Anexa nr. 4
la Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de licențe din
sectoarele electroenergetic și termoenergetic

Tabelul PH1. Veniturile CHE __________ de la 01.01.201_ pînă la __ ___ 201_ (mii lei)
Activitatea de bază (reglementată)
Indicatori

Nr.
contului

1

2

Total venituri (I+II)
I. Activitatea operaţională - total (p.1.1+p 1.2)
1.1 Venituri din vânzări-total
inclusiv:

Venituri din vânzarea energiei electrice
Venituri din vânzarea produselor
Venituri din vânzarea mărfurilor
Venituri din servicii prestate
1.2 Alte venituri operationale - total
inclusiv:

Venituri din ieșirea altor active circulante
Venituri din leasing operațional
Venituri din sancțiuni
Venituri din modificarea metodelor de evaluare a activelor circulante
Venituri din recuperarea prejudiciului material
Venituri din subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate,
mijloace cu destinație specială
Alte venituri operaţionale
II. Venituri din alte activități - total (p.2.1+p.2.2+p.2.3)
2.1 Venituri din operațiuni cu active imobilizate - total (activitatea de
investiţii)
inclusiv:

Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale
Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale
Venituri din ieşirea investițiilor financiare pe termen lung
Venitul din escartul de reevaluare a imobilizărilor ieşite
Venituri din operaţiile cu părţile afiliate
Alte venituri din operațiuni cu active imobilizate
2.2 Venituri financiare - total
inclusiv:

Venituri din diferenţe de curs valutar
Venituri din diferenţe de sumă
Venituri sub formă de dividende
Venituri sub formă de dobânzi
Venituri din redevenţe
Venituri din participaţii în alte entități
Venituri din active imobilizate și circulante intrate cu titlu gratuit
Alte venituri ale activității financiare
2.3 Venituri exepţionale - total
inclusiv:

Compensarea pierderilor din calamităţi
Compensarea pierderilor din alte evenimente excepționale
Alte venituri excepţionale
Adnotare: Se prezintă anual şi trimestrial

Alte activităţi (nereglementate)

perioada
perioada de respectivă a
Nr.
gestiune
anului
contului
precedent
3

4

5

Total pe întreprindere

perioada
perioada
perioada de respectivă a
perioada de respectivă a
gestiune
anului
gestiune
anului
(rd.3+rd.6) precedent
precedent
(rd.4+rd.7)
6
7
8
9
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Tabelul PH2. Cheltuielile CHE _____________ pe perioada 01.01- __ ___ 201_ (mii lei)
Activitate de bază (reglementată)
Nr.

Indicatori

1

2

Total consumuri şi cheltuieli (I+II+III)
I.
1.1

Activitatea operaţională - total (1.1+1.2+1.3+1.4)
Costul vînzărilor - total
inclusiv:

Costul energiei electrice vândute
Costul produselor vândute
Costul mărfurilor vândute
Costul serviciilor prestate
1.2

Cheltuieli de distribuire - total
inclusiv:

Remunerarea muncii personalului comercial
Contribuţii de asigurări sociale și medicale
Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale,
utilizate în procesul de comercializare
Cheltuieli aferente serviciilor de marketing
Costul materialelor utilizate în procesul de
comercializare
Cheltuieli de transportare şi expediere a
produselor/mărfurilor
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli privind reparaţiiile şi deservire în perioada
de garanţie
Cheltuieli privind leasingul operațional
Cheltuieli aferente returnării şi reducerile de preţ
Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise
Amortizarea obiectelor de mică valoare și scurtă
durată utilizate în procesul de comercializare
Cheltuieli privind întreţinerea şi reparația
imobilizărilor, utilizate în procesul de comercializare
Alte cheltuieli de distribuire
1.3

Cheltuieli administrative - total
inclusiv:

Remunerarea muncii personalului administrativ
Contribuţii de asigurări sociale și medicale
Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale
cu destinație administrativă
Cheltuieli privind întreţinerea şi reparația
imobilizărilor cu destinație administrativă
Cheltuieli privind rechizitele de birou, formulare,
documente și rapoarte
Paza obiectelor administrative şi asigurarea
securităţii antiincendiare
Amortizarea obiectelor de mică valoare și scurtă
durată cu destinație administrativă
Impozite și taxe cu destinație generală
Plăti regulatorii
Cheltuieli în scopuri filantropice și de sponsorizare
Cheltuieli privind protecţia muncii
Cheltuieli de protocol (reprezentanță)

Nr.
contului
3

perioada
perioada de respectivă a
gestiune
anului
precedent
4

5

Alte activităţi (nereglementate)

Nr.
contului
6

Total pe întreprindere

perioada
perioada
perioada de respectivă a
perioada de respectivă a
gestiune
anului
gestiune
anului
(col.4+col.7) precedent
precedent
(col.5+col.8)
7
8
9
10

Activitate de bază (reglementată)
Nr.

Indicatori

1

2

Cheltuieli privind delegarea personalului
administrativ
Costul serviciilor prestate de oficii poştale, entități de
telecomunicații, internet provideri, etc.
Întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor
ierarhic superioare
Cheltuieli aferente angajării forţei de muncă,
pregătirii şi perfecționării profesionale
Costul serviciilor bancare
Costul serviciilor de consultanţă
Costul serviciilor de audit
Costul serviciilor asistență juridică
Cheltuieli aferente serviciilor comunale
Cheltuieli privind leasingul operațional
Cheltuieli de asigurare a personalului şi activelor cu
destinaţie administrativă
Cheltuieli de transport cu destinaţie administrativă
Alte cheltuieli administrative
1.4 Alte cheltuieli ale activității operaţionale - total
inclusiv:

Cheltuieli aferente activelor circulante ieșite
Cheltuieli privind dobânzile
Lipsuri şi pierderi din deteriorarea activelor
Pierderi cauzate de întreruperile în activitățile de
bază
Costul produselor constatate ca rebut
Cheltuieli privind sancțiunile
Costuri indirecte de producţie
Creanțe compromise decontate cu excepția celor
comerciale
Alte cheltuieli operaţionale
II. Cheltuieli ale altor activități - total
2.1 Cheltuieli cu active imobilizate - total
inclusiv:

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente
imobilizărilor necorporale ieşite
Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente
imobilizărilor corporale ieşite
Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor
financiare pe termen lung ieşite
Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor
imobiliare ieşite
Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active
imobilizate ieşite
Provizioane pentru costurile privind dezafectarea
activelor imobilizate
Pierderi din deprecierea activelor imobilizate
Alte cheltuieli cu active imobilizate
2.2 Cheltuieli financiare-total
inclusiv:

Diferențele de curs valutar
Diferențele de sumă
Cheltuieli privind redevenţele
Cheltuieli aferente emisiunii acțiunilor proprii și
efectuării operațiunilor cu acestea
Valoarea contabilă a activelor imobilizate și
circulante transmise cu titlu gratuit
Alte cheltuieli ale activităţii financiare
2.3 Cheltuieli excepţionale - total
inclusiv:

Cheltuieli privind calamitățile
Cheltuieli privind alte evenimente excepționale
Alte cheltuieli excepționale
III. Cheltuieli privind impozitul pe venit
Adnotare: Se prezintă anual şi trimestrial

Nr.
contului
3

perioada
perioada de respectivă a
gestiune
anului
precedent
4

5

Alte activităţi (nereglementate)

Nr.
contului
6

Total pe întreprindere

perioada
perioada
perioada de respectivă a
perioada de respectivă a
gestiune
anului
gestiune
anului
(col.4+col.7) precedent
precedent
(col.5+col.8)
7
8
9
10
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Tabelul PH3. Costul vînzărilor producţiei de bază
ale CHE ____________ în perioada 01.01- __ ___ 201_ (mii lei)
Vînzarea energiei electrice
Cheltuielile

