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Anexe la SNC
"Prezentarea situaţiilor financiare" 

Aprobat de Ministerul Finanţelor 
al Republicii Moldova

SITUAŢIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 

Entitatea: I.P. UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PEm iCECU HASD 

CodCUrîO: 5694042

CodIDNO: 1007603002825

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434. DDF CAHUL 

Cod CU ATM: 1701. OR.CAHUL 

Strada: STR.Piata Independentei n r.l

Activitatea principală: P8542. Invatamint superior universitar 

Forma de proprietate: 12. Proprietatea de stat 

Forma organizatorico-juridică: 880. Instituţii publice

Date de contact:

Telefon: +37329923488 

WEB:

E-mail: contabilitatea@usdi.md

Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) Nichiforeac Mariana Tel. 029923488

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 129 persoane. Confirmaţi lipsa salariaţilor

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* Rector Comea Seroiu. Contabil-sef Nichiforeac Mariana

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL

la 01.0 1-2021

Sold la
Nr.cpt Indicatori Codiţi. începutul perioadei de 

gestiune
Sfirşitul perioadei de 

gestiune

1 2 3 4 5

A C T I V

A. ACTIVE IMOBILIZATE

L  Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie 010

2. Imobilizări neoorporaleîn exploatare, total 020 228123 249890

din care:

2.1. oonoesiuni, licenţe şi mărd
021

2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie 022

2.3. programe informatice 023 228123 249890

2.4. alte imobilizări necorporale 024

3. Fond comercial 030

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 040

Total imobilizări necorporale
(nd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 228123 249890
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IL Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuţie 060 1571617

2. Terenuri 070 2562897 2562897

3. Mijloace fixe, total 080 53820395 48918256

din care: 

3.1. clădiri
081 50380840 45536320

3.2. construcţii spedale 082 662586 785278

3.3. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice 083 1218737 1003833

3.4. mijloace de transport 084

3.5. inventar şi mobilier 085 96895 55652

3.6. alte mijloace fixe 086 1461337 1537173

4. Resurse minerale 090

5. Active biologice imobilizate 100

6. Investiţii imobiliare 110

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120

Total imobilizări corporale
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + nd.090 + rd.100 + nd.110 + 
rd.120)

130 56383292 53052770

m . Investiţii financiare pe termen lung

1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 140

2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total 150

din care:

2.1. acţiuni şi cote de partidpaţie deţinute în părţile afiliate
151

2.2 împrumuturi acordate părţilor afiliate 152

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 153

2.4 alte investiţii financiare 154

Total investiţii financiare pe termen lung
(rd.140 + rd.150) 160

IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate

1. Creanţe comerciale pe termen lung 170

2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung 180

inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare 181

3. Alte creanţe pe termen lung 190

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung 200

5. Alte active imobilizate 210

Total creanţe pe termen lung şi alte active 
imobilizate
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + nd.210)

220

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + nd.220) 230 56611415 53302660

ACTIVE CIRCULANTE 

L  Stocuri

1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată 240 279219 267731

2. Active biologice circulante 250

3. Producţia în curs de execuţie 260

4. Produse şi mărfuri 270
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5. Avansuri acordate pentru stocuri 280 112965 127645

Total stocuri
(rd.240 + n±250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290 392184 395376

n . Creanţe curente şi alte active circulante

1. Creanţe comerciale curente 300 614000 118850

2. Creanţe ale părţilor afiliate curente 310 /■ -

inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare 311

3. Qeanţe ale bugetului 320

4. Creanţele ale personalului 330

5. Alte creanţe curente 340 86487

6. Cheltuieli anticipate curente 350 22097

7. Alte active circulante 360

Total creanţe curente şi alte active circulante
(rd.300 + nd.310 + rd.320 + rd.330 + nd.340 + rd.350 + 
nd.360)

370 614000 227434

m . Investiţii financiare curente

1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 380

2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total 390

din care:

