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Analiza Volumului de vînzări in 2019

în anul 2019 Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării (CSSM), în urma prestării 
serviciilor de probare şi marcare a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, a 
obţinut venit în suma de 7 373 524 lei. în comparaţie cu anul 2018 volumul vânzărilor a 
crescut cu 50% sau cu 2 458 063 lei.
în structura cifrei de afaceri venitul din prestarea serviciilor de probare şi marcare a 
articolelor din aur constituie 66,5%, articolelor din argint 28,4%, aprecierea pietrelor 
preţioase -  2,3%, a aliajelor -  2,8%.

Structura Cifrei de afaceri in anul 2019
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în decursul anului de gestiune situaţia vânzărilor a fost în creştere treptată către finele 
anului. în lunile mai, octombrie şi decembrie se observă picul vânzărilor. Acest factor este 
legat de vânzările sezoniere a obiectelor giuvaiere de către agenţii economici. Dinamica 
vânzărilor în decursul anului 2019 este reflectată în diagrama de mai jos:

Volumul vînzărilor 2019

Din tot venitul din prestarea serviciilor - 7 121 093 lei sau 96.6% revin serviciilor prestate 
întreprinderilor şi 252 431 lei, sau 3.4% - serviciilor prestate populaţiei. Ponderea 
serviciilor prestate persoanelor fizice în anul 2019 a cresut în comparaţie cu anul 
precedent cu 0.1 puncte procentuale: de la 3.3 % în 2018 până la 3.4% în 2019.



Analiza cheltuielilor

Pe fondalul creşterii volumului vînzărilor cu 50 % în comparaţie cu anul precedent 
consumurile şi cheltuielile în anul de gestiune au crescut cu 26,3 % sau cu 1 218 718 lei 
şi au constituit 5 855 103 lei.

Structura consumurilor şi cheltuielilor in anul 2019
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Structura consumurilor şi cheltuielilor este una caracteristică pentru întreprinderile ce 
prestează servicii, unde predomină cheltuielile de personal. în anul de gestiune ponderea 
cheltuielilor pentru întreţinerea personalului constituie 78 la sută din toate cheltuielile şi 
este în creştere în comparaţie cu anul precedent cu 27,7 puncte procentuale sau cu 994 
858 lei. Aceasta creştere se explică prin trecerea întreprinderii, începînd cu luna iulie 
2019, la nivelul nou de salarizare, utlizînd cuantumul minim garantat al salariului în 
sectorul real de 2775 lei, stabilit de la 01 mai 2019 (HG nr. 165 din 09.03.2010, modificat 
prin HG nr. 232 din 24.04.2019). Salariul mediu lunar în anul 2019 a fost în creştere cu 26 
% în comparaţie cu anul precedent.
în anul 2019 CSSM pentru perfecţionarea cadrelor au fost investiţi 15577 lei. Un specialist 
a urmat un curs de trei zile în domeniul pietrelor preţioase în Belgia.
Componenta întreţinerea oficiului, care include plata pentru locaţiune, serviciile comunale, 
securitate, serviciile juridice şi bancare, cheltuielile de gospodărie, a crescut în comparţie 
cu anul precedent cu 16,1% preponderent din cauza creşterii costului serviciilor pentru 
locaţiune şi pază, energiei termice si a apei, precum şi includerii TVA in costuri.
Reinnoirea activelor fixe a avut impactul creşterii cheltuielilor privind uzura activelor fixe cu 
29,9 la suta sau cu 92 416 lei în comparaţie cu anul precedent. La fel din cauza creşterii 
volumului serviciilor de analiză chimică şi pregătirii reactivelor a crescut şi consumul 
materialelor cu 11 330 lei sau cu 16,4 la sută.

De menţionat că în anul de gestiune CSSM a îndeplinit indicii de bază prevăzuţi în 
devizul de venituri şi cheltuieli aprobate de către Consiliul de Administraţie la nivel de 
105,3% pe compartiementul de venituri şi pe 98,8% pe 'ompartimentul de cheltuieli.

în decursul anului de gestiune CSSM a transferat în bugetul public naţional 2415306 
lei (cu 236 752 lei mai mult în comparaţie cu anul prece lent).



