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NOTA EXPLICATIVĂ 

LA SITUAȚIILE FINANCIARE 
 

  1. Date generale 

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

Număr de înregistrare  1018600026006 

Data înregistrării 30.05.2018  

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 30 mai 2018 și constituia 419 281 651 lei. Ultima modificare a 
capitalului social a fost trecută în registru la 23 septembrie 2020. Capitalul social după majorare 
constituie 692 587 851 lei. 

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență: 

- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 

- Activități de gestionare a sălilor de spectacole; 

- Activități de închiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportive; 

- Alte servicii de rezervare și asistență turistică; 

- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; 

- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 

- Activitati de interpretare artistică (spectacole); 

- Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole); 

- Activități de creare artistică; 

- Activități ale bazelor sportive; 

- Activități ale cluburilor sportive; 

- Alte activități sportive; 

- Alte activități recreative și distractive n.c.a. 

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 14 persoane, inclusiv pe categorii: 

- personal administrativ - 9  persoane; 

- personal tehnic încadrat în receptia obiectului - 5 persoane; 

1.5. Remunerarea totală constituie 3 186 333  lei, inclusiv: 

- personalul entității în perioada de gestiune 3 172 325 lei, din care: 

personalul administrativ - 2 809 245 lei; 

personalul tehnic încadrat în recepția arenei polivalente de interes național - 363 080 lei; 

- membri organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau 
asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe – 14008 lei. 
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2. Politici contabile 

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare 
la 31 decembrie 2021. 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. 44 din 30 decembrie 2020: 

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

2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit și utilizate în 
procesul de fabricare a produselor/prestarea serviciilor a fost contabilizată inițial în componența 
veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile din vînzări în mărimea și proporția amortizării 
calculate. 

2.3. 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. 

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

2.5. Costurile de ieşire a imobilizărilor corporale au fost înregistrate ca cheltuieli cu active imobilizate. 

2.6. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost. 

2.7. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform 
modelului bazat pe cost, iar terenurile și clădirile - conform modelului reevaluării. 

2.8. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor 
venituri din activitatea operațională. 

2.9. Creanţele comerciale compromise au fost decontate pe seama corecțiilor (provizioanelor) 
constituite. 

2.10. Contabilitatea stocurilor s-a ţinut în expresie cantitativă şi valorică. 

2.11. Stocurile primite cu titlu gratuit au fost contabilizate inițial în componența veniturilor anticipate 
cu decontarea ulterioară la veniturile din vînzări pe măsura utilizării în procesul de fabricare a 
produselor/prestare a serviciilor. 

2.12. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor. 

2.13. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldoveneşti prin recalcularea valutei străine la cursul de 
schimb al BNM stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale. 

2.14. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat. 

2.15. Valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport a fost 
decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod: 

pentru autocamioane - conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare; 

pentru autoturisme - în mărime integrală la transmiterea în exploatare. 

2.16. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor 
(elementelor) de stocuri. 



 

3 
 

2.17. În componența obiectelor de mică valoare şi scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a 
cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. 

2.18. 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. 

2.19. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform cu excepţia veniturilor 
din primirea cu titlu gratuit a imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile și stocurile care sunt 
decontate respectiv pe parcursul duratei de exploatare a obiectului proporţional amortizării calculate și 
pe măsura ieșirii. 

2.20. Cheltuielile (pierderile) privind reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a bunurilor 
vîndute; concediile de odihnă și litigiile în curs sunt compensate pe seama provizioanelor constituite. 

2.21. Contabilitatea costurilor de producţie s-a ţinut separat pe activităţile de bază şi auxiliare. 

2.22. Costurile indirecte de producţie sunt repartizate pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate 
proporţional salariilor de bază ale muncitorilor încadraţi în activităţile de bază şi auxiliare. 

2.23. Costul produselor fabricate și a serviciilor prestate s-a calculat lunar. 

2.24. Contabilitatea costurilor de producţie și a costurilor aferente contractelor de leasing la locator s-a 
ţinut cu aplicarea conturilor de gestiune. 

2.25. Costul produselor fabricate este calculat prin metoda pe faze cu aplicarea variantei fără 
semifabricate, iar costul serviciilor prestate - prin metoda pe comenzi. 

2.26. Veniturile din vînzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea 
serviciilor și din contractele de leasing. 

2.27. Veniturile din vînzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacţie. 

2.28. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale. 

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

2.30. Costul vînzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor/produselor vîndute şi 
serviciilor prestate şi cheltuielile aferente contractelor de leasing. 

2.31. Componența cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din 
activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 și 4 la SNC 
„Cheltuieli”. 

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

2.33. Operaţiunile de export/import de active/servicii şi alte tranzacţii de comerţ internaţional sunt 
contabilizate iniţial în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data 
întocmirii declaraţiei vamale. 

2.34. 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. 
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3. Imobilizări necorporale  

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2021 - 196 176  lei. 

3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul anului 2021 - 0 lei. 

3.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2021 - 196 176 lei. 

3.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2021 - 24 145 lei. 

3.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul anului 2021 - 63 993 lei. 

3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2021 - 88 138 lei. 

3.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2021 - 108 038 lei. 

 

4. Imobilizări corporale 

4.1. În anul 2021 entitatea nu a efectuat evaluarea ulterioară a terenurilor și clădirilor. 

4.2. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 
01.01.2021 - 423 479 962 lei. 

4.3. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor 
corporale în cursul 2021 – 606 679 lei. 

4.4. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor 
corporale în cursul 2021 - 0 lei. 

