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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

 

CĂTRE CONDUCEREA  AO ”CASMED” 

 

31.03.2021 

 

OPINIA  

În opinia noastră, situaţiile financiare anexate: 

- prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a AO Centrul de 

Asistență Socio-Medicală la Domiciliu ”CASMED” la data de 31.12.2020 și 

performanța sa financiară, precum și situația modificărilor surselor de finanțare 

pentru exercițiul încheiat la data respectivă, în conformitate cu Indicațiile Metodice 

privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale aprobate prin 

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 188 din 30 decembrie 2014 și Standardele 

Naţionale de Contabilitate; 

- sunt pregătite conform înregistrărilor contabile ale AO Centrul de Asistență Socio-

Medicală la Domiciliu ”CASMED”. 

 

Noi am auditat situațiile financiare ale AO Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu 

”CASMED” (în continuare ”CASMED”) care cuprind bilanțul pentru exerciţiul financiar 

încheiat la 31.12.2020, situația de venituri și cheltuieli și situația modificărilor surselor de 

finanțare pentru perioada încheiată la această dată și notele la situațiile financiare, inclusiv un 

sumar al politicilor contabile semnificative. 

 

BAZĂ PENTRU OPINIE  

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-

uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea  

Responsabilității auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. 

Suntem independenți față de Asociație, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili 

(Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, 

coroborat cu cerințele etice relevante pentru efectuarea auditului situațiilor financiare din 

Republica Moldova, și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor 

cerințe și Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente 

și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 

 

mailto:office@moldauditing.md


 

Raportul auditorului independent 

 

 

   Pagina 4 din 16 
 

ALTE ASPECTE 

 

Conform contractului de audit și a termenilor de referință , noi am emis și o Scrisoare către 

conducere. 

 

RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII ȘI ALE PERSOANELOR RESPONSABILE CU GUVERNANȚA 

PENTRU SITUAŢIILE FINANCIARE 

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare 

în conformitate cu Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile 

necomerciale aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 188 din 30 decembrie 2014 și 

Standardele Naționale de Contabilitate şi pentru acel control intern pe care conducerea îl 

consideră necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare lipsite de  denaturări 

semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

 

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității 

Asociației de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte referitoare la  

continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția 

cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze asociația sau să oprească 

operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora. 

 

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 

raportare financiară al asociației. 

 

RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL  SITUAȚIILOR FINANCIARE 

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care 

situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de 

fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea un raport al auditorului care include opinia 

noastră.  

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a 

faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o 

denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de 

eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, 

individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza 

acestor situații financiare. 

 

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și 

menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

 

• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, 

cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca 

răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru 

a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări 

semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei 

denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 





Rapoarte financiare                                                      AO Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu ”CASMED” 

Pagina 6 din 16 

 

I. RAPOARTE FINANCIARE 

BILANŢUL LA 31.12.2020 

  

Note 

2020 2019 

Elemente MDL MDL 

 Active       

Active imobilizate       

Imobilizări necorporale   50 165 33 874 

Imobilizări corporale în curs de execuție   59 500 220 639 

Mijloace fixe 1 5 167 798 2 946 693 

Alte creanțe pe termen lung   0  0 

    5 277 463 3 201 206 

Active circulante      

Stocuri   63 119 89 123 

Creanțe curente 2 194 571 24 611 

Alte creanțe curente 2 264 970 24 649 

Numerar 3 1 960 109 1 775 687 

Alte active curente   3 264  55 254 

 Total Active circulante   2 486 033 1 969 324 

Total active   7 763 496 5 170 530 

Pasiv       

Capital       

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune  133 898 0  

Fonduri 4 6 020 665 4 096 198 

Total capital   6 154 563 4 096 198 

      

Datorii pe termen lung     

Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung  6 1 270 126 666 711 

Total datorii pe termen lung   1 270 126 666 711 

      

