
 

 

PUBLIC 

 
 
 
DEPOZITARUL CENTRAL UNIC 
AL VALORILOR MOBILIARE  
 
 
 
 
 
 

SITUAȚIILE FINANCIARE  
 

Pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2020 
 
Întocmite în conformitate cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 2021 
Prezentul document și conținutul acestuia este protejat de Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Nici o 
parte din acest document și nici documentul integral nu poate fi comercializat, reprodus, publicat, distribuit sau copiat fără acordul 
prealabil in scris al Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare. 
web: www.dcu.md | email: dcu@dcu.md 

http://www.dcu.md/
mailto:dcu@dcu.md


 
DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE  
SITUAȚIILE FINANCIARE  
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 
 

Cuprins: 
 

Raportul auditorului independent 
 

Situațiile financiare: 
Situația poziției financiare...............................................................................................................................................................3 

Situația de profit sau pierdere și alte elemente ale rezultatului global...............................................................................4 

Situația modificărilor capitalului propriu...................................................................................................................................5 

Situația fluxurilor de mijloace bănești.........................................................................................................................................6 

 

Note la situațiile financiare:  
1. Informații generale ...................................................................................................................................................................... 7 
2. Baza de întocmire ........................................................................................................................................................................ 8 
3. Politici contabile semnificative ............................................................................................................................................... 9 
4. Existența și mișcarea activelor imobilizate ....................................................................................................................... 24 
5. Activul aferent dreptului de utilizare și datoria din contractele de leasing ........................................................... 25 
6. Valorile mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova .......................................................................................... 25 
7. Stocuri ........................................................................................................................................................................................... 26 
8. Creanțe comerciale și alte creanțe ....................................................................................................................................... 26 
9. Alte active curente ..................................................................................................................................................................... 27 
10. Numerar și echivalente de numerar .................................................................................................................................... 28 
11. Capital social și rezerve ........................................................................................................................................................... 28 
12. Datorii comerciale și alte datorii .......................................................................................................................................... 29 
13. Datorii privind beneficiile angajaților ................................................................................................................................ 30 
14. Alte datorii curente ................................................................................................................................................................... 30 
15. Venituri .......................................................................................................................................................................................... 31 
16. Venituri financiare - venituri din dobânzi ........................................................................................................................ 33 
17. Cheltuieli cu personalul ........................................................................................................................................................... 34 
18. Deprecierea și amortizarea activelor .................................................................................................................................. 34 
19. Cheltuieli cu servicii informaționale, consultanță, audit.............................................................................................. 35 
20. Alte cheltuieli operaționale .................................................................................................................................................... 36 
21. Alte câștiguri si pierderi .......................................................................................................................................................... 36 
22. Cheltuieli privind impozitul pe profit ................................................................................................................................. 36 
23. Tranzacții și solduri cu părți afiliate .................................................................................................................................... 38 
24. Managementul riscurilor ........................................................................................................................................................ 40 
25. Valoarea justă a instrumentelor financiare ....................................................................................................................... 48 
26.     Angajamente și obligațiuni contingente ............................................................................................................................ 49 
27. Evenimente ulterioare ............................................................................................................................................................. 49 
 
  







DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE 
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE 
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 

3 

INDICATORI Note 31 decembrie 
2020 

31 decembrie 
2019 

MDL MDL 
ACTIVE 
Active imobilizate 
Imobilizări necorporale 4 68 677 78 269 
Imobilizări corporale 4 428 298 349 972 
Active aferente drepturilor de utilizare 5 413 839 948 381 
Active privind impozitul amânat 22 37 263 33 436 
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 6 6 894 104 6 893 034 

Total active pe termen lung 7 842 181 8 303 092 

Active curente 
Stocuri 7 39 234 43 945 
Creanțe comerciale și alte creanțe 8 855 030 663 619 
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 6 15 420 324 14 205 252 
Numerar și echivalente de numerar 10 4 400 854 5 409 638 
Alte active curente 9 50 565 49 539 

Total active curente 20 766 007 20 371 993 

TOTAL ACTIVE 28 608 188 28 675 085 

CAPITALURI ȘI DATORII 
Capitaluri proprii 
Capital social 11 24 400 000 24 400 000 
Capital de rezervă 11 142 555 - 
Rezultatul reportat 11 2 649 929 2 120 108 

TOTAL CAPITALURI PROPRII 27 192 484 26 520 108 

DATORII 
Datorii pe termen lung 
Datorii din contracte de leasing 5 - 413 839 

Total datorii pe termen lung - 413 839 

Datorii curente 
Datorii din contracte de leasing 5 477 254 551 924 
Datorii comerciale și alte datorii 12 752 359 383 745 
Datorii privind beneficiile angajaților 13 186 091 453 062 
Datorii privind impozitul curent 22 - 290 302 
Alte datorii 14 - 62 105 

Total datorii curente 1 415 704 1 741 138 

TOTAL DATORII 1 415 704 2 154 977 

TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII 28 608 188 28 675 085 

Notele de însoțire sunt parte integrantă a prezentelor situații financiare. 

Prezentele situații financiare au fost întocmite și semnate la 31 mai 2021 de către: 

Savva Alexandru Melnic Nadejda 
Director Contabil-șef 
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Note 31 decembrie 
2020 

31 decembrie 
2019 

MDL MDL 

Venituri 15 8 681 128 10 616 233 
Venituri financiare - venituri din dobânzi 16 1 178 808 279 466 
Alte venituri operaționale 5 19 616 - 

Total venituri 9 879 552 10 895 699 

Cheltuieli cu personalul 17 (5 560 333) (5 248 728) 
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea 4,18 (717 972) (655 110) 
Cheltuieli cu servicii informaționale, consultanță, audit 19 (2 533 205) (1 612 644) 
Alte cheltuieli operaționale 20 (230 188) (271 188) 

Total cheltuieli (9 041 698) (7 787 670) 

Alte câștiguri și pierderi 21 (62 925) 6 472 

PROFIT până la deducerea cheltuielilor cu deprecierea 
și provizioanele 774 929 - 
Cheltuieli din depreciere și provizioane(-) /reluarea 
deprecierii și provizioanelor (106 380) - 

PROFIT până la impozitare 668 549 3 114 501 

Cheltuieli/Economii privind impozitul pe profit 22 3 827 (263 400) 

PROFITUL/(PIERDEREA) NET/(Ă) 672 376 2 851 101 

Alte venituri globale - - 

TOTAL REZULTAT GLOBAL AL EXERCIȚIULUI 672 376 2 851 101 

Notele de însoțire sunt parte integrantă a prezentelor situații financiare. 