4.5. Transferurile imobilizărilor corporale în cursul anului 2021 la costul de intrare (sau altă valoare ce 
substituie costul de intrare) în categoria stocurilor - 0 lei. 

4.6. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 
31.12.2021 - 424 086 641 lei. 

4.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2021 – 14 063 lei. 

4.8. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2021 – 26 246 lei. 

4.9. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 – 40 309 lei. 

4.10. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale (terenurilor, mașinilor, utilajelor și 
mijloacelor de  transport) la 01.01.2021 - 0 lei. 

4.11. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și 
care continuie să funcționeze la 31.12.2021 – 0 lei. 

4.12. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale gajate, ipotecate, acordate drept garanție pentru 
anumite datorii ale entității la 31.12.2021 - 419 181 651 lei. 

 

5. Investiții financiare 

5.1. La data raportării entitatea nu deține investitii financiare. 
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6. Creanțe 

 6.1. 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 6.1. 

 

Tabelul 6.1. 

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2021 

Nr. 
crt. 

Grupe de creanțe 
Suma, lei 

la 01.01.2021 la 31.12.2021 
1. Creanțe comerciale 101 832 27 806 
2. Avansuri acordate 253 604 884 320 098 751 
3. Creanțe ale bugetului 417 234 478 520 
4. Creanțe ale personalului 0 0 
5. Alte creanțe 0 7 897 

TOTAL 254 123 950 320 612 974 
 

7. Stocuri 

7.1. Informația privind stocurile pentru anul 2021, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este 
prezentată în tabelul 7.1. 

Tabelul 7.1.  

Informații privind stocurile pentru anul 2021 

Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Suma, lei 

1. Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv: 3 862 
     Materiale 750 
     Obiecte de mică valoare și scurtă durată 3 112 
     Produse 0 
     Mărfuri 0 

2. Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv: 0 
     Materiale 0 
     Obiecte de mică valoare și scurtă durată 0 
     Produse 0 
     Mărfuri 0 

3. Valoarea contabilă a stocurilor evaluate la valoarea realizabilă netă la 
situația din data raportării, inclusiv: 

0 

 - la cost de intrare 0 
 - ajustarea pentru deprecierea stocurilor 0 

4. Suma ajustării pentru deprecierea stocurilor în perioada de gestiune  
 - recunoscută 0 
 - decontată 0 

5. Valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor la situația din 
data raportării 

0 
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8. Capital propriu 

8.1. Entitatea „Arena Nationala” SRL are un asociat – Agentia Proprietati Publice (APP), care deține 
100% cotei de participație în capitalul social in valoare de 692 587 851 lei. 

8.2. În anul 2021 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu: 

- depuse aporturi suplimentare ale participanților în sumă totală de 67 739 500 lei, inclusiv de către 

Agenția Proprietății Publice - 67 739 500 lei (100%); 

- reflectate pierderile al anului curent în sumă totală de 3 547 095 lei. 

 

9. Datorii 

9.1. La data raportării entitatea nu înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani.  

9.2. 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 9.1. 

Tabelul 9.1. 

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2021 

Nr. 

crt. 
Grupe de datorii 

Suma, lei 

Datorii pe termen lung Datorii curente 

la 01.01.2021 la 31.12.2021 la 01.01.2021 la 31.12.2021 

1. Datorii financiare 0 0 0 0 

2. Datorii comerciale 0 0 1 242 281 839 031 

3. Avansuri primite 0 0 124 788 0 

4. Datorii fata de buget 0 0 180 11 674 

5. Alte datorii 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 1 367 249 865 119 

 

10. Provizioane 

10.1. În anul 2021 entitatea nu a constituit și nu a utilizat provizioane 

 

11. Venituri 

11.1. În anul 2021 au fost înregistrate următoarele venituri pe categoriile semnificative (tabelul 11.1.). 
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Tabelul 11.1. 

Informații privind categoriile semnificative de venituri 

 

Nr. 

crt. 
Venituri Suma, lei 

1. Venituri din vânzarea serviciilor 88 345 

2. Venituri din vânzarea mărfurilor 0 

3. Venituri din ieşirea altor active circulante 0 

4. Venituri din dobânzi 0 

5. Venituri aferente diferențelor de curs valutar  412 046 

 

12. Cheltuieli 

   12.1. În anul 2021 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 12.1. 

Tabelul 12.1. 

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli 

 

Nr. 

crt. 
Cheltuieli 

Suma,  

lei 

1. Valoarea contabilă a produselor vîndute 0 

2. Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute 0 

3. Cheltuieli privind dobînzile 0 

4. Cheltuieli de publicitate şi marketing 0 

5. Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar 29 968 

6. Cheltuieli cu personalul administrativ 3 500 834 

7. Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante 
ieşite 

0 

8. Cheltuieli cu personalul comercial 0 

9. Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor 
în perioada de garanţie 

0 

10. Costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terților  0 

11. Alte cheltuieli operationale 516 683 
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12.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt 
prezentate în tabelul 12.2. 

Tabelul 12.2.  

Informații privind cheltuielile  activității de bază grupate după natură (elemente) 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori Suma, lei 

1. Variația stocurilor de producție (semifabricate, produse finite, 
produse în curs de execuție etc.) 

0 

2. Cheltuieli cu materiale 8 350 

3. Cheltuieli cu personalul 3 500 834 

4. Cheltuieli privind amortizarea  90 238 

5. Alte cheltuieli 418 096 

6 Total cheltuieli ale activităţii de bază  (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5) 4 017 518 

 

13. Evenimente ulterioare 

13.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2021 nu sunt 
anticipate. 

 

 

  Administrator,    
Calancea Eduard 
   
 

Contabil Șef, 

Jigau Alexandru,          