Datorii curente     

Împrumuturi pe termen scurt   0 0 

Datorii comerciale curente și avansuri primite   11 063 4 867 

Datorii calculate curente   0 0 

Venituri anticipate curente 5 311 393 381 594 

Finanțări și încasări cu destinație specială curente 
 16 351 21 161 

Alte datorii curente     

Total datorii curente   338 807 407 621 

Total pasiv   7 763 496 5 170 530 

 

Situaţiile financiare, politicile contabile utilizate şi notele prezentate în paginile 6-16, ce constituie 

parte integrantă a acestor situaţii financiare, au fost aprobate de conducerea Asociației pentru 

CASMED la data de 31.03.2021 şi semnate în numele asociației de către: 

 

Director Executiv                             Contabil Șef 

Postolachi Natalia                                                        Moraru Olga 

 

Stamp
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SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 

 

Elemente  Note  

2020 2019 

MDL MDL 

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială   10 715 051 10 785 294 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială 7 10 598 603 10 785 294 

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație 

specială   116 448 0 

        

Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea 

economică)   18 882  77 415 

Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea 

economică)    1 432 0 

Excedent (deficit) aferent altor activități   17 450 77 415 

       

Venituri din activitatea economică   -   

Cheltuieli din activitatea economică   -   

       

Rezultat: profit (pierdere) din activitatea economică    -  

       

Cheltuieli privind impozitul pe venit   -   

       

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune   133 898 77 415 
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SITUAȚIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANȚARE PENTRU ANUL 2020 

 

 

Elemente 

Sold la 

începutul 

perioadei de 

gestiune Majorări Diminuări 

Sold la 

sfârșitul 

perioadei de 

gestiune 

Mijloace cu destinație specială 666 711 15 266 993 14 663 578 1 270 126 

Finanțări cu destinație specială 

din bugetul național 24 528 203 935 223 451 5 012 

Finanțări cu destinație specială 

din bugetul local 7 038 1 018 672 1 004 732 20 978 

Granturi 635 145 13 306 256 12 697 265 1 244 136 

Alte finanțări și încasari cu 

desținatie specială 0 738 130 738 130 0 

     

Fonduri 4 096 198 3 668 095 1 609 730 6 154 563 

Aporturi inițiale ale fondatorilor     

Fondul de active imobilizate 2 980 567 2 980 585 743 189 5 217 963 

Alte fonduri 1 115 631 687 510 866 541 936 600 

Alte surse de finanțare  0 0 0 

         

Total: 4 762 909 18 935 088 16 273 308 7 424 689 
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II. STATUTUL JURIDIC ŞI ACTIVITĂŢI DE BAZĂ 

 

 Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu ”CASMED” (în continuare 

“Asociație”), este o organizație necomercială, neguvernamentală, apolitică, independent, non-profit, 

constituită pe baza voinței libere a persoanelor care s-au asociat în scopul atingerii în comun a 

obiectivelor definite în Statut. 

 

A fost fondată la data de 13.12.2010 și înregistrată  în Republica Moldova cu nr. de înregistrare 

4843.  

Adresa Asociației: Republica Moldova, mun. Bălți, str. Mircea cel Bătrîn 81, of. 51. 

 

Scopurile  Asociației reprezintă : 

• Contribuirea la creșterea eficienței și calității asistenței medicale în Republica Moldova; 

• Contribuirea la asigurarea și oferirea asistenței medicale și sociale profesionale de calitate 

persoanelor cu probleme de sănătate prin acordarea de servicii integrate de îngrijiri la 

domiciliu; 

• Contribuirea la dezvoltarea comunităților rurale și urbane prin programe de dezvoltare 

durabilă; 

• Contribuirea la promovarea în societate a voluntariatului și modului sănătos de viață. 