Prezentele situații financiare au fost întocmite și semnate la 31 mai 2021 de către: 

Savva Alexandru Melnic Nadejda 
Director Contabil-șef 
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Ap Note Capital social Capital de rezervă Rezultatul 
reportat Total 

MDL MDL MDL MDL 

Sold la 01 ianuarie 2019 24 400 000 - (730 993) 23 669 007 

Transfer în rezerve de capital - - - - 
Rezultatul global al exercițiului 
Profit net al exercițiului financiar - - 2 851 101 2 851 101 

Sold la 31 decembrie 2019 24 400 000 - 2 120 108 26 520 108 

Sold la 01 ianuarie 2020 24 400 000 - 2 120 108 26 520 108 

Transfer în rezerve de capital 11 - 142 555 (142 555) - 
Rezultatul global al exercițiului 
Profit net al exercițiului financiar 11 - - 672 376 672 376 

Sold la 31 decembrie 2020 24 400 000 142 555 2 649 929 27 192 484 

Notele de însoțire sunt parte integrantă a prezentelor situații financiare. 

Prezentele situații financiare au fost întocmite și semnate la 31 mai 2021 de către: 

Savva Alexandru Melnic Nadejda 
Director Contabil-șef 
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INDICATORI  
 Note 31 decembrie 

2020 
31 decembrie 

2019 

MDL MDL 
Fluxuri de numerar din activități de exploatare 
Profitul net/(Pierderea netă) al exercițiului financiar 672 376 2 851 101 

Ajustări pentru: 
Amortizare aferentă imobilizărilor corporale și 

necorporale 183 430 120 567 
Amortizarea aferentă dreptului de utilizare 534 542 534 542 
Cheltuielile cu beneficiile angajaților din provizioane (58 402) 243 207 
Venituri din amortizarea valorilor mobiliare de stat (1 168 053) (239 926) 
Venituri din operațiuni cu active aferente dreptului de 
utilizare, primite cu titlu gratuit (19 616) 
Venituri din dobânzi (10 756) (39 540) 
Cheltuieli cu dobânzile 48 337 82 294 

Modificări în capitalul circulant: 
Variația stocurilor 4 711 (11 255) 
Creanțe comerciale și alte creanțe (191 411) (92 416) 
Alte active (4 854) (24 663) 
Datorii comerciale și alte datorii 97 940 132 471 
Datorii curente din contractele de leasing (55 054) (13 604) 
Datorii privind impozitul pe profit (290 302) - 
Dobânzi încasate 10 756 39 540 
Dobânda plătită (48 337) (82 294) 
Numerar net din activități de exploatare (294 692) 3 500 024 
Fluxuri de numerar din activități de investiție 

Achiziții de imobilizări corporale și imobilizări 
necorporale (252 164) (214 815) 

Achiziții (răscumpărări) de valori mobiliare de stat (1 177 876) (20 858 360) 
Încasări din venituri din dobânzi la valori mobiliare de 

stat 1 129 787 - 
Flux de numerar net din activități de investiție (300 253) (21 073 175) 
Fluxuri de numerar din activități de finanțare 
Încasări din emisiunea de acțiuni - - 
Plăți aferente contractelor de leasing (413 839) (503 556) 
Flux de numerar net din activități de finanțare (413 839) (503 556) 
Creșterea/ (Descreșterea) netă a numerarului și 
echivalentelor de numerar (1 008 784) (18 076 707) 
Numerar și echivalente de numerar la începutul 

exercițiului financiar 10 5 409 638 23 486 345 
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul 

exercițiului financiar 10 4 400 854 5 409 638 

Notele de însoțire sunt parte integrantă a prezentelor situații financiare. 

Prezentele situații financiare au fost întocmite și semnate la 31 mai 2021 de către: 

Savva Alexandru Melnic Nadejda 
Director Contabil-șef 
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1. Informații generale

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU, Societatea) este fondat la 4 aprilie 2018, sub forma unei 
societăți pe acțiuni, în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu particularitățile stabilite 
de Legea nr.234/2016 cu privire la depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Obiectul de activitate al DCU este 
înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare emise de entitățile din Republica Moldova. DCU este 
instituit și își desfășoară activitatea în scopul creării unei infrastructuri moderne a pieței financiare, asigurarea 
protejării drepturilor deținătorilor de valori mobiliare, gestiunea riscurilor sistemice și menținerea stabilității pe 
piața financiară a Republicii Moldova. 

Serviciile pe care DCU este în drept să le presteze sunt indicate în decizia privind inițierea activității DCU, emisă de 
Banca Națională a Moldovei.  

Începând cu 31 iulie 2018, DCU operează cu valori mobiliare de stat și creanțele Băncii Naționale. La 1 mai 2019 DCU 
a inițiat operațiuni cu instrumente financiare corporative, odată cu primirea registrelor deținătorilor de valori 
mobiliare ale băncilor și societăților de asigurare. În aceeași perioadă, DCU a preluat în totalitate funcțiile de 
decontare a tranzacțiilor bursiere. 

Organele de conducere ale DCU sunt Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), Consiliul de Supraveghere (CS) și 
Comitetul Executiv (CE).  

Banca Națională a Moldovei deține o cota majoritară în capitalul DCU (98,36), alți șapte acționari dețin cote 
minoritare. 

Pe parcursul anului 2020, numărul de angajați a fost de 12 (la 31 decembrie 2019:12 angajați). 