1

Costul vânzărilor nete - total (egal cu p.1 )
din care:

2. Consumuri indirecte de producţie - total
inclusiv:

amortizarea imobilizărilor corporale
amortizarea imobilizărilor necorporale
exploatarea, întreţinerea şi reparaţia mijloacelor
fixe
remunerarea muncii
contribuţiile pentru asigurarea socială și medicală
costul obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
costuri materiale
costuri serviciilor prestate de terți
cheltuieli de comunicaţii
protecţia muncii şi tehnica securităţii
întreţinerea pazei şi asigurarea securităţii
antiincediare
cheltuieli privind delegarea personalului
alte consumuri indirecte de producţie
Adnotare: Se prezintă anual şi trimestrial

Nr.
contului
2

perioada de gestiune

perioada respectivă a
anului precedent

3

4
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Tabelul PH4. Parametrii echipamentului tehnologic de bază existent la CHE ___________ la 31.12. 201_
A. Generatoarele centralei
Nr.

Tipul generatorului

1

2

Anul punerii Puterea nominală a
în funcţiune generatorului, kVA
3

4

Anul punerii
în funcţiune

Puterea nominală,
kVA

3

4

Statorului

Rotorului

Tensiunea
nominală la
borne, kV

5

6

7

Intensitatea curentului, A

B. Transformatoarele electrice
Nr.

1

Tipul transformatorului

2

Tensiune la înfăşurarea de tensiune,
kV
joasă

înaltă

5

6

C. Turbinele centralei
Nr.

Tipul turbinei

Anul punerii
în funcţiune

Puterea instalată a
turbinei, MW

1

2

3

4

Adnotare: Se prezintă anual

Turaţia, rot/min
5

Factorul de
putere
8
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Tabela PH5. Achitările pentru energia electrică livrată de CHE _______ în perioada 01.01- __ ___ 201_
Nr.
crt.

Indicatori

1
1.

2
Energia electrică produsă

2. Consum propriu de energie
3.

Energia electrică livrată

Unitățile de
măsură

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

mii kWh
mii kWh
mii kWh
mii lei

din care:
Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.
„RED Nord” S.A.
„RED Nord-Vest” S.A.

mii lei
mii kWh
mii lei
mii kWh
mii lei

Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare
Energie” S.R.L.

mii kWh

S.A.„Furnizarea Energiei Electrice
Nord”

mii kWh

Altor furnizori (de specificat)
4.

mii kWh

Energia electrică achitată

mii lei
mii lei
mii kWh
mii lei
mii lei
% din livrat

inclusiv:
Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.
„RED Nord” S.A.
„RED Nord-Vest” S.A.

mii lei
% din livrat
mii kWh
mii lei

Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare
Energie” S.R.L.

% din livrat

S.A.„Furnizarea Energiei Electrice
Nord”

% din livrat

Altor furnizori (de specificat)

5.

mii lei
% din livrat

Datoriile față de CHE pentru energia
electrică livrată - total

mii lei
mii lei
mii lei
% din livrat
mii lei

din care:
Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.

mii lei

„RED Nord” S.A.

mii lei

„RED Nord-Vest” S.A.

mii lei

Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare
Energie” S.R.L.
S.A.„Furnizarea Energiei Electrice
Nord”
Altor furnizori (de specificat)
Adnotare: Se prezintă anual şi trimestrial

mii lei
mii lei
mii lei

Total anul
201_
16
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Tabelul PH6. Întrerupele în activitatea centralei electrice _________ în perioada 01.01- __ _______ 201_

Denumirea blocurilor
(turbinelor, generatoarelor)
centralei ce au staţionat
1

Adnotare: Se prezintă anual

inclusiv din cauza:
Total ore de
Puterea
staţionare în
neplăţilor
instalată,
perioada de reparaţiilor lipsei de sarcină calamităţilor accidentelor pentru energia
MW
termică
naturale
gestiune total planificate
livrată
2

3

4

5

6

7

8

alte
cauze
9