 

 

Pentru atingerea scopurilor sale Asociația își propune realizarea următoarelor activități: 

 

- apărarea drepturilor și intereselor membrilor Asociației, precum și promovarea drepturilor 

persoanelor vîrstnice în raport cu alte asociații profesionale, organizații și/sau autorități 

republicane și internaționale; 

- contribuirea la reabilitarea medicală a bolnavilor, invalizilor, persoanelor singure, a 

persoanelor cu dizabilități, ce nu dispun de mijloace pentru a se trata; 

- promovarea parteneriatului public-privat în domeniul integrării sociale a virstnicilor; 

prestarea serviciilor de îngrijiri medicale, sociale la domiciliu; 

- încheierea parteneriatelor cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din Republică in 

scopul oferirii servicii medico-sociale pentru persoanele in varstă și cu nevoi speciale; 

- organizarea și desfășurarea diferitor acțiuni de binefacere, sociale și medicale pentru a susține 

și a acorda ajutor păturilor social-vulnerabile și de integrare socială a persoanelor varstnice; 

- sprijinirea dezvoltării sectorului neguvernamental în regiunea de nord a RM; 

- etc. 

 

Asociația a implementat în 2020 proiecte finanțate de IREX EUROPE, Fundația SOROS-Moldova, 

AO Crucea Roșie din Elveția, FRF Kondrad Adenauer din RM, Agenția de Cooperare Internațională 

a Germaniei (GIZ), etc.  

 

La situația din 31.12.2020 CASMED avea 77 angajați încadrați conform contractului individual de 

munca. Cheltuielile salariale pentru perioada anului 2020 au  fost 7 536 582 MDL.  
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III. PRINCIPII DE PREZENTARE 

 

PRINCIPII GENERALE 

Rapoartele financiare au fost elaborate în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate 

(SNC) și Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale nr. 

188  din  30.12.2014.  

 

VALUTA DE PREZENTARE 

Articolele, incluse în prezentele rapoarte financiare, sunt prezentate în Lei Moldoveneşti (MDL), 

dacă nu se specifică altceva. 

 

PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII 

Rapoartele financiare ale Asociației au fost întocmite în conformitate cu principiul de continuitate a 

activităţii.  
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IV. PRINCIPII DE CONTABILITATE 

 

PRINCIPII GENERALE 

Situaţiile financiare au la bază înregistrările contabile ale Asociației, evaluarea posturilor prezentate 

fiind efectuată cu respectarea următoarelor principii: principiul continuităţii, specializării 

exerciţiului, principiul permanenţei metodelor, principiul prudenţei, principiul priorității conținutului 

asupra formei, principiul esențialității.  

 

Rapoartele financiare, cu excepţia Raportului privind contribuția donatorilor, se întocmesc în 

baza metodei de calcul. 

 

Imobilizări necorporale 

În contabilitatea financiară imobilizări necorporale se reflectă la valoarea de intrare, care cuprind: 

- valoarea de procurare a imobilizărilor necorporale; 

- impozitele şi taxele în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- cheltuieli de aducere a imobilizării necorporale în stare de lucru. 

Amortizarea imobilizărilor necorporale se va calcula după metoda liniară conform prevederilor SNC 

“Imobilizări necorporale și corporale” ținând cont de duratele de utilizare a acestora și valoarea de 

intrare și se calculează începând cu data transmiterii în exploatare.  

 

Imobilizări corporale 

În componenţa mijloacelor fixe se includ obiecte cu valoarea unitară de peste 6,000 lei şi durata de 

funcționare utilă mai mare de un an. Mijloacele fixe se reflectă în contabilitate la valoarea de intrare 

care este egală: 

a) pentru imobilizări corporale create la întreprindere - cu valoarea efectivă, inclusiv impozitele 

prevăzute de legislație în vigoare care nu se recuperează de la buget; 

b) pentru clădirile și construcțiile speciale executate în antrepriză – cu valoarea contractuală  a 

obiectului, inclusiv impozitele prevăzute de legislația în vigoare care nu se recuperează de la buget; 

c) pentru mijloacele fixe procurate contra plată – cu valoarea de cumpărare plus cheltuielile privind 

procurarea acestora, cheltuielilor de montare, instalare; 

d) pentru mijloacele fixe primite gratuit – cu suma stabilită în actele de primire-predare. 

 

Amortizarea mijloacelor fixe se calculă prin metoda casării liniare, conform prevederilor SNC 

“Imobilizări necorporale și corporale”, pornind de la durata de funcționare utilă a acestora și 

valoarea uzurabilă și se calculează începând cu data transmiterii acestora în exploatare. La calcularea 

amortizării nu se determină valoarea reziduală. 