DCU își are sediul pe adresa: MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.57/1,et.1, mun. Chișinău, 
Republica Moldova. 
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2. Baza de întocmire 

Situațiile financiare ale DCU sunt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de 
Raportare Financiară (IFRS), emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB).  

Situațiile financiare sunt întocmite ținând cont de principiul continuității activității şi sunt prezentate în lei 
moldovenești (MDL), unitatea monetară a Republicii Moldova. DCU menține conturile şi registrele sale în 
conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară şi întocmește Situațiile financiare în 
conformitate cu acestea. 

Situațiile financiare sunt întocmite în baza convenției costului istoric și/sau costului amortizat.  

Situațiile financiare pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 au fost întocmite și semnate de directorul 
și contabilul-șef al DCU la 31 mai 2021. 

Estimări şi raționamente contabile semnificative 
Întocmirea Situațiilor financiare individuale în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară 
impune conducerea să recurgă la estimări, prezumții şi raționamente în determinarea sumelor înregistrate în 
Situațiile financiare. Rezultatele actuale pot fi diferite de aceste estimări.  Estimările şi prezumțiile aferente sunt 
verificate în permanentă. Revizuirile estimărilor contabile sunt reflectate în perioada în care este revizuită 
estimarea şi în toate perioadele viitoare afectate. Aceste estimări şi raționamente sunt bazate pe informația 
disponibilă la data întocmirii Situațiilor financiare.  

Informațiile privind prezumțiile și incertitudinile estimărilor care au un risc semnificativ al unor ajustări materiale 
asupra situațiilor financiare pentru perioada de raportare sunt: 

a. Clasificarea activelor financiare  
Clasificarea activelor financiare conform IFRS 9 implică identificarea și evaluarea modelului de afaceri în care se 
încadrează activele deținute și evaluarea aspectului dacă termenii contractuali ai instrumentului 

b.  Estimarea pierderilor din credite așteptate 
Aplicarea modelului din credite așteptate implică asumarea și aplicarea raționamentelor și prezumțiilor 
semnificative în determinarea “creșterii semnificative a riscului de credit” de la recunoașterea inițială activului, 
incorporarea condițiilor viitoare în module de depreciere, precum și selectarea și aprobarea modelelor utilizate în 
evaluarea pierderilor de credite așteptate. Detaliile privind estimările și raționamentele utilizate în determinarea 
pierderilor de credite așteptate ale instrumentelor financiare sunt prezentate în Nota 24. 

• Pierderi din creditare așteptate   

Prezumpțiile semnificative aferente modelului pierderilor din creditare așteptate pentru activele evaluate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (în continuare AERG) și activele evaluate la cost amortizat 
sunt datele de intrare ale modelelor de depreciere aprobate, inclusiv incorporarea condițiilor economice viitoare. 

• Valoarea justă a instrumentelor financiare  

Atunci când valoarea justă a activelor şi obligațiunilor financiare înregistrate în Situația poziției financiare nu poate 
fi determinată cu referință la piața activă, aceasta se determină utilizând diferite tehnici de evaluare care includ 
aplicarea modelelor matematice. Datele utilizate în aceste modele pot fi luate de pe alte piețe active existente, dacă 
este cazul. Dacă nu este posibilă identificarea unor astfel de piețe, valoarea justă se determină prin aplicarea 
raționamentelor proprii. Raționamentele includ analiza datelor aferente lichidității şi aplicarea modelelor acceptate 
de conducerea DCU. Detaliile privind valoarea justă a instrumentelor financiare deținute de către DCU sunt 
prezentate în Nota 25. 
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3. Politici contabile semnificative 

Politicile contabile adoptate sunt consistente cu cele din exercițiul financiar precedent. 

 

Politicile contabile semnificative care s-au aplicat în pregătirea acestor situații financiare sunt descrise mai jos: 

 
a) Reevaluarea soldurilor şi tranzacțiilor în valută străină 
 
Moneda funcțională și de prezentare 

 
Managementul Societății consideră leul moldovenesc ca monedă funcțională, conform celor specificate în IAS 21 
„Efectele variației cursurilor de schimb valutar”. Situațiile financiare sunt pregătite și prezentate în leul 
moldovenesc (MDL), care este moneda funcțională de prezentare, rotunjit la cea mai apropiată unitate. 
 
Tranzacții și solduri 
 
Tranzacțiile în valută sunt convertite în moneda funcțională, folosind cursul de schimb valutar la data tranzacției.  

Diferențele de curs care provin din decontarea tranzacțiilor la cursuri diferite de cele de la data tranzacției, precum 
și diferențele de curs valutar nerealizate din active și datorii monetare sunt recunoscute în linia „Alte câștiguri și 
pierderi” din Situația de profit sau pierdere și alte elemente ale rezultatului global. 

Tranzacțiile în valută, creanțele și datoriile aferente operațiunilor cu rezidenții exprimate în valută străină sau 
unități convenționale se contabilizează în monedă națională, prin aplicarea cursului de schimb al leului moldovenesc 
la data achitării creanțelor și datoriilor sau conform contractului încheiat între părți. 

În perioadele de raportare, cursul oficial al leului moldovenesc față de valutele de referință a fost următorul: 
 
 

 Anul 2020  Anul 2019 
 mediu pe 

perioadă 
la finele 

perioadei  
mediu pe 
perioadă 

la finele 
perioadei 

USD/MDL 17,3218 17,2146  17,5751 17,2093 
EUR/MDL 19,7414 21,1266  19,6741 19,2605 

 

b) Numerar și echivalente de numerar 
În vederea întocmirii situației fluxurilor de mijloace bănești, numerarul și echivalentul de numerar includ 
numerarul în monedă națională și valută străină, care este păstrat în conturile curente deschise în BNM și băncile 
comerciale din Republica Moldova, casieria societății.  
Numerarul din casierie și conturile curente este evaluat la cost amortizat.  
 

c) Imobilizări necorporale  
Imobilizările necorporale sunt active nemonetare identificabile, fără substanță fizică. O imobilizare necorporală este 
recunoscută dacă și numai în cazul în care este probabil ca beneficiile economice viitoare atribuibile imobilizării să 
revină DCU și costul imobilizării poate fi evaluat fiabil.  

