
                                      Darea de seamă  
 a activităţii economice financiare a Ziarului „Capital Market” 

pentru semestrul I 2019 
 

      I. Analiza veniturilor. 
 
           Ziarul „Capital Market”, pe parcursul primelor şase luni ale anului 2019, din 
activitatea sa de bază, a încasat venituri în mărime de1196.4 mii lei(plan 1385.2mii 
lei). 
Venitul încasat parvine din următoarele compartimente şi anume: 

- venituri din publicarea avizelor şi dărilor de seamă ale S.A. – 890.5 mii lei; 
- venituri din servicii publicitare a agenţilor economici – 4.3 mii lei; 
- venituri din abonarea şi realizarea ziarului – 301.6 mii lei.(include abonatii 

la MSI) 
       Analiza veniturilor acumulate pe compartimente, pentru semestrul I a anilor de 
activitate 2018 – 2019 în comparaţie, pot fi analizate în tabelul următor: 

  
Denumirea  venitului Efectiv anul 

2019(I sim) 
Efectiv anul 
2018(I sim) 

Diferenţa 

Publicarea d/s şi avizurilor 890.5 mii lei 1192,.4 mii lei -301.9 miilei 

Acumulări din publicitate 4.3mii lei 20,1 mii lei -15.8mii lei 

Acumulări din abonare şi 
realizare 

301.6mii lei 282,1 mii lei 19.5 mii lei 

T O T A L      1196.4miilei 1494,6 mii  lei -298.2 mii  lei 

Este de menţionat că în componenţa veniturilor pentru abonare sau inclus şi 
abonaţii la sistemul electronic MSI, în sumă de 230,0 mii lei (34 contracte cu suma 
de 6000 lei, 2 contracte – 3000 lei). 

Dacă e să facem o analiză a activităţii financiare pentru trimestrul II separat, 
atunci avem următorii indici: 
        Dinamica recepţionării dărilor de seamă şi anunţurilor pentru perioada 
raportată  anului 2019 comparativ cu anul 2018, o urmărim în tabelul de mai jos:  
 

Anul  2019 Anul 2018 Perioada 

anunţ d/s  total anunţ d/s total 
 Trim I  313 35 348 281 55 336 
 Trim II 599 151 750 785 223 1008 
 Total I sim. 912 186 1098 1066 278 1344 
 
Din analiza tabelului de mai sus vedem că dinamica dărilor de seamă  tipărite 

pe paginile ziarului sunt în descreştere, ceia ce a determinat ca veniturile  încasate 
pentru şase luni  a anului 2019 în comparaţie cu 2018 sa fie mai mici cu 298.0 mii 
lei.    



Daca comparăm veniturile calculate pentru semestru I a anului 2018 cu planul 
aprobat tot pentru aceeaşi perioadă (venituri planificate 1360.3 mii lei), atunci 
vedem o neîndeplinire a planului pe venituri in suma de 188.8 mii lei sau 86.2% .  

 
II. Analiza cheltuielilor 
 

     Cheltuielile efective înregistrate pentrui sem.I a anului curent constituie suma 
de 817.2 mii lei. Aceste cheltuieli includ în sine cheltuelile efective pentru tr.I în 
mărime de 465.9 mii lei . 
     Cheltuielile fiind repartizate după destinaţiile următoare : 
 mii lei  

Denumirea  cheltuielilor Efectiv sim.I 
anul 2019 

Efectiv sim.I  
 anul 2018 

Diferenţa 

Retribuirea muncii şi impozite 614.9 556.7 58.2 
Tipografie  95.0 122.0 -27.0 

Arenda şi servicii comunale 76.8 71.0 5.8 
Mărfuri de gospodărie 0.00 7.5 -7.5 

Servicii tehnice si 
informationale 

25.4 26.6 -1.2 

Alte cheltuieli   97.8            33.4 64.4 

T O T A L 909.9 817.2 92.7 
 
Din tabelul de mai sus, a cheltuielilor pe compartimente, putem deduce că   

cheltuielile efective pentru sim. I 2019 în comparaţie cu anul 2018 s-au majorat cu 
92.7 mii lei, motivul fiind cheltuielile de reparatie a scarilor de la intrere. 
                                           CONCLUZII 
       . Ziarul “Capital Market” la moment nu are datorii faţă de agenţii economici  şi 
nici faţă de colaboratorii săi. Instituţia are  resurse pentru a activa.  
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