 

Durata de funcționare utilă se stabilește pentru fiecare obiect (grup de obiecte) de imobilizări 

corporale și se reflectă în documentele primare de intrare și în registrele de evidență analitică a 

acestora. 

 

Stocuri de mărfuri și materiale 

Contabilitatea stocurilor se ține în expresie cantitativă și valorică.  

Stocurile ieșite se evaluează prin metoda costului mediu ponderat după fiecare ieșire. 
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Stocurile achiziționate și avansurile acordate din contul finanțărilor și încasărilor cu destinație 

specială se înregistrează în coponența veniturilor anticipate, iar pe măsura utilizării stocurilor și 

decontării avansurilor acordate, veniturile anticipate se vor deconta la venituri curente. 

Obiecte de mică valoarea şi scurtă durată  

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprind activele valoarea cărora nu depăşeşte 6,000 lei, 

indiferent de durată de utilizare a acestora, sau durata de utilizare a cărora nu este mai mare de un an, 

indiferent de valoarea unitară.  

Obiecte de mică valoare și scurtă durată se decontează la cheltuieli curente conform surselor de 

intrare și a direcțiilor de utilizare în momentul transmiterii în exploatare.  

 

Creanțe  

Creanţele pe termen lung şi scurt se contabilizează şi se reflectă în bilanţ la suma nominală, inclusiv 

TVA şi accize. Creanţele dubioase se trec la cheltuielile perioadei de gestiune curente prin metoda 

directa fără crearea rezervei. 

Suma prejudiciului material se înregistrează la venituri curente. 

 

Mijloacele băneşti  

Soldurile mijloacelor băneşti în casă, la conturile curente în lei şi valută etc. În bancă sunt reflectate 

în bilanţ la suma nominală. Pentru mijloacele băneşti legate este rezervat un rînd distinct în anexa la 

bilanţul contabil. 

 

Mijloace  cu destinaţie specială  

Finanțările și încasările cu destinație specială se decontează pe măsura utilizării la : 

- Fondul de active imobilizate-pe măsura procurării și transmiterii în exploatare a 

imobilizărilor corporale și necorporale; 

- Fondul de autofinațare – pe măsura decontării finanțărilor cu destinație specială neutilizate și 

rămase la dispoziția Asociației. 

Utilizarea fondului de autofinanțare se înregistrează pentru: 

-finanțarea misiunilor speciale; 

-pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute în programele(bugete) aprobate de către finanțatori; 

-pentru acoperirea deficitului aferent altor activități; 

-pentru acoperirea pierderii din activitatea economică. 

 

Mijloace nepredestinate 

Mijloacele nepredestinate neutilizate pînă la data raportării se decontează în fondul de autofinanțare. 

 

Fondurile asociației 

Asociația formează: fondul de active imobilizate și fondul de autofinanțare. 

 

Conversia valutei străine 

Cursul de schimb valutar oficial pentru perioada audiată a fost: 

 

Valuta/Perioada 31.12.2020 31.12.2019 

USD 17. 2146 17.2093 

EURO 21.1266 19.2605 
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V. NOTE LA RAPOARTELE FINANCIARE  

 

(1)  IMOBILIZĂRI  CORPORALE 

Mijloacele fixe ale Asociației au următoarea componenţă: 

 

Indicatori 

Clădiri 

Mașini, 

utilaje și 

instalații 

tehnice 

Mijloace de 

transport 

Alte 

mijloace 

fixe Total  

MDL MDL MDL MDL MDL 

            

Cost            

La 01.01.2020 1 665 168 859 561 1 950 069 33 500 4 508 299 

Intrări 2 301 007 550 938 101 747 70 715 3 024 407 

Ieșiri 0 91 536 416 034 0 507 570 

La 31.12.2020 3 966 175  1 318 963 1 635 782 104 215 7 025 136 

            