Imobilizările necorporale sunt înregistrate la cost minus amortizarea acumulată și pierderile acumulate din 
depreciere. 

Costul imobilizărilor necorporale include prețul de achiziție, inclusiv taxele vamale de import și taxele de achiziție 
nerambursabile și orice cheltuieli care pot fi direct atribuite pregătirii activului pentru utilizare. 

Imobilizările necorporale includ: programe informatice, software, licențe, brevete, website DCU etc. Durata de viață 
utilă a imobilizărilor necorporale se determină în funcție de perioada în care se preconizează să fie folosit activul 
sau pe perioada drepturilor contractuale: 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
c) Imobilizări necorporale (continuare) 

Imobilizări necorporale   Rata uzurii, % 
Licențe    10% 
Alte imobilizări necorporale  5%-10% 

 
Amortizarea imobilizărilor necorporale se efectuează conform metodei liniare pe parcursul duratei estimative de 
utilizare a acestora.  

d) Imobilizări corporale 
Imobilizările corporale sunt elemente corporale cu valoarea mai mare de 2 000 lei, care sunt deținute, în vederea 
utilizării, pentru prestarea de servicii sau pentru a fi folosite în scopuri administrative și se preconizează a fi utilizate 
pe parcursul mai multor perioade. 

Un element de imobilizări corporale este recunoscut ca activ și evaluat la cost, dacă și numai în cazul în care este 
probabilă generarea pentru DCU de beneficii economice viitoare aferente activului și costul activului poate fi 
evaluat în mod fiabil. Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost minus amortizarea acumulată și pierderile 
acumulate din depreciere. 

Costul unei imobilizări corporale este format din următoarele elemente: prețul său de cumpărare, inclusiv taxele 
vamale și taxele de cumpărare nerambursabile, după deducerea reducerilor comerciale și a rabaturilor, orice costuri 
care se pot atribui direct aducerii activului la locația și starea necesară pentru ca acesta să poată funcționa în modul 
stabilit și estimarea inițială a costurilor de demontare și de înlăturare a elementului, obligația pe care o suportă DCU 
la dobândirea elementului. Imobilizările corporale aflate în exploatare sunt clasificate în categorii de aceiași natură, 
cu utilizări similare și cu durată de funcționare similară. 
 

Imobilizări corporale   Rata uzurii, % 
Tehnica de calcul  33,3% 
Inventar de uz gospodăresc  6,6%-14,5% 
Alte imobilizări corporale  14,2%-33,3% 

 
Durata de funcționare se determină la nivel de activ individual și ajustat în corelare cu expertiza tehnică și duratele 
de viață recomandate de Hotărârea Guvernului nr.338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și 
activelor nemateriale, precum și ținând cont de experiența de lucru cu active similare, starea reală a obiectelor în 
perioada curentă, necesitatea efectuării modernizărilor, uzurii și dezvoltării tehnologice. 

Calcularea amortizării începe cu data când acestea sunt gata pentru utilizare, prin metoda liniară. Pentru 
imobilizările corporale și necorporale deținute de către DCU, valoarea reziduală se consideră a fi nulă. 

Durata de viață utilă a imobilizărilor corporale și necorporale poate fi modificată la sfârșitul anului gestionar, 
precum și cu ocazia efectuării modernizărilor, în cazul în care se determină că aceasta diferă de estimările 
precedente a duratei de viață utile preconizate anterior. Modificarea duratei de funcționare utilă se efectuează de 
către comisiile specializate pentru gestiunea imobilizărilor, desemnate de DCU.  

Evaluarea ulterioară a imobilizărilor corporale și necorporale se efectuează la cost minus orice amortizare 
acumulată și orice pierderi acumulate din depreciere.  

Costurile menținerii imobilizărilor corporale și necorporale într-o stare bună de funcționare se consideră cheltuieli 
curente. 

Modernizările imobilizărilor corporale se capitalizează în cazul în care ele generează beneficii economice viitoare 
aferente acestor active. Costul componentelor înlocuite se capitalizează numai în cazul în care valoarea acestuia este 
determinată cu certitudine și este posibilă generarea de beneficii economice viitoare aferente activului. Costul 
componentelor demontate în cazul modernizărilor sunt derecunoscute din valoarea activului și a amortizării 
acumulate. 

Pentru imobilizările corporale destinate cedării, calcularea amortizării încetează odată cu clasificarea acestora ca 
atare. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
c) Imobilizări corporale (continuare) 

 

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale se calculează prin metoda liniară, pentru fiecare obiect separat, în 
conformitate cu art.261 din Codul Fiscal. 

 

e) Deprecierea activelor nefinanciare 
La fiecare dată de raportare, conducerea DCU verifică dacă există indici de depreciere a activelor. Dacă astfel de 
indici există sau în situația în care se impune testarea valorii contabile a unei imobilizări, se estimează valoarea 
recuperabilă a activului. Valoarea recuperabilă a unui activ este cea mai mare valoare dintre valoarea justă a unui 
activ sau a unei unități gestionare de numerar (UGN) minus costurile de vânzare și valoarea sa de utilizare. Valoarea 
recuperabilă se calculează pentru fiecare activ în parte cu excepția cazului când un activ nu generează intrări de 
numerar care să fie în mare măsură independente de cele generate de alte active au grupuri de active. În cazul în 
care valoarea contabilă a unui activ sau UGN depășește suma ce urmează a fi recuperată, această este considerată 
depreciată și este redusă la valoarea recuperabilă a acestuia. Pentru evaluarea valorii de utilizare, fluxurile de 
trezorerie viitoare estimate sunt actualizate la valoarea actuală folosind rata înainte de impozitare care să reflecte 
evaluările curente de pe piață ale valorii-timp a banilor și ale riscurilor specifice activului. 

Pentru determinarea valorii juste minus costul de vânzare sunt luate în calcul tranzacțiile recente  de pe piață, dacă 
acestea sunt disponibile. În cazul în care nu există astfel de tranzacții, se ia în considerare  modelul de evaluare 
adecvat. 

