobat prin Ordinul Biroului Na ional de
Statistic nr. 1 din 04 ianuarie 2017
1) Acest chestionar poate fi completat pe portalul
raportare.md sau prezentat pe suport de hîrtie în
adresa organului teritorial pentru statistic pîn la
data de 25 a lunii următoare trimestrului de
raportare de c tre întreprinderile incluse în
cercetare

Trimestrul ______ 201__

(nume, prenume)

tel. ________________________________________________

Сap.: STOC: Stocuri de mărfuri şi materiale

Important: Datele se prezint numai pe trimestrul de raportare (de exemplu: pentru trimestrul II – trimestrul de raportare constituie 1 aprilie – 30 iunie)
mii lei; datele se înscriu cu zecimale

Nr.
rd.

Indicatorii

La începutul trimestrului
de raportare

La finele trimestrului
de raportare

A

B

1

2

2000

Materiale (211)

2100

Active biologice circulante (212)

2200

Obiecte de mic valoare şi scurt durat (213-214)

2300

Produc ia în curs de execu ie (215)

2400

Produse (216)

2500

M rfuri (217)

2600

Stocuri de mărfuri şi materiale – total
(rd.2000+rd.2100+rd.2200+rd.2300+rd.2400+rd.2500)

Сap. CONSUMURI: Venituri, consumuri şi cheltuieli în total pe întreprindere

Important: Datele se prezint numai pe trimestrul de raportare (de exemplu: pentru trimestrul II – trimestrul de raportare constituie 1 aprilie – 30 iunie)

mii lei; datele se înscriu cu zecimale.

Nr. rd.
A
0100
0110
0111

Indicatori
B
Cifra de afaceri (venitul din vînzări), fără TVA şi accize –total (contul 611)
(rd.0110+rd.0120+rd.0130+rd.0140+rd.0150)
inclusiv din:
vînzarea produselor – total (6111)
din care: popula iei

0122

vînzarea m rfurilor – total (6112)
inclusiv:
cu am nuntul
cu ridicata

0130

prestarea serviciilor, executarea lucr rilor – total (6113, 6114, 6117, 6118)

0120
0121

trimestrul de raportare
1

din care: (se indic tipul serviciilor conform CAEM la nivel de sec iune)

0131
0132
0140

din rd.0130
prestate întreprinderilor
prestate popula iei
contracte de construc ie (6115)
din care: popula iei

0141
0150
0160

Din rd. 0100 - venituri din vînzarea apartamentelor noi şi caselor particulare noi popula iei

0180

Alte venituri operaţionale (contul 612)

0190

Costul de procurare a mărfurilor vîndute1

0200

Consumuri şi cheltuieli – total (rd.0300+rd.0500+rd. 0700+rd. 0800+rd.0900+rd.1000)

0300

Consumuri şi cheltuieli materiale – total, din care:

0310

materii prime, materiale, semifabricate cump rate, piese de schimb

0320

combustibil

0500

Consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de ter i – total, din care

0510

de transport

0520

de comunica ii

0540

de prelucrare a materiei prime proprii

0700

Amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate

0800

Remunera ii personal

0900

Contribu ii privind asigur rile sociale de stat şi prime de asigurare medicale obligatorii

1000

Alte consumuri şi cheltuieli opera ionale – total, din care:

1010

privind loca iunea (arenda)

1050

privind dobînzile pentru credite bancare şi împrumuturi

1200
1

contracte de leasing opera ional şi financiar (arend , loca iune), 6116)

Profit (pierdere) in trimestrul de gestiune (clasa conturilor 6 – clasa conturilor 7)

Se completeaz numai de c tre: întreprinderile ce practică comerţul (reflect costul de procurare a m rfurilor vîndute); întreprinderile de distribuţie a
energiei electrice, termice, gazelor, apei (reflect costul de procurare al energiei electrice, termice, gazelor şi apei pentru cantit ile distribuite);
întreprinderile alimentaţiei publice (reflect numai costul de procurare a m rfurilor revîndute, f r includerea costului produselor fabricate) .

Subcap. AGR: Consumuri şi cheltuieli aferente activităţii agricole

Notă: Completeaz întreprinderile cu genul principal de activitate „Agricultura”
Nr.
rd.
A
1500

Indicatori

mii lei; datele se înscriu cu zecimale.

trimestrul de raportare
1

B
din rd. 0200
Consumuri şi cheltuieli aferente activităţii agricole – total (rd. 1510+rd.1520+ rd. 1530)

1510

produc ia vegetal

1520

produc ia animalier

1530

prestarea serviciilor agricole

Corelaţie: rd. 0200 ≥ rd.1500
Persoana responsabil de completarea capitolelor STOC şi CONSUMURI: Dl (Dna)

tel.