2.1. acţiuni şi cote de partidpaţie deţinute în părţile afiliate
391

2.2. împrumuturi acordate părţilor afiliate 392

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de 
partidpane 393

2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate 394

Total investiţii financiare curente
(rd.380 + rd.390)

400

IV. Numerar şi documente băneşti 410 4713218 7314250

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
(rd.290 + rd.370 + nd.400 + rd.410) 420 5719402 7937060

TOTAL ACTIVE
(nd.230 + rd.420) 430 62330817 61239720

P A S I V

c. CAPITAL PROPRIU 

L  Capital social şi neînregistrat

1. Capital social 440 17718554 17718554

2. Capital nevărsat 450 (
)

(
)

3. Capital neînregistrat 460

4. Capital retras 470 (
)

(
)

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate 480

Total capital social şi neînregistrat
(rd.440 + nd.450 + rd.460 + rd.470 + nd.480) 490 17718554 17718554

O. Prime de capital 500

m . Rezerve

1. Capital de rezervă 510

2. Rezerve statutare 520

3. Alte rezerve 530
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Total rezerve
(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

IV. Profit (pierdere)

1. Corecţii ale rezultatelor anilor preoedenţi 550 X

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 
precedenţi

560 -9315434 -9315434

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 570 X -1432096

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580 X (
)

Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590 -9315434 -10747530

V. Rezerve din reevaluare 600

VI. Alte elemente de capital propriu 610 52785359 52785359

TOTAL CAPITAL PROPRIU
(rd.490 + rd.500 + nd.540 + rd.590 + nd.600 + rd.610)

620 61188479 59756383

D.

DATORD PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung 630

2. împrumuturi pe termen lung 640

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
641

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 
convertibile

642

2.2. alte împrumuturi pe termen lung 643

3. Datorii comerciale pe termen lung 650

4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung 660

indusiv: datorii aferente intereselor de participare 661

5. Avansuri primite pe termen lung 670

6. Venituri anticipate pe termen lung 680

7. Alte datorii pe termen lung 690

TOTAL DATORD PE TERMEN LUNG
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + nd.660 + rd.670 + rd.680 + 
rd.690)

700

E. DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt 710

2. împrumuturi pe termen scurt, total 720

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
721

indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 
convertibile 722

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt 723

3. Datorii comerciale curente 730 197

4. Datorii faţă de părţile afiliate curente 740

indusiv: datorii aferente intereselor de partidpare 741

5. Avansuri primite curente 750 20000

6. Datorii faţă de personal 760 925049 967872

7. Datorii privind asigurările soaale şi medicale 770 217092 399027

8. Datorii feţă de buget 780 92478
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9. Datorii foţă de proprietari 790

10. Venituri anticipate curente 800

11. Alte datorii curente 810 3960

TOTAL DATORII CURENTE
(rd.710 + nd.720 + rd.730 + rd.740 + nd.750 + rd.760 + 
rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + nd.810)

820 1142338 1483337

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 830

2. Provizioane pentru garanţii acordate 
cumpărătorilor/dienţilor

840

F. 3. Provizioane pentru impozite 850

4. Alte provizioane 860

TOTAL PROVIZIOANE
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)

870

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880 62330817 61239720

SITUAŢIA DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedenta curenta

1 2 3 4

Venituri din vînzări, total 010 19691596 24484263

din care:

venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor
011

venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor 012 19691596 23936841

venituri din contracte de construcţie 013

venituri din contracte de leasing 014 547422

venituri din contracte de micnofinanţare 015

alte venituri din vînzări 016

Costul vânzărilor, total 020 28441091 30137906

din care:

valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vândute
021

costul serviailor prestate şi lucrărilor executate terţilor 022 28441091 30137906

costuri aferente contractelor de construcţie 023

costuri aferente contractelor de leasing 024

costuri aferente contractelor de micnofinanţare 025

alte costuri aferente vânzărilor 026

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 -8749495 -5653643

Alte venituri din activitatea operaţională 040 5381857 4136183

Cheltuieli de distribuire 050

Cheltuieli administrative 060

Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070

Rezultatul din activitatea operaţională: profit 
(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) 080 -3367638 -1517460

