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20
Data primirii

Anexe lii SISC 
“Prezenlareu silLiațiilor Ijnaiieiure'’ 

Aprobut de Minisierul riiiunțelor 
ul Repiiblicii .Muldovu

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatca

pentru perioada "

c n u m i i' e a c o m p I c t ă ) Cod CUIIO

Cod IDNO

Scdiul; MD

strada, nr, bl.> straua, nr, di. _

.Activitatea principală

Raionul (municipiul, UTA); Localitatca Cod CLiATM

L_,. .. I ...L i ;
Cod CAEM, rev.?.

CodCAEM.cdnia 2()()5

1'01’1 na de proprietate_________________________________________

r'orina organizatorico-juridică

i
Cod CLP

I )îilc de contact: Tel.
t'od(T().l

WEB

Niimele și eoordonatele al contabilului-Șef: D1 (dna)

Tcl.

e-mail

Unitatea de măsură: leii

Ancxri S
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori

1
Vcniliii i diii vînzări

veiiiliiri din activitatea operațională
cniluri din altc activități

'l'oliil veiiihiri (rd.OlO + rd.020 + rd.030)
Vîiriiiliii slocurilor
('osliil viiizfirilor mărfurilor vîndute
Chdluidi privind stocurile
Chdliiidi cu personalul privind remunerarea muncii 
Conlrihiidi dc asigurări sociale de stat obligatorii și 
prinic dc iisigurare obligatorie de asistență medicală 
Clidliiicli cu amortizarea și deprecierea activclor 
imohiliziilc
Altc chclluidi
Chdliiicli din alte activități
Tohil dichiiieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 +
1x1.090 I rd.lOO + rd.l 10 + rd.l20)________________
Prolil {picr(.lcrc) pînă la impozitare (rd.040~ rd.l30) 
Chdliiidi privind impozitul pe venit
Prolil (picrdcrc) net al perioadei de gestiune (rd. 140 - 
rd.l.SO)

Cod 
rd.
2

010 
020
030 
040
050 
060
070 
080

090

100

110
120

130

140
150

160

Perioada de gestiune
precedentă 

3
cureniă

4

4



Anexa 1
BILANȚUL

la 20 y/

Ni'. 
cpl.

1 
I.

ACTl V
2

ActiVe imobilizate______________________
111K)b i I izări necorporale__________________
1111 obilizări corporale în curs de execuție
Te rciiuri_______________________________
Mijloace Fixe___________________________
Kcsurse minerale ______________________
Active biologice imobilizate______________
Investiții financiare pe termen lung în părți 
ncafiliate_______________________________
Investiții financiare pe termen lung în părți 
afiliate_________________________________
Investiții imobiliare_____________________
Creanțe pe termen lung______________
Avansuri acordate pe termen lung_________
Alte active imobilizate___________________
Total active imobilizate
(rd.OlO + rd.020 + rd.030 + rd.O4O + rd.050 

I rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + 
rd.IOO + rd.ll0 + rd.l20)________________
Active circulante_______________________
Materiale______________________________
Active biologice circulante_______________
()biecte de mică valoare și scurtă dura 1 ă __
l’roducția în curs de execuție Și produsc
M ă r l'uri______________________
(’rcanțe comerciale_________________
('rcanțe ale părților afiliate_______ _____

vansuri acordate curente________________
('rcanțe ale bugetului____________________
('rcanțc ale personalului_________________
Allc crcanțe curente_____________
N uIncrar în casierie Și la conturi curente __
A11 c c I cmente de numerar__________
liivcstiții financiare curente în părți 
11 c a n I i a t c______________________
111Vcst iții financiare curente în părți afiliate
Allc active circulante____________________
l oOil netive circulante
(I(1.140 + rd. 150 + rd. 160 + rd. 170 + rd. 180

I rd. 190 + rd.200 + rd.21O + rd.22O + 
nl.230 I rd.24O + rd.25O + rd.26O + rd.27O 
' ' >11220)_______________________
rol:il :ictive
(i(l.l3O + rd.3OO)________________________

Cod 
rd.

