
Raport financiar, anul 2020 

A.O. Asociatia Tinerilor cu Diabet  „DIA”, c/f 1017620004119 

 

Declarație pe venit  Suma, lei 

Suma totală a veniturilor în anul 2020, inclusiv:  405618,01 

Venituri provenite din desemnarea procentuală                             13610,6 

Suma totală a Cheltuielilor în anul 2020 405618,01 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie specială 405618,01 

Sume desemnare procentuală în anul 2020                             3411,42 

Sume rămase din desemarea procentuală la sfârșitul anului 2020                             23344,58 

  

 
Încasări  de mijloace financiare în anul  2020:    - 303499,64 lei 
Fundația Est-Europeană, grant nr.913    - 148090,54  lei 
Încasare desemnare procentuală (2%)      - 13610,6  lei 
Clubul Internațional al Femeilor-Moldova                                        - 124608  lei 
Donație persoană fizică (Verdeș D.)    - 1337 lei 
Donatie crowdfinding (via Țîmbalari V.)                 - 15853,50 lei 
 
Venituri totale în anul 2020      - 405618,01   lei 
Fundația Est Europeană, grant nr.913    -  260612,54 lei 
Clubul Internațional al femeilor din Moldova (IWCM), grant  - 124608 lei 
Desemnare procentuală (2%)       -  11365,02  lei 
Donatii crowdfinding (via Țîmbalari V.)    - 9032,45 lei 
 
Cheltuieli totale în anul 2020     -  405618,01 lei 
Cheltuieli administrative salarizare, grant nr.913 (3 angajați) - 120345,45   lei 
Contributii asigurări sociale                                                                -  21662,19 lei 
Prime de asigurări medicale     -  5415,54 lei 
Cheltuieli cazare expert                                 - 6145,63 lei 
Onorariu expert seminar TOT                    - 19395 lei 
Cheltuieli impozit venit nerezident 12%    - 2327,40 lei 
Cheltuieli instruire seminar TOT, grant nr.913   - 1988,75 lei 
Cheltuieli instruire seminar TOT, surse DIA   - 7953,60 lei 
Cheltuieli masă și organizare seminar TOT, grant nr.913              -  18644 lei 
Cheltuieli instruire pacienți atelier ETD1, grant nr.913  - 127 lei 
Servicii design ghid ro- ru, echipament, grant nr.913                      -  4290 lei 
Servicii imprimare ghid ro     - 21961,20 lei 
Servicii imprimare ghid ro- ru     - 9436 lei 
Servicii traducere ghid ru     - 7297 lei 
Consumabile rechizite de birou, OMVSD, grant nr.913  -  2189 lei 
Servicii  inregistrare domain diatip1.md, grant nr.913  -   450 lei 
Servicii găzduire web 5GB diatip1.md    -  1547 lei 
Servicii programare web, grant nr.913    - 14000 lei 
Servicii reinnoire domain diatip1.md    - 1082 lei 
Servicii bancare surse grant nr.913    - 1422,74  lei 
Servicii bancare surse Dia     - 1418,06  lei 
Servicii bancare, sursa CIFM     - 693 lei 
Servicii telefonie mobilă, surse grant nr.913                -  1920 lei 
Servicii telefonie mobilă surse DIA                -  960 lei 
Cheltuieli procurare senzori Libre1, surse CIFM                               - 107635,12 lei 
TVA import senzori Libre 1     - 22182,33 lei 
Servicii broker vamal      -  290 lei 
Servicii poștale import senzori     - 2840 lei 
 