Pierderile din depreciere privind operațiunile continue sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere din acele 
categorii de cheltuieli corespunzătoare cu funcția activului depreciat. 

Evaluarea se face la fiecare dată de raportare în cazul când există factori care să indice că pierderile din depreciere 
anterior recunoscute nu mai există sau au fost reduse. În cazul în care există un astfel de indicator, DCU evaluează 
valoarea recuperabilă a activului nefinanciar sau a unității generatoare de numerar. Pierderea din depreciere 
recunoscută anterior este reluată numai în cazul în care s-a produs o modificare a estimărilor utilizate pentru a 
determina valoarea recuperabilă de la recunoașterea ultimei pierderi din depreciere. Într-o astfel de situație, 
valoarea contabilă a activului este determinat să crească până la valoarea sa recuperabilă. Valoarea majorată a 
respectivului activ nu trebuie să depășească valoarea contabilă, netă de amortizare, care ar fi determinată în cazul 
în care în  exercițiile anterioare nu ar fi fost recunoscută o pierdere din depreciere pentru activul în cauză. O astfel 
de reluare este recunoscută în contul de profit sau pierdere, cu excepția situației când activul este contabilizat la 
valoarea reevaluată, situație în care preluarea pierderii din deprecierea unui activ trebuie tratată ca o creștere din 
reevaluare. 

La situația din 31 decembrie 2020, DCU nu a identificat indici de depreciere a activelor nefinanciare. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

f) Active și datorii financiare  
Societatea a adoptat IFRS 9 „Instrumente financiare”.    

Acest standard a înlocuit prevederile din IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaștere si evaluare” privind 
clasificarea si evaluarea activelor financiare și înlocuiește modelul de estimare a ajustărilor pentru deprecierea 
activelor financiare cu un model bazat pe pierderi așteptate.   

Recunoașterea activelor și datoriilor financiare 
DCU recunoaște activele și datoriile financiare nederivate în Poziția Situației financiare, utilizând contabilitatea la 
data decontării, atunci când acestea devin parte din prevederile contractuale aferente activului sau datoriei 
financiare (achiziționări standard), adică atunci când există posibilitatea intrării sau ieșirii în/din DCU a unui 
beneficiu economic viitor asociat acestor active și datorii financiare și costul sau valoarea acestora pot fi determinate 
în mod cert. 

Derecunoașterea activelor și datoriilor financiare 

DCU derecunoaște un activ financiar atunci când expiră drepturile contractuale asupra fluxurilor de mijloace 
bănești, care decurg din activul financiar, sau când transferă drepturile contractuale de a primi fluxurile de mijloace 
bănești din activul financiar într-o tranzacție, în care toate riscurile și beneficiile aferente deținerii activului 
financiar, sunt transferate. DCU recunoaște o datorie financiară atunci când obligațiunile contractuale aferente 
datoriei financiare au fost stinse sau anulate, sau au expirat. 

Clasificarea și evaluarea activelor și datoriilor financiare 
DCU clasifică activele financiare pe baza celor două modalități de mai jos: 

• modelul de afaceri al DCU pentru administrarea activelor financiare; și  
• caracteristicile fluxului de trezorerie contractual al activului financiar. 

Activele financiare pot fi evaluate la cost amortizat dacă sunt îndeplinite ambele condiții de mai jos:  

• activul financiar este deținut în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este de a deține activele 
financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale; și 

• termenii contractuali ai activului financiar generează, la anumite date, fluxuri de trezorerie care sunt 
exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat. 

Activele financiare pot fi evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, atunci când: 

• activul financiar este deținut în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este îndeplinit atât prin 
colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, cât și vânzarea activelor financiare; și 

• termenii contractuali ai activului financiar generează, la anumite date, fluxuri de trezorerie care sunt 
exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat. 

Toate celelalte active financiare, de exemplu cele care nu corespund criteriilor de evaluare, fie la cost amortizat sau 
la valoarea justă, prin alte elemente ale rezultatului global, sunt clasificate și evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere. 

Clasificarea și evaluarea activelor și datoriilor financiare 
Activele financiare pot fi desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, utilizând opțiunea privind valoarea 
justă. Conform opțiunii aplicate, la recunoașterea inițială, un activ financiar poate fi desemnat irevocabil drept 
evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, dacă astfel elimină sau reduce semnificativ o inconsecvență de 
evaluare sau recunoaștere („necorelare contabilă”) care ar rezulta altfel din evaluarea activelor sau a datoriilor sau 
din recunoașterea câștigurilor și a pierderilor acestora pe baze diferite. 

O estimare a modelelor de afaceri pentru managementul activelor financiare este fundamentală pentru clasificarea 
activului financiar.  

Portofoliul investițional al DCU este compus în exclusivitate din valori mobiliare de stat (VMS). Investițiile în VMS 
sunt ținute la cost amortizat și sunt investiții care poartă plăți fixe sau determinabile și cu o scadență fixă pe care  
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
f) Active și datorii financiare (continuare) 

 

DCU are intenția și capacitatea de a le păstra până la scadență. După recunoașterea inițială, la valoarea justă, 
investițiile financiare păstrate până la scadență sunt ulterior recunoscute la costul amortizat, utilizând metoda 
dobânzii efective. Calcularea dobânzii, amortizarea scontului sau primei la VMS se efectuează lunar, prin metoda 
ratei dobânzii efective, în ultima zi lucrătoare a lunii gestionare și la data vânzării sau la data scadenței acestora și 
se recunoaște în profit sau pierdere. 

Costul amortizat este calculat luând în considerație orice reducere sau primă la achiziționare și plățile care sunt 
parte integrală a dobânzii efective. Amortizarea este inclusă în venitul din dobânzi. Pierderea suportată în urma 
deprecierii acestor tipuri de investiții sunt recunoscute ca pierderi din depreciere la investițiile financiare în situația 
de profit și pierdere și alte elemente ale rezultatului global. 