3

010
020

040 
O^ 
W 
?70

080

090 
Too 
iTo 

ITo 
T3O

140 
TTo 
Too 
TTi) 
TsTf 
TqT 
200 
TTcf 
220 
230 
240 
250 
260 
270

300

310

Sold la
A ' ' ' ......... .......... .....
Inceputul perioadei de gestiune

4

77/777, />£> 
77673/7. 97

V^^/3; /<F

7âS7S 97f37>

977>7l>97. 7£

Sfîrșitul perioa(dej cle gcstiunc
5

/C2e>

7/7^.79e../7

997S3JI 7-f



P A S 1 V
Sokl la

SfîrșitLil perioadei de
gestiune

5

Nr. 
cpl.

Cod 
rd.

I 
3?

2 3

începutul perioadei de 
gestiune

4

4.

S

Capital propriu
Capital social și suplimentar
Rezerve
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 
al anilor precedenți
Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gcstiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune 
Alte elemente de capital propriu
Total capital propriu
(rd.32O + rd.33O + rd.34O + rd.350 +
rd.36O - rd.37O + rd.380)______________
Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 
împriimuturi pe termen lung 
1 )atorii pe tenmen lung privind leasingul 
financiar
A lle datorii pe teiTnen lung
l’olal datorii pe termen lung
(rd.dOO + rd.41O + rd.42O + rd.43O)
Datorii curente
('rci.lite bancare pe termen scurt 
îniprumuturi pe termen scurt 
Dalorii comerciale
Daloi ii față de părțile afiliate
Avansuri primite curente
I )alorii (ăță de personal
Dalorii privind asigurările sociale și 
mcilicalc
I )atorii Față de buget
Vcniluri anticipate curente
I )alorii făță de proprietari 
l'inanțări și încasări cu destinație specială 
ciircnte
l'rovizioane curente
Allc datorii curente
Tolal datorii curente
(1x1.450 + rd.46O + rd.47O + rd.48O +
rd.49O + rd.500 + rd.51O + rd.52O +
rd.53() + rd.54O + rd.55O + rd.56O +
r d. 5 70)______________________________
Total pasivc
(rd.3‘)0 I rd.44O + rd.58O)

320

340
350

360

370

380
3W

400
4Î0

430

440

450 
4^ 

Tto

TTo

520

530
5^

560
570

590

X

233933 , 31?

33339. 39

3/J.557, 65

96 sf-

33539/- /i'

33-

<9^3/3//33



Anexn ?

Indicatori

1

SITUAȚIA DE PROFIT Ș1 PIERDERE
de la pînă la

Cod rd.
Perioada de gestiune

Venituri din vînzări
Costul vînzărilor
Protît brut (pierdere brută) (rd.OlO - rd.020)
Alte vcnituri din activitatea operațională
Chcltuicli de distribuire
Chcltuieli administrative
Altc chcltuieli din activitatea operațională
Pczultatul din activitatea operațională: profit (pier- 
dcrc) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)
Kczultatul din alte activități: profit (pierdere)
Prolit (pierdere) pînă la impozitare
(rd.OKO I rd.090)____________________________
Chclluicli privind impozitul pe venit
Profil nct (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.lOO-rd.llO)_____________________________

2

010
020
030
040
050
060
070 
Ci^

090 
"1^

110
120

Nr 
d/o

I
I

precedeiită 
3

CLirentă

t/J. :/J& J~/)

SITUAȚIA MODIFICÂRILOR CAI’ITALUHJI PROPRIU

Iiidicatori

Anexn 3

de la CJ. c -f pînă la

Cod 
rd.

______________ 2___________________
( îiphal social și suplimcntar
(îipiliil social
(îipitiil suplimentar
(îipiliil nevărsat
(îipiltiI iieînregistrat 
(îipiliil rctras
l ohil capital social și suplimentar
(rd.OIO I rd.020 + rd.030 + rd.O4O + rd.O5O)
Kczcrvc
(îipiliil de rezervă
Kczcrvc statutare
Altc rczerve
l olal rcscrvc (rd.070 + rd.080 + rd.090)
Prolh iicrcpartizat (pierdere neacoperită) 
(î)icc(ii ale rezultatelor anilor precedenți 
lî’olîl nerepartizat (pierdere neacoperită) al 
aiiilor precedenți
Prolîl nel (pierdere netă) al perioadei de 
PA'sliune
Prolîl ulilizat al perioadei de gestiune 
Rczullatul din tranziția la noile reglementări 
coiilahile
l olal profh ncrcpartizat (pierdcre 
iicacopcrită) (rd.l 10 + rd.l20 + rd.l30 + 
rd.blO t rd.l50)________________________
Allc clcmcntc dc capital propriu, din care 
Dircrcnte din reevaluare
Stihvenții entităților cu proprietate publică 
'rolal capital propriu (rd.060 + rd.lOO + 
rd. 1 ()0 I rd.l70)________________________

