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La Situatiile financiare pentru anul 2018
a Asociatiei Obstesti Salvati Viata

1.

Informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare Standardelor Naţionale de Contabilitate

Situaţiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate. Abateri de la
principiile de bază şi caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naţionale de Contabilitate nu au fost comise.
2. Dezvăluirea politicilor contabile
Indicatorii situaţiilor financiare au fost determinaţi în baza metodelor şi procedeelor prevăzute în politicile contabile aprobate
prin ordinul directorului entităţii nr. PC18 din 28 decembrie 2017. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate
modificări în politicile contabile.
3. Dezvăluirea informaţiei privind executarea bugetelor aferente proiectelor realizate a „Salvati Viata” AO în 2018
3.1. Analiza donatiilor primite
Nr.

Donatii primite

2016

2017

2018

1

De la pers. Fizice RM

2872,1

1 568,3

1 521,7

2

De la pers Juridice RM

532,2

860.2

493,9

3

De la nerezidenti RM

350,9

351.4

232,7

4

Desemnare procentuala

0

38,9

45,2

3 755,2

2 818,8

2 293,5

TOTAL

Salvati Viata” AO a înregistrat în 2018 donatii primite în mărime de 2293.5 mii lei, ceea ce constituie cu
18.6 % ( mai putin) faţă de perioada de gestiune precedentă.
1

Este parte integrala a situatiilor financiare pentru anul raportat
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Cota donatiilor primite din strainatate in 2017 constituie 12.46 %, dar in 2018- 10.14%, respectiv cota
donatiilor primite din RM in 2017 constituie 87.54%, in 2018 -89.86 %.
3.2. Analiza cheltuielilor
Nr.

Denumirea cheltuielior

1

Administrative*

2

Salariu si impozite

3

Realizarea scopurilor statutare

TOTAL
•

2016

2017

2018

312,6
137,3
2 660,1

238,9
163,0
2 889,5

391,0

1 673,8

3 110

3 291,4

2 293,4

228,6

Din suma cheltuielilor administrative suportate in anul 2018, 20 mii de lei au fost suportate in scopuri altele decat cele
statutare (arenda salii pentru organizarea evenimentului de caritate, care a fost ulterior anulat)

În 2018 „Salvati Viata” AO a inregistrat cheltuieli în mărime de 2 293.4 mii lei, ceea ce reprezintă o micsorare cu 998 mii lei
sau cu 69.67% faţă de perioada de gestiune precedentă.
Cota cheltuielilor administrative in 2017 au constituit 7.31%, dar in 2018: 20%
Cota cheltuielilor pentru realizarea scopurilor de statut in 2017 constituie 87.7%, in 2018 80%.
Pe parcursul anului 2018 suplimentar a fost acordat ajutor material spitalelor din RM in marime de 73 002 MDL (procurarea
utilajelor).
IMPS Mamei si copilului
TOTAL

73002
73002

Pe parcursul anului 2018 a fost acordat ajutor material copiilor din familii social vulnerabile: 32 copii au beneficiat de ajutor in
marime de 1 600 853.31 MDL (procurarea medicamentelor, achitarea serviciilor medicale).

3.3. Analiza structurii activelor
În structura activelor entităţii prevalează numerarul, a cărui pondere constituie 85 % din activele disponibile la finele 2018.
Pe langa numerar in componenta activelor asociatiei intra creantele comerciale si avansurile acordate cu cota de 12% in active
si OMVSD cu o cota de 1%.

Nota explicativa la Situatiile Financiare pentru anul 2018
AO Salvati Viata

2

3.4. Analiza surselor de finanţare
Micsorarea capitalului propriu în 2018 se datorează obţinerii donatiilor mai mici fata de anul precedent care au fost utilizate
complet in scopurile prevazute de statut pana la sfarsitul anului de gestiune si se datoreaza necesitatii de a uiliza mijloacele
acumulate in fondul de autofinantare pentru a putea acoperi cheltuielile suportate in anul curent.
În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (61 %) revine altor datorii curente, care includ datoria fata de buget privind
suma de desemnare procentuala incasata in anul 2018. Insa in totalul activelor aceste datorii constituie doar 4%.
3.5. Analiza nivelului de lichiditate şi fluxurilor de numerar
Coeficienţi de lichiditate în cadrul analizei exprese

Denumirea
coeficientului
Lichiditatea
curentă

Lichiditatea
intermediară

Modul de calcul

01.01.2018

Active curente

8,96

31.12.2018

15.33

Datorii pe termen scurt
Mijloace banesti
+Investitii pe termen scurt
+Creante pe termen scurt

8,79
15.08

Datorii pe termen scurt
Lichiditatea
absolută

Mijloace banesti

8.38

13.04

Datorii pe termen scurt

4. Alte informaţii
4.1. Activitatea economica
Pe parcursul anului 2018 AO Salvati Viata a desfasurat activitatea economica.(vanzarea calendarelor de binefacere)
Excedentul net din activitatea economica a constituit 31 019 MDL

4.2. Desemnarea procentuala
In anul 2017 AO Salvati Viata a primit ajutor din desemnarea procentuala in marime de 38 896,35 la data de 28.09.2017.
Pe parcursul anului 2018 aceste mijloace banesti au fost utilizate.pentru scopuri de statut
In anul 2018 AO Salvati Viata a primit ajutor din desemnarea procentuala in marime de 45 248.41 la data de 18.09.2018.
Pe parcursul anului 2018 aceste mijloace banesti nu au fost utilizate.
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