Venituri financiare, total 090 668950
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din care: 091

venituri din interese de participare

indusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate 092

venituri din dobînzi 093

indusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate 094

venituri din alte investiţii financiare pe termen lung 095

indusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate 096

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile 
financiare pe termen lung şi curente

097

venituri din ieşirea investiţiilor financiare 098

venituri aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă 099 668950

Cheltuieli financiare, total 100 583586

din care:

cheltuieli privind dobînzile
101

indusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate 102

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile 
financiare pe termen lung şi curente

103

cheltuieli aferente ieşirii investiţiilor finanaare 104

cheltuieli aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă 105 583586

Rezultatul: profit (pierdere) finandar(ă) (rd.090 - 
rd.100)

110 85364

Venituri cu active imobilizate şi excepţionale 120

Cheltuieli cu active imobilizate şi excepţionale 130

Rezultatul din operaţiuni cu active imobilizate şi 
excepţionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)

140

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) (rd.110 
+ rd.140)

150 85364

Profit (pierdere) pînă la impozitare (nd.080 + rd.150) 160 -3367638 -1432096

Cheltuieli privind impozitul pe venit 170

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.160- rti.170)

180 -3367638 -1432096

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr.
d/o Indicatori Cod rd

Sold la începutul 
perioadei de 

gestiune
Majorări Diminuări

Sold la sfîrşitul 
perioadei de 

gestiune

1 2 3 4 5 6 7

I. Capital social şi neînregistrat

1. Capital social 010 17718554 17718554

2. Capital nevărsat 020 (
)

(
)

(
)

(
)

3. Capital neînregistrat 030

4. Capital retras 040 (
)

(
)

(
)

(
)

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de 
proprietate

050

Total capital social şi neînregistrat 060 17718554 17718554
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(nd.010 + nd.020 + rd.030 + rd.040 + 
rd.050)

II. Prime de capital 070

n i .

Rezerve

1. Capital de rezervă 080

2. Rezerve statutare 090

3. Alte rezerve 100

Total rezerve
(nj.080 + rd.090 + nd.100)

110

IV.

Profit (pierdere)

1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 120 X

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 
al anilor precedenţi

130 -9315434 -9315434

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gestiune

140 X -1432096 -1432096

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 150 X (
)

(
)

(
)

Total profit (pierdere)
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160 -9315434 -1432096 -10747530

V. Rezerve din reevaluare 170

VI. Alte elemente de capital propriu 180 52785359 52785359

Total capital propriu
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + 
nd.170 + rd.180)

190 61188479 -1432096 59756383

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori Cod rd
Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

încasări din vînzări 010 22273400 25043008

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 6205696 4559068

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 15692196 18678976

Dobînzi plătite 040

Plata impozitului pe venit 050

Alte încasări 060 2566684 4175225

Alte plăţi 070 4483442 3464521

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională
(nd.010 - nd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - 
rd.070)

080 -1541250 2515668

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

încasări din vînzanea activelor imobilizate 090

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100

Dobînzi încasate 110

Dividende încasate 120

inclusiv: dividende încasate din străinătate 121

Alte încasări (plăţi) 130
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Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii
(nd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

140

Huxuri de numerar din activitatea financiară

încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160

Dividende plătite 170

indusiv: dividende plătite nerezidenţilor 171

încasări din operaţiuni de capital 180

Alte încasări (plăţi) 190

Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150 - rd.160 - nd.170 + nd.180 ± nd.190)

200

Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± nd.200)

210 -1541250 2515668

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 85364

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 6254468 4713218

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + nd.230)

240 4713218 7314250
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