3

010
020
030
040
050
060

070
080
090
100

1 10
120

130

140
150

160

170
171
172
180

Sold la începutul 
perioadei de 

gestiune 
4

Majorări Diminuări

5 6

Sold la stîrșitul 
perioadei de 

gestiune
7

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

X

X ( ) ( ) ( )

4



Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de ia pînă la 20

Indicatori

1

Kluxuri de numerar din activitatea 
operațională__________________________
încasări din vînzări

Plăți pentrii stocuri și servicii procurate
Plăți către angajați și organe de asigurare 
socială și medicală
Dobînzi plătite
Plata impozitului pe venit
Altc încasări
Allc plăți
Fliixul net de niimerar din activitatea 
operațională (rd.OlO - rd.020 - rd.O3O - 
rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )__________
Fluxuri de numerar din activitatea de 
investiții
încasări din vînzarea activelor imobilizate

Plăți alcrcnte intrărilor de active imobilizate
I )obînzi încasate
Dividcnde încasate
AHc încasări (plăți)
I luxul net de numerar din activitatea de 
iuvestiții (rd.090 - rd.lOO + rd.l 10 + rd.l20 ± 
rd. 13(2)__________________________________
Muxuri de numerar din activitatea 
linanciai ă
încasări sub formă de credite și împrumuturi

Plăți aferente rambursării creditelor și 
îinprumutLirilor
Dividcnde plătite
încasări din operațiuni de capital

Allc încasări (plăți)
Mnxnl net de numerar din activitatea 
financiară (rd.l50 - rd.l60 - rd.l70 + rd.180 

22)1.19j0)_________________________________
Muxul net de numerar total
21 rd.0K0±rd.l40±rd.200)________________
Dilcrcnțe de curs valutar favorabile 
(nclăvorabile)
Sold de numerar la începutul perioadei de 

j^esliunc
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de 
gesliunc (± rd.21O ± rd.22O + rd.23O)

Cod. 
rd.

2

010
020

030

040

050

060
070 
TTT

090 
Too 

TTo 
TTo 
TTo 

TTo

150
160

170 
Tso 

Too 

200

210

220

230

240

Perioada de gestitine

precedentă
3

curentă



Anexa 6
Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
Niimăr de înregistrare

2, Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:
Data înregistrării Seria Număr

data'' , suma lei, inclusiv:
1) cota statului_________________
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 
Modificări ulterioare:

lei, 
lei.

a)
b)

, suma
, suma

lei, inclusiv cota statului 
lei, inclusiv cota statului

lei, 
lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr___________
Termen de valabilitate
Tipul de activitate___

, data eliberării

Organul care a eliberat licența
2) Număr___________
1'ermen de valabilitate 
d'ipul de activitate___

, data eliberării

Organul care a eliberat licența
3) Număr___________
Tcrmen de valabilitate 
Tipul de activitate___

, data eliberării

Organul care a eliberat licența_________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune

I) personal administrativ
2) muncitori S

6’
persoane, inclusiv pe categorii:

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2Q^ /

persoane, 
persoane.

6. Kcmunerarea personalului entității în perioada de gestiune
persoane.

lei.
7. Kcmunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute 
sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale fbștilor membri ai acestor organe, pe categorii

'22 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7
rainbursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj’

I) valoarea de gaj_
2) valoarea contabilă

lei, 
lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la fmele perioadei de gestiune
11. Prol'il net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

I) profit__
2) pierdere

lei 
lei

bani, 
bani.

lei, inclusiv

unități.

12. Dividcnde calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
I) plătite______________
2) planificate pentru plată

lei 
lei

bani, 
bani.

