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ÎNTREPRINDEREA


DE STAT «MEDISAN»


a Asociaţiei Curativ -


Sanatoriale şi de Recuperare
a Cancelariei de Stat a Republicii


Moldova
str. Şciusev, 35


tel: 23-22-83, fax: 27-35-72
e-mail: medisan_acsr@gov.md


ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «MEDISAN»


Лечебно-санаторной
восстановительной Ассоциации


Государственной Канцелярии
Республики Молдова


ул. Щусева, 35
тел: 23-22-83 факс: 27-35-72
e-mail: : medisan_acsr@gov.md


Analiza activităţii economico-financiave ale IS "Medisan"


Nr.
d/o


Indicatori Formula de calcul Anul 2015 Anul 2014


1. Rata activelor imobilizate (rata imobilizărilor ) Total active imobilizate/


Total active
0,99 0,99


2. Rata activelor circulante Total active circulante/


Total active
0,0 0,0


3. Rata creanţelor în valoarea totală a activelor Total creanţe /
Total active


0,0 0,02


4. Rata creanţelor curente în valoarea activelor circulante Total creanţe curente /
Total active circulante


0,03 0,06


5. Rata stabilităţii financiare (Total capital propriu+ total datorii pe
termen lung) / Total pasive


1,0 0,99


6. Rata datoriilor curente Total datorii curente/


Total datorii 1,0 1,0


7. Ratadatoriilor totale sau rata de îndatorare totală


(coeficientul de atragere a surselor împrumutate)


(Total datorii


pe termen lung+Total datorii curente ) /
Total pasive


0,01 0,01


8. Rata solvabilităţii generale Total pasive/
Total datorii


267,5 146,3


9. Rentabilitateaveniturilor din vînzări Profit brut(pierdere brută) x 100%/
Venituri din vînzări


79,5 22,7


10. Rata generală de acoperire a capitalului propriu (rata pîrghiei


financiare)


Total pasive/
Total capital propriu


1,00 1,01


11. Coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate şi sursele


proprii
Total datorii/


Total capital propriu
0,0 0,01


12. Rata autonomiei globale (coeficientul de autonomie) Total capital propriu/
Total pasive


1,0 0,99


13. Numărul de rotaţii ale creanţelor curente Venituri din vînzări/


Valoarea medie a creanţelor curente totale
30,9 117,7


14. Fondul de rulment net Total active circulante-Total datorii


curente
314907 -153809


15. Lichiditateacurentă Total active circulante/


Total datorii curente
1,54 0,86


16. Rentabilitatea activelor (economică) Profit (pierdere) pînă la impozitare (sau
profit net/ pierdere netă a perioadei de


gestiune) x 100%/
Valoarea medie a activelor totale


0,31 0,44


17. Durata de colectare a creanţelor curente Valoarea medie a creanţelor curente x 360
zile/


Venituri din vînzări


11,7 3,1


18. Numărul de rotaţii ale activelor Venituri din vînzări /
Valoarea medie a activelor


0,02 0,07


19. Numărul de rotaţie al datoriilor curente Venituri din vînzări/ Valoarea medie a


datoriilor curente 3,4 8,7


20. Perioada de achitare a datoriilor curente Numărul zilelor în perioada de


gestiune(360)/
coeficientul de rotaţie al datoriilor curente


105,9 41,4


21. Rata de acoperire a datoriilor cu numerar Fluxul net de numerar din activitatea
operaţională/


Total datorii pe termen lung+Total datorii
curente


0,2 0,2


22. Rentabilitatea capitalului propriu (financiară) [Profit net (pierdere netă) al perioadei de


gestiune (sau profit (pierdere) pînă la


impozitare)] x 100% /
Valoarea medie a capitalului propriu


0,0 0,44







Indicatori ai stabilitatii financiare:


Rata autonomiei financiare masoara independenta financiara a Enitatii, respectiv, arata cota


capitalului propriu si in suma totala a surselor de finanţare sau ponderea patrimoniului format pe seama surselor


proprii in suma totala a activelor. Nivel de siguranţa, alcătuind 1 (sau 100%) prezintă garanţii certe pentru


creditori.


Coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate siproprii (levierfinanciar, gradul de dependentafinanciara,
rata capacitatii de indatorare). Acest indicator constituie 0,01 si arata, sub o alta forma, proporţiile relative ale


tuturor pretenţiilor creditorilor fata de cele ale fondatorului, fiind utilizat pentru a masura expunerea la indatorare.


Punctul critic la aprecierea coeficientului de corelaţie este 1. Deoarece nivelul acestui coeficient este mai mic decât


1, conchidem ca situatia financiara a Entitatii nu este riscanta.


Rata corelaţiei dintre activele nete si capitalulsocial constituie 1,01 si reflecta cota activelor nete in suma totala a


capitalului social. Punctul critic al aceste>ra˙şate~l,4Nivelul supraunitar indica respectarea cerinţelor prevăzute de


/˙t«ue6MO'Ca'4˙\
.л * «аОИи л rO,~legislaţia in vigoare.
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Viorica Dănilă


Zinaida Serioghina


în temeiul Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă


pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului


depăşeşte 50% din capitalul social, am procedat la verificarea indicatorilor de analiză a activităţii economice şi


performanţăfinanciară.


Rezultate: Validam corectitudinea calculării indicatorilor de analiză a activităţii economice şiperformanţă


financiară.


Concluzie: Satisfacatoare


Director Audit Seda M.Dima







