Anexa nr. 1
la Instrucțiunea cu privire la raportările
titularilor de licențe din sectoarele electroenergetic și
termoenergetic

FIȘA întreprinderii electroenergetice (termoenergetice) ______________________
pentru perioada 1 ianuarie - „__”_____________201_
I. IDENTIFICARE
1. Denumirea completă a întreprinderii

2. Perioada de gestiune

3. Numărul de înregistrare (IDNO)
4. Adresa juridică la sfârșitul anului (raionul (municipiul), orașul, strada, nr., , codul poștal)
5. Numele persoanei de contact

6. Funcția persoanei de contact

7. Adresa persoanei de contact dacă diferă de adresa juridică a întreprinderii
8. Telefonul persoanei de contact

9. Acest raport este
(1) [ ] Inițial
(2) [ ] De corectare

10. Data prezentării raportului
(ziua, luna, anul)

II. ATESTARE
Prin prezenta certific că informația prezentată este deplină și autentică, raportul dat este o relatare
corectă a tuturor activităților companiei aferente tuturor aspectelor formulate în continuare pentru
perioada cuprinsă între „___”________ – „___”________201_
1 Nume, prenume conducător
(administrator)

3 Semnătura

2 Nume, prenume contabil-șef

4 Semnătura

5 Locul ștampilei
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III. DATE GENERALE (se prezintă anual)
1. De specificat:
În cazul societăților pe acțiuni:
- Capitalul social în ultima zi a perioadei de gestiune:
- Numărul total de acțiuni (unități) la sfârșitul perioadei de gestiune:
- Valoarea nominală a unei acțiuni:
- Valoarea tuturor acțiunilor întreprinderii:
- Lista acționarilor în ultima zi a perioadei de gestiune. Pentru fiecare deținător de acțiuni de indicat
numărul acțiunilor pe care le deține și valoarea acestora:
- Dacă careva acțiuni sunt puse în gaj, de indicat cui sunt gajate, numărul și valoarea acțiunilor gajate
și perioada gajării:
În cazul societăților cu răspundere limitată:
- Capitalul social în ultima zi a perioadei de gestiune:
- Numărul total de părți sociale (cote-părți) la sfârșitul perioadei de gestiune:
- Lista asociaților în ultima zi a perioadei de gestiune. Pentru fiecare asociat de indicat numărul
părților sociale pe care le deține și valoarea acestora:

2. De enumerat societățile comerciale afiliate cu care întreprinderea a avut relații pe parcursul anului
de gestiune:

3. De prezentat denumirile tuturor întreprinderilor și ale altor organizații în care întreprinderea a
deținut acțiuni pe parcursul anului de gestiune, numărul, valoarea acestor acțiuni (părți sociale), cota
acestora din totalul de acțiuni (părți sociale) ale întreprinderii (organizației) și data din care
întreprinderea deține aceste acțiuni (părți sociale):

4. Dacă participarea unității energetice în alte întreprinderi (organizații) este de altă natură decât
deținerea de acțiuni, de specificat modul de participare, denumirea întreprinderilor (organizațiilor) în
care participă întreprinderea energetică, suma cu care întreprinderea participă și cota de participare
în capitalul social al acestor întreprinderi (organizații):
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Membrii Consiliului de administrație și conducerea companiei (se prezintă anual)

1. De indicat numele, funcția și salariul plătit de întreprindere membrilor consiliului de administrație
al întreprinderii (conducerii companiei).
2. În coloana (b) se indică salariile calculate pe parcursul anului.
3. În coloana (c) se indică toate calculările suplimentare, cum ar fi primele, alocațiile, alte facilități, cu
explicații privind conținutul sumei date.
4. Dacă pe parcursul anului au avut loc careva schimbări de funcție, de indicat numele persoanelor și
retribuțiile acordate in funcția deținută până la schimbare, precum și data când au avut loc astfel de
remanieri.
5. La cererea Agenției titularul de licență va prezenta orice altă informație suplimentară aferentă
retribuțiilor acordate conducerii întreprinderii și altor funcționari.
Numele și funcția
(a)

Salariul de bază
(b)

Calculările
suplimentare
(c)

Total retribuții
(d)

Directorii (se prezintă anual)

De prezentat informația aferentă directorilor care au condus compania pe parcursul anului de
gestiune. În coloana (a) se indică funcțiile directorilor care nu sunt membri ai consiliului de
administrație a companiei.
Numele și funcția directorului
(a)

Salariul de bază
(b)

Calculările
suplimentare
(c)

Total retribuții
(d)
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Schimbări importante ce au avut loc pe parcursul anului de gestiune (se prezintă anual)

De prezentat informația detaliată vizând aspectele indicate mai jos.
1. Achiziționarea proprietății în alte entități prin reorganizare, fuzionare, asociere cu alte
companii sau obținerea proprietății în contul datoriilor. De prezentat denumirile entităților
implicate, detalii privind tranzacția, numele comisiei ce a autorizat tranzacția și documentele
justificative.
2. Vânzarea patrimoniului titularului de licență. De dat o descriere succintă a proprietății vândute
și a tranzacțiilor aferente, precum și de prezentat copia actelor respective.
3. Mijloacele fixe și spațiile date în locațiune de întreprindere. De prezentat informațiile privind
beneficiarul cui îi este dat în locațiune, valoarea mijloacelor fixe și/ sau suprafața dată în
locațiune, termenul, plata pentru darea în locațiune (lunară și total pentru perioada de
gestiune) și alte condiții.
4. Mijloacele fixe și spațiile luate în locațiune de întreprindere. De prezentat informațiile de la
cine este luat în locațiune, valoarea mijloacelor fixe sau suprafața luată în locațiune, termenul,
plata pentru luarea în locațiune (lunară și total pentru perioada de gestiune) și alte condiții.
5. Extensiuni sau reduceri importante în sistemul de producere, transport și distribuție. De
menționat capacitatea extinsă (redusă) de producere a energiei, lungimea și capacitatea
extinsă (redusă) a rețelelor electrice de transport și distribuție, teritoriile unde s-au extins
(redus) rețelele. De prezentat, de asemenea, numărul de consumatori adăugați sau pierduți
precum și venitul anual calculat de la extinderea (reducerea) capacităților.
6. Obligații asumate în rezultatul emiterii valorilor mobiliare sau asumarea de datorii sau garanții.
Modificări în articolele statutului, de explicat natura și scopul acestor modificări.
7. De prezentat impactul anual estimat și natura oricăror modificări importante efectuate în
nivelul salariilor pe parcursul anului.
8. De definit succint care este statutul oricărui proces juridic important nesoluționat până la
sfârșitul anului, precum și rezultatele proceselor juridice soluționate pe parcursul anului.
9. Descrieți succint orice tranzacții materiale importante ale companiei ce nu au fost prezentate
anterior în raport și în care au fost implicați fie un membru al consiliului de administrație, un
director, un deținător de valori mobiliare, societăți comerciale afiliate, sau dacă oricare din
aceste persoane a avut un interes material în aceste tranzacții.
În cazul când careva informații conform prevederilor 1-9 de mai sus sunt prezentate în nota
explicativă la situațiile financiare anuale, de făcut referință la pagina respectivă.
Explicațiile trebuie să fie clare, concise și numerotate conform prevederilor. Pentru fiecare
întrebare trebuie să fie prezentat un răspuns. Unde nu este aplicabil, de menționat „Nu este
disponibilă”. Dacă informația dată este menționată în raport la alte capitole, este necesar de
efectuat referințele de rigoare.

