
Raportul anual al societăţii pe acţiuni SUPRATEN SA 

1. Perioada de gestiune: 2014. 

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., Ţurcan Anatolie N., 

Bacioi Andrei Gr.,Baidauz Andrei V., Pavlova Maria Z.,Tişcenco Elena An.,Dulap Laurian. 

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: 7237804. 

10. Numărul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 2298 

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 şi auditorul emitentului: 



 a) Registratorul: .– SA”Registru” Chişinău , Sciusev 47, licenţa seria CNPF Nr. 000083 din 13 ianuarie 2010, 

val. p/ă  la 13 ianuarie 2015, Director-Olesea Domenti, tel.271-177,Contract Nr.R-101/432 din 02.01.2010  . 

 b) Auditorul: „AUDIT - Complex”SRL,mun. Chişinău,str. Alecu Russo 59/4, ap.164 

_Director -  Laurian Dulap, tel.(022)331332.  

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: 

Posturile bilanţului 

La finele perioadei 

de gestiune curente, 

lei 

La finele perioadei 

de gestiune 

precedente, lei 

Activ   

1. Active pe termen lung   

1.1 Active nemateriale 1681119 1815816 

1.2 Active materiale pe termen lung 112470994 107976300 

1.3 Active financiare pe termen lung   

1.4 Alte active pe termen lung   

Total capitolul 1 114152113 109792116 

2. Active curente   

2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale 287862116 250266382 

2.2 Creanţe pe termen scurt 42257155 56373200 

2.3 Investiţii pe termen scurt   

2.4 Mijloace băneşti 8814267 3188886 

2.5 Alte active curente 153854 158811 

Total capitolul 2 339087392 309987279 

Total activ 453239505 419779395 

Pasiv   

3. Capital propriu   

Capital statutar 7237804 7237804 

Capital suplimentar   

Capital nevărsat () () 

Capital retras (425450) (425450) 

Total 3.1 Capital statutar şi suplimentar 6812354 6812354 

Rezerve stabilite de legislaţie 4715806 4715806 

Rezerve prevăzute de statut 4715806 4715806 

Alte rezerve 32476476 32476476 

Total 3.2 Rezerve 41908088 41908088 

Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedente   

Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor 

precedenţi 
66688447 67894037 

Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune 8800824  

Profit utilizat al perioadei de gestiune ()  

Total 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 75489271 67894037 

Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung   

Subvenţii   

Total 3.4 Capital secundar   

Total capitolul 3 124209713 116614479 



4. Datorii pe termen lung – total   

4.1 Datorii financiare pe termen lung 61061907 90746660 

4.2 Datorii pe termen lung calculate 2014301 1302951 

Total capitolul 4 63076208 92049611 

5. Datorii pe termen scurt   

5.1 Datorii financiare pe termen scurt   

5.2 Datorii comerciale pe termen scurt 241848006 205424622 

5.3 Datorii pe termen scurt calculate 24105578 5690683 

Total capitolul 5 265953584 211115305 

Total pasiv 453239505 419779395 

 

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

Indicatorii 

Perioada de 

gestiune 

curentă, lei 

Perioada de 

gestiune 

precedentă, lei 

1. Venitul din vînzări 954519061 679387110 

2. Costul vînzărilor 797988532 594675596 

3. Profitul brut (pierdere globală) 156530529 84711514 

4. Alte venituri operaţionale 24166318 39389878 

5. Cheltuieli comerciale 121986594 64478395 

6. Cheltuieli generale şi administrative 30850369 30155091 

7. Alte cheltuieli operaţionale 12569554 10870725 

8. Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) 15290330 18597181 

9. Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) 257979 1607433 

10. Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (4815374) (12060344) 

11. Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit 

(pierdere) 

10732935 8144270 

12. Rezultatul excepţional: profit (pierdere)   

13. Profitul (pierderea) perioadei raportatate pînă la impozitare 10732935 8144270 

14. Cheltuieli (economie) privind impozitul pe venit 1932111 1625170 

15. Profitul net (pierderea netă) 8800824 6519100 

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 124209713 116614479 

3. Activele nete ale emitentului în raport la: 

• o obligaţiune 

 

 

 

 



• o acţiune preferenţială 

• o acţiune ordinară 

 

240.26 

 

225.57 

4. Profitul net la o acţiune ordinară a societăţii 17.02 12.61 

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. 

 

 

20. Opinia auditorului exprimată în raportul de audit al societăţii de audit care a efectuat auditul 

obligatoriu al rapoartelor financiare anuale: 

       “Auditul a obţinut asigurări rezonabile că rapoartele financiare dau o imagine veridică şi 

completă în toate aspectele lor semnificative, a   situaţiei financiare a întreprinderii 

„SUPRATEN” S.A. la data de 31 decembrie 2014 şi sunt întocmite în conformitate Standardelor 

Naţionale de Contabilitate, aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.”   

 

 

 

Director                                                                                              N.Tricolici 

 

Contabil şef                                                                                        V.Minin 


