
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA..............................

SITUATIA STOCURILOR

Lei

Nr.
crt. Denumirea stocurilor

Sold la inceputul
anului

Sold la sfarsitul
perioadei

1 Materii prime (ct.3010000)

2 Materiale auxiliare (ct.3020100)

3 Combustibili (ct.3020200) 33,874 24,550

4 Materiale pentru ambalat (ct.3020300)

5 Piese de schimb (ct.3020400)

6 Seminte si materiale de plantat (ct. 3020500)

7 Furaje (ct.3020600)

8 Hrana (ct.3020700)

9 Alte materiale consumabile (ct.3020800) 43,673 69,483

10 Medicamente si materiale sanitare (ct.3020900)

11 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie (ct. 3030100) 5,595

12 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta (ct. 3030200) 599,834 672,136

13 Materiale date în prelucrare în institutie (ct.300700)

14 Alte stocuri (ct.300900)

15 Produse în curs de executie (ct.3310000)

16 Lucrari si servicii în curs de executie (ct.3320000)

17 Semifabricate (ct.3410000)

18 Produse finite (ct.3450000)

19 Produse reziduale (ct.3460000)

20 Diferente de pret la produse (ct. 3480000)

21 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privata a unitatilor adm-teritoriale (ct.3490000)

22 Materii si materiale la terti (ct. 3510100)

23 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti (ct.3510200)

24 Semifabricate aflate la terti (ct.3540100)

25 Produse finite aflate la terti (ct.3540500)

26 Produse reziduale aflate la terti (ct.3540600)

27 Animale aflate la terti (ct.3560000)

28 Marfuri aflate la terti (ct.3570000)

29 Ambalaje aflate la terti (ct.3580000)

30 Bunuri în custodie sau în consignatie la terti (ct.3590000)

31 Animale si pasari (ct.3610000)

32 Marfuri (ct.3710000)

33 Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) (ct.3780000)

34  Ambalaje (ct.3810000)

35 TOTAL 677,381 771,764

MENTIONATI:

*  Metodele de evaluare a stocurilor la intrare (cost de achizitie, cost de productie,  valoare justa) si la iesire din gestiune ( FIFO, CMP, LIFO);

*  Metodele de evidenta a stocurilor ( operativ-contabila, cantitativ-valorica, global-valorica);

*  In situatii exceptionale daca se decide sa se schimbe metoda de evaluare si/sau de evidenta pentru un anumit element de stocuri,

trebuie sa se evidentieze motivul schimbarii si efectul financiar asupra rezultatului exercitiului.

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului

financiar - contabil


