
                                                           Nota informativă


privind rezultatele activitătii economico-financiare ale ÎM Centrul de Studiere a Limbilor,, Limba 
noastră’’ 

       Centrul de Studiere a Limbilor ,, Limba noastră’’ a fost creat ca întreprindere în temeiul deciziei 
Primăriei Balți  și înregistrat la ASP pe data de 29.03.1993. 

        Capitalul social al întreprinderii a fost înregistrat la 01 noiembrie 2010 la aprobarea Statutului 
in redacție nouă și constituie 5400 lei. 

         La situația din 31.12.2020  capital propriu constituie suma de 100706 lei,total active 
(imobilizate si circulante ) -170231 lei. 

        Întreprindeaea Municipală desfasoară, conform Statutului urmatoarele activități care nu 
necisita licență: 
-prestarea serviciilor populației mun. Balți si localităților din apropiere in domeniul studierii 
limbilor-română,engleză,germană,franceză. 

        Analiza veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor financiare pentru anul de gestiune 2020 ne 
demonstrează o scădere esențială a veniturilor în comparație cu anul precedent 2019 cu 233,9 mii 
lei.     
       Conform raportului financiar pe anul 2020, Centrul ,, Limba noastră’’ a înregistrat venituri din 
vânzari in volum de 521,2 mii lei. Aceasta situație nefavorabilă a activității rezultă din motivul 
staționarii ÎM din 11.03.2020 până pe data de 31.08.2020 în contextul Pandemiei COVID-19,care a 
a constituit o povară financiară pentru întreprindere.  
       In anul 2020 ÎM a inregistrat 48,9 mii lei venit din alte activitati operationale,si anume ajutorul 
acordat de către bugetul municipal Balti pentru eliminarea partială a pierderilor suportate de Centru. 

       Din analiza comparativă a veniturilor și costului vânzarilor rezultă ca ponderea costurilor in 
veniturile înregistrate reprezinta 45,8 %. 

     Totodata, veniturile obținute in anul 2020 au fost suficiente pentru a acoperi costurile vânzarilor 
și a obține profit brut pozitiv in sumă de  282,2 mii lei,dar o scâdere cu  109,1 mii lei   fața de anul 
2019. 

       După deducerea tuturor cheltuielilor  și efectuarea tuturor obligațiunilor fața de buget, fața de 
furnizori  de mărfuri si față de Primărie (achitarea chiriei pentru cabinetele 430,437,438) Centrul a 
raportat un profit in sumă de 7,1 mii lei. 

     In anul 2020 numărul mediu de salariați al ÎM a constituit 6 persoane,inclusiv pentru calcularea 
salariului mediu pe întreprindere in număr de 4 angajati. 

     În anul 2020 cheltuielile de personal,privind remunerarea muncii au constituit suma de 407,7 mii 
lei,inclusiv achitarea indemnizatiilor pentru somaj tehnic in sumă de 63,7 mii lei. Aceste cheltuieli 
au constituit  66,0 % din suma veniturilor,sau 66,0 bani la fiecare leu încasat. În anul 2019 la fiecare 
leu încasat din vânzari cheltuielile pentru remunerarea muncii au constituit 68,7 bani.  



    Salariul mediu a unui angajat  in 2020 a constituit  suma de 4729 lei, o scadere in comparatie cu 
anul 2019  cu 1834 lei -27,9%. 

    In anul 2020 productivitatea muncii a constituit suma de 130,3 mii lei si s-a micsorat in 
comparație cu anul 2019 cu 21 %. Din corelația dintre creșterea salariului mediu  lunar și 
productivitatea muncii se vede ca în anul de gestiune dinamica nu a fost respectată-abaterea 
constituie 3,1 %. 

      În anul 2020 la Centrul ,, Limba noastră,, funcționau în decursul anului 46 de grupe ,organizate 
pe baza de autogestiune. Au fost predate 2287 de ore academice. Din cauza staționării ÎM numărul 
de ore academice în comparație cu anul 2019 sau micșorat cu 1318, și concomitent numărul de 
grupe-(în anul 2019 funcționau 54 de grupe).  

       Pentru anul 2021 de câtre administrația Centrului,  folosind analiza PESTLE se elaborează la 
moment un plan de acțiuni pentru mobilizarea veniturilor și optimizarea cheltuielilor,  efectuarea 
cărora va permite neadmiterea pierderilor și obținerea unui rezultat pozitiv în activitatea sa 
economico -finansiară 
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