Dacă DCU își modifică modelul de afaceri pentru gestionarea activelor sale financiare, atunci reclasifică activele 
financiare în conformitate cu IFRS 9. Astfel de modificări a modelelor de afaceri sunt presupuse a fi nefrecvente. 
Aceste modificări trebuie să fie semnificative pentru operațiunile DCU.  

Dacă modelul de afaceri aferent unor active financiare deținute de către DCU se modifică, activele financiare 
afectate sunt reclasificate. Cerințele de clasificare și evaluare aferente noii categorii se aplică în mod prospectiv 
începând cu prima zi a primei perioade de raportare, ca urmare a modificării modelului de afaceri care are ca rezultat 
reclasificarea activelor financiare ale DCU.  

Principiile evaluării la valoarea justă 

Valoarea justă a activelor financiare se bazează pe prețul acestora cotat pe piață la data bilanțului, fără nici o 
deducere pentru costurile de tranzacționare. În cazul în care nu există o cotație de preț pe piață, valoarea justă a 
instrumentelor financiare se estimează folosind modele pentru stabilirea prețurilor, sau tehnici de actualizare a 
fluxurilor de numerar. Atunci când este folosită analiza fluxurilor de numerar actualizate, fluxurile de numerar 
viitoare se bazează pe cele mai bune estimări ale conducerii și rata de actualizare este o rată de piață la data bilanțului 
aferentă unor instrumente financiare care au aceiași termeni și aceleași caracteristici. Atunci când se folosesc 
modele de preț, datele introduse se bazează pe măsurători ale pieței 

La clasificarea valorii juste a instrumentelor financiare se utilizează ierarhia valorii juste care este prezentată în 
Nota 25.  
 
Deprecierea activelor financiare 
Activele financiare deținute de către DCU și evaluate la cost amortizat și la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global sunt testate pentru depreciere conform modelului de depreciere bazat pe pierderile din credit 
așteptate.  

Pierderile din credit așteptate reprezintă o estimare ponderată a probabilității ponderate a valorii actualizate a 
pierderilor din risc de credit. Acestea sunt evaluate ca valoarea prezentă actualizată a diferenței dintre fluxurile de 
mijloace bănești datorate DCU conform contractului și fluxurile de mijloace bănești pe care DCU se așteaptă să le 
primească ca urmare a ponderării mai multor scenarii economice viitoare, actualizate la rata dobânzii efective. 
Conform modelului de depreciere bazat pe pierderile așteptate, recunoașterea pierderilor din depreciere așteptate 
se efectuează și se actualizează cu o frecvență trimestrială: 

• pentru o perioadă de 12 luni de acțiune a activului financiar, în cazul în care riscul de credit nu a crescut 
semnificativ de la data recunoașterii inițiale; și 

• pentru întreaga perioadă de viață a activului financiar, în cazul în care riscul de credit a crescut 
semnificativ de la data recunoașterii inițiale. 

DCU evaluează pierderile din credit așteptate pe o bază individuală sau pe o bază colectivă pentru portofolii de valori 
mobiliare, are prezintă caracteristici similare de risc. Această evaluare se bazează pe valoarea actualizată a fluxurilor 
de mijloace bănești preconizate ale activului, utilizând rata dobânzii efective inițială a activului, indiferent dacă 
acesta este evaluat individual sau pe bază colectivă. Instrumentele sunt grupate după tipul instrumentului, riscul de 
credit exprimat prin rating-uri, emitent, sector, garanție etc.  
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

f) Active și datorii financiare (continuare) 

 
Trimestrial, se evaluează dacă riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială. Dacă riscul de credit 
aferent unui activ financiar a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, se evaluează reducerile pentru 
pierderi așteptate din deprecierea activului financiar la o valoare egală cu pierderile așteptate pe întreaga durată de 
viață a acestuia.  
Pentru a evalua dacă instrumentele financiare sunt depreciate ca urmare a riscului de credit, DCU ia în considerare 
factori precum ratingurile de credit ale obligațiunilor (dacă sunt individuale), randamentele obligațiunilor, 
capacitatea emitenților de a mobiliza fonduri, rapoartele analiștilor etc.  
DCU consideră că riscul de credit pentru un activ financiar nu a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, 
dacă activul financiar este considerat a avea un risc de credit scăzut la data raportării (trimestrial). 
La stabilirea măsurii în care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, în vederea 
recunoașterii pierderilor așteptate din depreciere pentru fiecare activ financiar, sunt definiți anumiți factori care 
sunt luați în considerație reieșind din specificul și caracteristicile acelui activ financiar.  
Factorii calitativi care indică o creștere semnificativă a riscului de credit sunt reflectați în modelele probabilităților 
de default, în timp util. Cu toate acestea, DCU analizează separat și alți factori calitativi pentru a evalua dacă riscul 
de credit a crescut semnificativ.  
Prezumpția relativă privind creșterea semnificativă a riscului de credit este restanța mai mult de 30 de zile a plăților. 
Pierderile așteptate din depreciere se recunosc în profit sau pierdere, utilizând un cont separat de reduceri pentru 
pierderi din depreciere pentru activele evaluate la cost amortizat. Pentru activele financiare evaluate la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global pierderile așteptate din depreciere nu vor reduce valoarea contabilă 
a activului și se vor reflecta în alte elemente ale rezultatului global, capital și rezerve. 
Constituirea sau majorarea reducerilor pentru pierderile așteptate din deprecierea activelor financiare și 
reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea angajamentelor condiționale cu caracter de creditare se 
reflectă la cheltuieli, iar diminuarea lor la venituri. 
În aplicarea modelului de depreciere bazat pe pierderile așteptate există o abordare de tip „trei etape”, care se 
bazează pe modificarea calității creditului activelor financiare, după recunoașterea inițială. La fiecare „etapă” există 
un anumit specific de aplicare a modelului de depreciere bazat pe pierderile așteptate: 

I etapă  

Active financiare pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. Pentru 
astfel de active financiare: 

• valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor din depreciere așteptate pe 
parcursul a 12 luni; 

• veniturile din dobânzi aferente acestui activ financiar se calculează reieșind din valoarea contabilă 
brută, adică valoarea de bilanț fără excluderea pierderilor din depreciere. 