Uzura           

La 01.01.2020 88 264 449 015 1 021 535 2 792 1 561 605 

Calculat în timpul 

anului 41 921 145 360 292 241 12 867 492 390 

Uzura casată 0 8 599 188 057 0 196 656 

La 31.12.2020 130 185  585 776  1 125 719,16  15 659  1 857 339 

            

Valoarea de 

bilanț           

La 01.01.2020 1 576 904  410 546 928 534 30 708 2 946 693 

La 31.12.2020 3 835 990  733 187 510 063 88 557 5 167 798 

 

 

(2) CREANȚE 

 

Elemente 

2020 2019 

MDL MDL 

Creanțe comerciale 0 0 

Avansuri acordate curente 194 410 24 578 

Creanțe ale bugetului 161 33 

Creanțe ale personalului 0 0 

Alte creanțe cu destinație specială 264 970 24 649 

Total 459 542 49 260 
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(3) NUMERAR 

 

Elemente 

2020 2019 

MDL MDL 

Numerar în bancă, total, inclusiv: 1 960 009 1 775 687 

în valută națională 1 604 891 1 259 331 

în valută străină 355 118 516 356 

Numerar în casierie 100 0 

în valută națională 100 0 

Total: 1 960 109 1 775 687 

 

 

(4) FONDURI 

Fondurile Asociației cuprind  fondul de active imobilizate și fondul de autofinanțare în valoare totală 

de  6 154 563 MDL la situația din 31.12.2020. 

(5) VENITURI ANTICIPATE CURENTE 

Veniturile anticipate curente în sumă de 311 393 MDL la situația din 31.12.2020 reprezintă cheltuieli  

care  urmează a fi raportate în perioadele viitoare. 

(6) FINANȚĂRI ȘI ÎNCASĂRI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ PE TERMEN LUNG 

Elemente 
2020 2019 

MDL MDL 

Civil Society Forum 70 651 0 

Fundatia SOROS-MOLDOVA 415 77 394 

IREX EUROPE 3 469 0 

SRC Crucea Rosie din Elvetia AO 1 072 683 444 334 

Pro Cooperare Regionala AO 96 918 12 823 

FRF Konrad Adenauer din RM 0 68 115 

U.S.Ambasada Americii 0 32 479 

Alti finanțatori 25 990 31 566 

Total: 1 270 126 666 711 
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(7) CHELTUIELI AFERENTE MIJLOACELOR CU DESTINAȚIE SPECIALĂ 

 

Elemente 

2020 2019 

MDL MDL 

Cheltuieli salariale 7 536 582 8 261 874 

Servicii audit,contabilitate,consultanta 222 446 71 244 

Impozite și taxe locale 20 524 5 049 

Cheltuieli de organizare a conferințelor(inclusiv arenda) 32 244 1 700 

Cheltuieli privind deplasările(transport, cazare) 54 510 104 104 

Întreținerea casei, oficiului(en.electrica, gaze, apa-

canalizare,pompieri, paza) 

 

59 226 52 108 

Combustibil, asigurări 141 881 263 873 

Consumabile 670 296 700 409 

Cheltuieli bancare, postale, juridice 54 872 56 319 

Alte cheltuieli și consumuri materiale 1 638 222 1 183 542 

Cheltuieli privind  reparația imobilizărilor corporale 133 452 43 038 

Servicii de telefon și internet 34 347 42 034 

Total: 10 598 603 10 785 294 
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VI. DATORII ŞI EVENIMENTE CONTINGENTE 

 

N-au fost constatate datorii, achiziţii sau aspecte fiscale contingente, care ar influenţa semnificativ 

situaţia financiară a Asociației. 

 

VII. DREPTURILE PERSONALULUI 

 

Asociația achită contribuţii de asigurări sociale şi asigurări medicale, calculate la cotele stabilite de 

legislaţie pentru anul corespunzător, reieşind din remunerarea calculată personalului. Contribuţiile de 

asigurări sociale şi medicale se contabilizează la cheltuieli în perioadele respective calculării 

remunerării personalului. 

 

Asociația nu are alte obligaţii de a plăti aceste contribuţii la rate mai mari decât cele stabilite prin 

lege. Asociația nu participă nici la un alt plan de acest gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


