
· , .,.

Indicatorii de performanta
pe 1M Asociatia Pietelor pentru simestru 1 anul2022

Nr. Indicatori de Unitatea
crt. perforrnanta de Efectiv

masura obtinut
perioada perioada
respectlva respectiva
a anului a anului
precedent curent curent

1. Cresterea mii lei 7235,4 7965,1 7511,4 94,3 10 X

venitului din
vinzarea

prod use lor,
rnarfurilor,
prestarea
serviciilor,
executarea

lucrarilor (? 10%)
2. Majorarea mii lei -179,9 -225,3 10,0 x

profitului net
3. Rentabi Iitatea % 0 0 10,0 Profit (pierderea)

activelor
pina la impozitare

(indicatorul optim
(sau profit

intre 10- 15% )
netipierdere neta In
perioada de gestiune)
x 100%/ valoarea
medie a activelor

totale

4. Rentabi Iitatea % 11 12 15,0 Profit brut x 100%/

veniturilor din
venituri din vinzari

vinzari (nu rnai
mic de 20%)

5. Mentinerea % 1,8 1,8 15,0 Total active/ total

nivelului optim
datorii

(> I) a ratei
snlvabilitatii
generale

6. Productivitatea lei/ 110,9 112,9 15,0 Cifra de afaceri/

personalului salariat numar total de
salariati

Venituri din vinzari

Numarul de 4 5
si venituri din

7.
rotatie ale 10.0

activitatea

creantelor si operationala/valoarea

datori ilor curente 5 5 medie a creantelor si
datoriilor curente



8. 1.Crearea
eonditiilor optime

\

pentru
imbunatatirea

eu Iturii

\
eomertului si

I absenta
reelamatiilor
rezonabile eu

privire la ealitatea
serviciului
prestat.

15.0

2.Examinareasi
indepl inirea

\
deeiziilor CM

Balti si
dispoziti iIe
Primarului
elaborate la

nivelul unitatii
administrativ-
teritoriale
TOTAL

100,0

Suplimentar Va informam:

Salariul mediu lunar a eondueatorului intreprinderii pe perioada simestru 1 al anului 2022
eonstituie 20545 lei

2. Salariul in ansamblu a eondueatorului intreprinerii pe perioada simestrului 1 a anului 2022

eonstituie 123270 lei.
3 Datorii eu termen expirat fata de salariatii intreprinderii la data de 30.06,2022 nu sint fixate

4.Salariu mediu pe intreprindere pe simestru 1 a anului 2022 eonstituie 6519,2 lei

Administratorul 1M ..Asociatia Pietelor"

Exe. Lilia Rusu
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