13. Valulă străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova " total 
  lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

I)____________
2)_____________
3)____________

14. Numcrar legat- total lei.

în i'înUtii tk\ îii ciii'c sc înscriu suniclc dc gaj, în toatc coloanclc prin tracțic sc rctkctâ:
a) la iniiihliiUoi' valoarca de gaj;
b) la iiuiiiiloi valoai'ca coiitabilâ



Anexa9
NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind relațiile cu nerezidenții
Tabeliil I

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente /bz76/a?orz7c)r nerezidenți

I ndicatori

Cod 
rd./ 
cod 
țară 

2

Sold la 
începutul 

perioadei de 
gestiune 

3

Modificări în perioada de gestiiine

Intrări/ 
majorări

leșiri/ 
diminuări

Diferențe de 
curs valutar

Sold la 
sfîrșitti 1 

perioadei dc 
gestiune

( ’renii(e și iiivestiții tînanciare pe 
lernien hing - total
('i’cîințc comerciale, inclusivpe țări:

Avnnsuri acordate, inclusiv pe țări:

linprumuturi acordate și creanțe 
privind lcasingul fmanciar, 
iff('lusivpe (ări:

Alle creanțe și investiții financiare, 
ifU'lusiv pe țări:

DiUorii pe termen lung-total
Dulorii comerciale, inclusivpe țări:

010

020

030

040

050

060
070

Avniisuri priinite, inclusivpe țări: 080

('n’dile bancarc, împrumuturi și datorii 
|»ii\ ind leasingul financiar, inclusivpe 
iiff'f

090

Allc diilui ii, inc/usivpe țări:

lUl lilli iil ll?(l I itl.OU) I 1(1.040 t 1(1.050
Hiloi.o I.IO/O I hl.OKO I I'tl.ooo t rtl.lOO
('ul I «iil 11 i'iil 'I col.5 I col.6

100

1 4 5 6



Tabelul 2
Crcanțc, invcstiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondat.orilor

Indicatori

1

Cod 
rd./ 
cod 
țară 

2

Sold la 
începutul 

perioadei de 
gestiune

3

Modificări în perioada de gestiune

Intrări/ 
majorări

leșiri/ 
diminuări

Diferențe de 
CLirs valutar

4 5 6

Sold la 
slîrșitul 

perioadei de 
gcstiunc 

'i

Crcanțc și investiții financiare pe 
tcrincn lung - total
Creanțe comerciale, incliisiv pe țări:

Avansuri acordate, inclusivpe țări:

împrumuturi acordate și creanțe 
privind leasingul fmanciar, incliisivpe 
(ări:

Dcpozite, incliisivpe țări:

Allc crcnnțe și investiții financiare, 
inclnsiv /)e lări:

DiUui’ii pc tcrinen lung- total
Dnlorii comcrciale, incliisivpe țări:

Avnnsuri primite, incliisivpe țări:

{’i cdilc hnncare, împrumuturi și datorii 
privind lcnsingul financiar, inclusivpe 
inn:

Allc ilnlorii, inciusivpe țări:

Rd.nin hi.nan i id.n^n-»• ixi.()40 + rd.050 + rd.6O
Rd.nvn iii.nHn i rd.non । rd.ino + +rd.iio
C()l,7 i’nl 11 (.’()1.4-c()l.5+col.6

010

020

^3^

040

050

060

070
080

090

100

110



Indicaîori

1
Creanțe și investiții financiare curente - total
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:

Avansuri acordate, inclusiv pe țări:

Imprumuturi acordatc și creanțe privind leasingul 
financiar, inclusiv pe țări:

Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:

Datorii curente - total__________
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:

Avansuri primite, inclitsiv pe țări:

Credite bancare, împrumuturi și datorii privind 
leasingul financiar, inclusiv pe țări:

Datorii privind dividendele calculate, inclusivpe țări:

Altc datorii, inciusivpe țări:

Rc.
R-

U- rG.C-20 ~ rd.03îî - rd 040 + rd.050

• - -dî"*; - rd.OS:) - rd.090 - rd.îOO - rd. i H)

Creanțe, inx estiții financiare și datorii curente aferente fondaîorilor nerezidenți
Tabelul 3

Cod 
rd. 
cod 
țară

2 
010 
020

040

050

060
070

090

100

110

Sold la începuml perioadeî de gestrjne

La care termenul de 
plată nu a sosit sau 
este expirat pînă la 

un an

3

Intrărimajorări
Modîficări în perioada de gestiune Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune

Termenul expirat 
mai mult de un an

4

Total

5

Transferări din active 
și datorii pe termen 

lung în active și 
datorii curente

6

leșiri/ 
diminuări

1

Diferențe de 
curs valutar

8

La care termenul de 
plată nu a sosit sau 
este expirat pînă la 

un an

9

Termenul expirat 
mai mult de un an

10



Indicatori

1
Creanțe și investiții financiare curente - total
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:

Avansuri acordate, inclusiv pe țări:

împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul 
financiar. inclusiv pe țări:

Depozite, inclusiv pe țări:

Alte creanțe și investiții fînanciare. inclusiv pe țări:

Datorii curente - total__________
Datorii comerciale, inclusivpe țări:

Avansuri primite, inclusiv pe țări:

Credite bancare, împrumuturi și datoni privind 
lcasingul financiar, inclusiv pe țări:

Ake datorii. inclusiv pe țări:

«

TabeiuU *
Creanțe. m\ estiîii fînanciare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Cod 
rd./ 
cod 
țară

2 
010 
020

040

(359

060

070
080

090

100

110

Sold la începutul perioadei de gestiune

La care termenul de 
plată nu a sosit sau 
este expirat pînă la 

un an

3

Intrâri/maj orări
Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrșitul penoadei de gestiune

Termenul expirat 
mai mult de un an

4

Totai

5

Transferări din active 
și datorii pe termen 

lung în active și datorii 
_______curente_______ 

6

leșiri/ 
diminuări

7

Diferențe de 
curs valutar

8

La care termenul de 
plată nu a sosit sau 
este expirat pînă la 

un an

9

Termenul expirat 
mai mult de un an

10

I



Tabclul 5

Investiții fmanciare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori

Investilii riiiaiiciarc___________________________
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% 
incliisiv, în capitalul social al entităților nerezidente, 
inclusiv pe țări:

Cod 
rd./ 
cod 
țară 
~T~ 

010 
020

Sold la începutiil 
perioadei de 

gestiune

Intrări/ 
majorări

leșiri/ 
diminuări

Sold la stîrșitiil 
perioadei de 

gestiiine

C’ote de participație și acțiuni de peste 10% în 
eapilaliil social al entităților nerezidente, inclusivpe 
(ări: 

Capital social
('ote de participație și acțiuni de pînă la 10% 
incliisiv, incliisiv pe țări:

t'ote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv 
pc țiiri:__________________________________

Kil.OH) cd.O^O 1x1.030

l<(l,0-10 ul.050 I 1x1.060
t col.4-col.5

030

040
050

060

Tabeliil '1

C(il,6

1 3 4 5 6

Bunuri ale nerezidenților înrcgistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori

1

Cod 
rd./ 
cod 
țară 

2

Sold la înccputul 
perioadci de 

gestiune

3
Hiinuri primite în baza contractelor de 
coiiii.sion, inchisivpe țări 010

Intrări/ 
diminiiări

4

lcșiri/ 
micșorări

5

Hunuri primitc spre prelucrare, inclusivpe 
țări 020

Hunuri obținute din materialele prelucrate, 
inc/nsiv f)e (ări 030

(ol.() C0I.34-C0I.4-C0I.5

Sold la slîrșitiil 
perioadci dc 

gcstiunc

6
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Tabeliil 6
Venitiiri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Vcnituri - total

Indicatori

1

Cod rd./ 
cod țară 

1
precedentă 

3

010

Perioada de gestiune
curentă 

4

Venitiiri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fară 
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, incliisiv pe țări: 020

Venituri din dobînzi aferente activității operaționale și altor activități, 
inciusiv pe țări: 030

Vcnitiiri din dividende și participații în alte entități, incdusivpe țâri: 040

Veniluri din decontarea datoriilor cu tcrmcnul dc prcscripțic cxpirat, 
inclusiv pe țări: 050

Alle venituri, inclusivpe țări: 060

Alte elieltuieli, inclusivpe țări:

Chelluleli - lotal
(?heltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare lară 
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusivpe țări:

Cheltuieli privind dobînzile, inclusivpe țări:

(’lielliiieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe 
coinproniise, inciusivpe țări:

070

080

100

I 10

kd.OIO 1x1.020 + rd.030 + rd.040 + rd.O5O + rd.060
Kd.OVO 1x1.080 + 1x1.090 + rd.lOO + rd.l 10

crs(i|l)(4ill|^F^^nsabile de scmnarea rapoartelor financiare ale entității*

- ;CM"

I t



MINISTERUL 
AGRICULTURII și INDUSTRIEI 

ALIMENTARE 
AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL
AGROINDUSTRIAL „GHEORGHE RADGCAN'" 

DIN GRINĂUȚI

AGROINDUSTRIAL COLLEGE
„GHEORGHE RĂDUCAN”

FROM GRINAUȚl

r-niil. Ocnița
tel/tax (0271) 71-5-22
E-mail :

colegiugrinauti@gmail.com

NOTĂ INFORMATIVĂ

La darea de seamă anuala a anului 2021

Prin prezenta, contabilitatea Colegiului Agroindustrial ”Gheorghe 
Răducan” din satul Grinăuți r-nul Ocnița explică următoarele:

VICNITURI:

I )c la comanda de stat veniturile pe anul 2021 constitue suma de 8420902,36 lei, pentru 
aclivilatea 00217 ”Activitatea Colqgiilor” suma de 7690926,56 lei și activitatea 00204 
”lntrcținerea căminelor” suma de 729975,80 lei. Executarea planului precizat pe perioada 
tlc raportare față de planul executat anual la venituri este de 93% la chieltuieli este de 
100%.

Vciiilurile de la serviciile cu plată pe perioada de raportare si anume: plata taxei de cazare in 
|cuiiiiii constitue suma 108333,30 lei. Suma de venituri pentru anul 2021 la ”Activitați de 
uiilrcprenoriat în instituții de învățămînt profesional” este de 1143274,39 lei.

(liichiiicli:

SuiiKi lotală de chieltuieli efective pentru anul 2021 este de 9591474,83 lei, Chieltuieiele 
coiislilue toate activitățile instituției pe parcursul perioadei de raportare pentru ca instituția 
SLis iiuinita să activeze în mod benefic atît pentru elevi căt și pentru angajații instituției.

Penlru salarizarea angajaților sa chieltuit suma de 4617386,70 lei ( salariul+asigurari 
socialc)

Serviciile precum sînt energie electrica, gaze , deservirea cazangeriei, s.a în sumă de 
496202,30 lei

Prociirari de materiale și obiecte de mica valoare în sumă de 444363,70 lei, folosite pcnlrii 
neccsilalile institutiei.5

mailto:colegiugrinauti@gmail.com


< )

Servicii de reparații curente în sumă de 733000,00 lei pentru reparatiea curenta a usilor si 
ferestrelor in blocul de studii si camin, pavarea terenului in jurul blocului de studii.

Datoriile constitue suma de lei.

Remunerarea muncii angajaților: 00217; 00204 = 390338,12,OOlei

Contribuții de asigurări sociale de stat total: 113198,65,00 lei

Datorii cu termen expirat nu avem.

Sancțiuni administrative aplicate pe parcursul anului pentru nerespectarea disciplinei 
fmanciare nu avem.

Bunurile imobile aflate la bilanța instituției sînt utilizate după destinație, și sînt întro starc 
satisfăcatoare.

La activitatea 00217” Activitatea Colegiilor” au fost aprobate 70,5 unitați.

La activitatea 00204 ” Intreținerea căminelor” au fost aprobate 9 unități.

La activitatea ”Activitați de antreprenoriat în instituții de învățămînt profesional” au fost 
aprobate 1,5 unități.

Tineri specialisti nu avem angajați.

In instituția sus numita își fac studiile 270 de elevi.

Au absolvit institutia 68 de elevi. î

Salariile, bursele, indemnizațiile pentru copii orfani și cu tutelă sînt achitate 100%.
Datorii nu avem.

Llevii sînt cazați în cămin cu plata lunară pe anul 2021 în sumă de 154.00 lei.

Elevii cazați în cămin dispun de bucatarie,baie, cameră igienică pentru fete, sală pentru 
pregătirea lecțiilor, sală de odihnă și de fopță.

Incălzirea instituție este cu gaze.

Contabil sef5 A. Soltan