Analiza rezultatului financiar in 2019

Indicatori
Perioada

anului
precedent

Perioada de 
gestiune

Inclusiv pina 
la

reorganizare
07.05.2019

Inclusiv dupa 
reorganizare 
07.05.2019

Venituri din vînzări 4 915 461 7 373 524 2 059 219 5 314 285
Costul vînzărilor 2 768 333 3 682 376 1 058 721 2 623 655
Profitul brut 2 147 128 3 691 148 1 000 498 2 690 650
Cheltuieli generale şi 
administrative 1 868 052 2 172 727 579 938 1 592 789

Rezultatul din activitatea 
operaţională 279 594 2 518 732 420 560 2 098 172

Rezultatul din alte activitati 50 332 26 756 10 824 15 932
Profitul (pierderea) perioadei 
de gestiune pînă la 
impozitare

329 926 1 545 488 431 384 1 114104

Cheltuieli privind impozitul 
pe venit 11 509 40 759 40 759

Profit net 318417 1 504 729 390 625 1 114 104

în 2019 CSSM a obţinut profit net în mărime de 1 504 729 lei, ceea ce reprezintă o 
creştere cu 1 215 562 lei sau cu 368,4% faţă de perioada de gestiune precedentă. 
Această majorare se datorează creştetii volumului de vinzări cu 2 458 063 lei. Dinamica 
creşterii volumului de vînzări (50,0%) prevalează asupra dinamicii creşterii cheltuielolor 
(26,3) cu 23.7 la suta.

Pentru perioada 01.01.2019-07.05.2019, cind CSSM a avut statut întreprinderii de 
stat a fost calculat si achitat in buget impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat în 
sumă de 40 759 lei. Profit net în sumă de 390625 a fost repartizat în proporţie 75 la suta 
pentru dezvoltarea întreprinderii şi 25 la sută în calitate de dividendele a statului.

Analiza structurii activelor şi a surselor de finanţare

Categorii de active
La 31.12.19 La 31.12.18

Suma, lei Ponderea, % Suma, lei Ponderea, %
1. Active imobilizate, inclusiv: 2 094 825 40.3% 2 373 832 57.2%
1.1. Mijloace fixe la valoarea de bilanţ 2 071 121 39.8% 2 341 887 56.5%
2. Active circulante, inclusiv: 3 108 187 59.7% 1 772 916 42.8%
2.1. Stocuri de mărfuri si materiale 229 363 4.1% 168 594 4.1%
2.2. Creanţe pe termen scurt 86 468 1.7% 88 661 2.1%

2.3. Investiţii financiare curebte în 
părţi neafiliate 1 200 000 28.9%

2.4. Mijloace băneşti 2 792 356 53.7% 263 865 6.4%
Total activ 5 203 012 100% 4 146 748 100%

în perioada analizată, volumul total al activelor a cresut cu 1 056 264 lei sau cu 
25,5%. în structura activelor entităţii ponderea mijloacelor fixe constituie 39.8% din activele 
disponibile la finele anului 2019. Valorea acestei grupe s-a diminuat cu 11.56% în 
comparaţie cu perioada precedentă ce se datorează faptului că investiţii în reînnoirea 
activelor fixe în anul de gestiune au fos mai mici decit suma anuala a uzurii acestora.

Cota mijloacelor băneşti a crescut cu 2 528 491 lei datorită obţinerii rezultatului



pozitiv din activitatea, precum şi încluderii în această poziţie a investiţiilor financiare 
curente în părţi neafiliate în sumă de 1200000 lei.

în cursul anului 2019 s-a micşorat mărimea absolută şi relativă a resurselor 
economice aferente decontărilor cu debitorii.

Alte categorii de active, precum sînt stocurile, creanţele pe termen scurt, reprezintă 
cote mai reduse: respectiv de 4,1%, 1,7% din totalul activelor disponibile la sfîrşitul 2019.

Componenţa şi structura surselor de finanţare a activelor

Categorii de surse de finanţare La 31.12.19 La 31.12.18
Suma, lei Ponderea, % Suma, lei Ponderea,

%
1. Capital propriu 5 181 194 99.6% 4 028 855 97.2%
2. Datorii pe termen scurt 21 818 0.4% 117 893 2.8%
3. Total pasiv 5 203 012 100% 4 146 748 100%

Datele prezentate în tabelul de mai sus demonstrează gradul de autofinanţare 
foarte înalt. Pondera mijloacelor proprii în suma totală a surselor de finanţare este mult 
mai mare decât nivelul de siguranţă (50%) şi constituie 97.2%.

în urma analizei efectuate putem aprecia activitatea CSSM ca una rentabilă. CSSM 
dispune de surse suficiente pentru reînnoirea activelor fixe în conformitate cu necesităţile.