II etapă 

Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoașterii inițiale. Pentru 
astfel de active financiare: 

• valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor din depreciere așteptate pe 
întreaga durată de viață a activului; 

• veniturile din dobânzi aferente acestui activ financiar se calculează reieșind din valoarea contabilă 
brută, adică valoarea de bilanț fără excluderea pierderilor din depreciere. 

III etapă 

Activele financiare pentru care există dovezi obiective de depreciere la data de raportare. Pentru astfel de active 
financiare: 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

f) Active și datorii financiare (continuare) 

 

• valoarea pierderilor din depreciere se stabilește în mărimea pierderilor din depreciere așteptate pe 
întreaga durată de viață a activului; 

• veniturile din dobânzi aferente acestui activ financiar se calculează reieșind din valoarea contabilă 
netă, adică după excluderea pierderilor din depreciere, prin aplicarea ratei dobânzii efective valorii 
amortizabile a activului. 

 
Secțiunea 1. Active financiare depreciate ca urmare a riscului de credit 

Un activ financiar este depreciat ca urmare a riscului de credit atunci când au avut loc unul sau mai multe 
evenimente care au un impact negativ asupra fluxurilor de mijloace bănești viitoare estimate ale respectivului activ 
financiar. Active financiare depreciate ca urmare a riscului de credit sunt activele din etapa a 3-a de depreciere. 
Dovezile privind deprecierea activului financiar includ date observabile despre cel puțin următoarele evenimente: 

• dificultate financiară semnificativă a debitorului sau a emitentului; 
• încălcare a contractului, cum ar fi default-ul sau o neplată; 
• acordarea unor concesii debitorului, din motive economice sau contractuale legate de dificultățile 

financiare în care se află debitorul, pe care DCU nu ar fi lua-o în considerare în alt mod; 
• devine probabil că debitorul va intra în faliment sau într-o altă formă de reorganizare financiară; 
• dispariția unei piețe active pentru acel activ financiar din cauza dificultăților financiare;  
• achiziționarea unui activ financiar cu o reducere semnificativă, ce reflectă pierderile din credit 

suportate. 

Secțiunea 2. Definirea default-ului 

Definiția default-ului este utilizată pentru evaluarea valorii pierderilor așteptate din depreciere și pentru 
determinarea faptului dacă reducerile pentru pierderi așteptate din depreciere se bazează pe 12 luni sau pe durata 
de viață a activului, implicit fiind o componentă a probabilității de default (PD), care afectează atât evaluarea 
pierderilor așteptate din depreciere, cât și identificarea unei creșteri semnificative a riscului de credit. 

DCU consideră următoarele ca fiind prezumpții relative de default: 

• debitorul a depășit 90 de zile și mai mult orice obligație de credit semnificativă față de instituție; 
• este puțin probabil ca debitorul să-și plătească integral obligațiile de credit față de instituție. 

Definiția default-ului este adaptată în mod adecvat pentru a reflecta caracteristicile distincte ale diferitelor tipuri 
de active, prezentate în actele normative interne. 

Atunci când se evaluează dacă este puțin probabil ca debitorul să-și plătească obligația de credit, DCU ia în 
considerare atât indicatorii calitativi, cât și cei cantitativi. 

Formula de calcul a pierderilor așteptate asociate riscului de credit este derivată prin determinarea expunerii la 
default, probabilității de default (PD) și pierderii în caz de default (LGD).  În determinarea pierderilor din depreciere 
preconizată și scenariile utilizate DCU aplică informațiile derivate din Raportul Moody’s Sovereign Default and 
Recovery Rates și Raportul Standard&Poor’s: 2019 Annual Sovereign Default and Rating Transition Study, modele 
interne de determinare a probabilităților de default pentru activele în monedă națională, factori macroeconomici 
în aplicarea informațiilor viitoare.  În cazul estimării pierderilor pe toată perioada instrumentului financiar până la 
scadența acestuia, în fiecare an se va estima probabilitatea de default marginală. Totodată, probabilitatea de default 
marginală într-un anumit an se va aplica doar eșantionului care a supraviețuit default-ului în anul sau anii 
precedenți. 

Valorile mobiliare de stat emise de Guvernul Republicii Moldova în monedă națională, deținute în portofoliul DCU, 
sunt tratate ca instrumente financiare cu risc de credit minim, considerând sustenabilitatea indicatorilor de datorie 
și factorii macroeconomici incorporați în modelele financiare în relație cu DCU, precum și lipsa cazurilor de default 
a valorilor mobiliare emise în monedă națională (a se vedea nota 6). 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

f) Active și datorii financiare (continuare) 

 

Conducerea DCU analizează politicile de clasificare a instrumentelor financiare conform IFRS 9 începând cu 1 
ianuarie 2019 și a pierderilor din creditare așteptate (metoda ECL), inclusiv monitorizează evoluția periodică a 
pierderilor așteptate conform metodologiei agreate pe parcursul anului (a se vedea Nota 24). 

 

g) Contracte de leasing 
La prima aplicare, a IFRS 16 „Contracte de leasing”, DCU a decis să recunoască contractul de locațiune nr.04/18/B din 
02.07.2018, ca pe un contract de leasing, înregistrând dreptul de utilizare a activului și respectiv datoria față de 
locator, la valoarea actualiza ă plăților la data începerii derulării contractului.  

Contractul prin care se transferă dreptul de control asupra unui activ, identificat pentru o anumită perioadă 
determinată de timp în schimbul unei contravalori, este sau conține un contract de leasing . Pentru a evalua dacă un 
contract transferă sau nu dreptul de a controla utilizarea unui activ identificat pentru o perioadă de timp, DCU 
evaluează măsura în care, pe parcursul perioadei de utilizare, deține concomitent:  

• dreptul de a obține în esență toate beneficiile economice din utilizarea activului identificat și  
• dreptul de a dispune cu privire la utilizarea activului identificat. 

 
În calitate de locatar, la data începerii derulării unui contract de leasing, DCU recunoaște un activ aferent dreptului 
de utilizare și o datorie care decurge din contractul de leasing.  

Activele aferente dreptului de utilizare sunt recunoscute la cost în bilanțul contabil la data începerii derulării unui 
contract de leasing.  

Costul activului aferent dreptului de utilizare include: 

• valoarea evaluării inițiale a datoriei care decurge din contractul de leasing; 
• orice plăți de leasing efectuate la data începerii derulării  minus orice stimulente de leasing primite; 
• costurile directe inițiale suportate de către DCU; 
• estimare a costurilor care urmează să fie suportate de către DCU pentru demontarea și înlăturarea 

activului-suport. 

Datoria care decurge din contractul de leasing se recunoaște în bilanțul contabil la data începerii derulării unui 
contract de leasing la valoarea actualizată a plăților de leasing ce nu sunt achitate la acea dată.  

Plățile de leasing sunt actualizate utilizând rata dobânzii implicită în contractul de leasing, dacă acea rată poate fi 
determinată imediat. Dacă această rată nu poate fi determinată imediat, DCU utilizează rata de bază comunicată de 
către Banca Națională a Moldovei la data recunoașterii contractului de leasing.   

Plățile de leasing incluse în evaluarea datoriei care decurge din contractul de leasing cuprind următoarele plăți 
aferente dreptului de utilizare a activului-suport pe durata contractului de leasing ce nu sunt achitate la data 
începerii derulării: 

• plăți fixe minus orice stimulente de leasing de primit;  
• plăți variabile de leasing care depind de un indice sau de o rată, evaluate inițial pe baza indicelui sau a 

ratei de la data începerii derulării;  
• sumele preconizate datorate de către DCU în baza unor garanții aferente valorii reziduale;  
• prețul de exercitare al unei opțiuni de cumpărare dacă locatarul are certitudinea rezonabilă că va 

exercita opțiunea și  
• plăți ale penalităților de reziliere a contractului de leasing, dacă durata contractului de leasing reflectă 

exercitarea de către DCU a unei opțiuni de reziliere a contractului de leasing. 

După data derulării contractului de leasing, activul aferent dreptului de utilizare se evaluează ulterior la cost, minus 
amortizarea acumulată și pierderile cumulate din depreciere, precum și se ajustează în funcție de orice reevaluări 
ale datoriei care decurge din contractul de leasing.  
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
g) Contracte de leasing (continuare) 

 

Activul aferent dreptului de utilizare se amortizează lunar prin metoda liniară, de la data începerii derulării până la 
prima dată dintre sfârșitul duratei de viață utilă a activului aferent dreptului de utilizare și sfârșitul duratei 
contractului de leasing. În cazul în care contractul de leasing transferă dreptul de proprietate asupra activului-
suport la DCU până la încheierea duratei contractului de leasing, activul aferent dreptului de utilizare va fi amortizat 
pe durata de viață utilă a activului suport. Cheltuielile din amortizarea activului aferent dreptului de utilizare se 
prezintă în Situația de profit sau pierdere și alte elemente ale rezultatului global în cheltuieli cu amortizarea 
activelor. Durata contractului de leasing este perioada irevocabilă a unui contract de leasing împreună cu perioadele 
acoperite de o opțiune de prelungire a contractului de leasing, dacă DCU are certitudinea rezonabilă că va exercita 
acea opțiune; și perioadele acoperite de o opțiune de reziliere a contractului de leasing dacă DCU are certitudinea 
rezonabilă că nu va exercita acea opțiune. 

Datoria care decurge din contractul de leasing se evaluează ulterior în bilanțul contabil prin: 

• majorarea valorii contabile pentru a reflecta dobânda asociată datoriei care decurge din contractul de 
leasing (prin reducerea valorii contractului cu dobânda periodică din actualizare);  

• reducerea valorii contabile pentru a reflecta plățile de leasing efectuate; și  
• reevaluarea valorii contabile pentru a reflecta orice reevaluare sau modificări ale contractului de 

leasing sau pentru a reflecta plățile de leasing fixe în fond revizuite.  

Dobânda aferentă datoriei care decurge din contractul de leasing pentru fiecare perioadă de-a lungul duratei 
contractului trebuie să fie valoarea ce produce o rată periodică constantă a dobânzii pentru soldul datoriei care 
decurge din contractul de leasing. Rata periodică a dobânzii este rata de bază comunicată de către Banca Națională a 
Moldovei. Pe durata contractului de leasing, DCU în calitate de locatar recunoaște în Situația de profit sau pierdere 
și alte elemente ale rezultatului global, cu excepția cazurilor când acestea sunt capitalizate în componența 
imobilizărilor sau altor active, următoarele elemente: 

• dobânda aferentă datoriei care decurge din contractul de leasing, aceasta reflectându-se Situația de 
profit sau pierdere și alte elemente ale rezultatului global în  în Alte cheltuieli operaționale și se 
prezintă în Nota 5, 20, în componența cheltuielilor din dobânzi;  

• plățile variabile de leasing care nu sunt incluse în evaluarea datoriei care decurge din contractul de 
leasing în perioada în care apare evenimentul sau contextul ce declanșează acele plăți. 

• alte plăți aferente contractului de leasing, care nu fac parte din costul activului aferent dreptului de 
utilizare sau plăți minime de leasing, se contabilizează conform altor IFRS și DCU actualizează valoarea 
datoriei pentru activele aferent dreptului de utilizare utilizând rata de actualizare revizuită și 
neschimbată. 

Reevaluarea datoriei care decurge din contractul de leasing se efectuează când are loc: 

• modificare a duratei contractului de leasing;  
• modificare la evaluarea unei opțiuni de cumpărare a activului-suport; 
• modificare a sumelor care se preconizează că vor fi datorate în conformitate cu garanția aferentă valorii 

reziduale; 
• modificare a plăților de leasing viitoare care rezultă dintr-o schimbare a unui indice sau a unei rate 

utilizat(e) pentru a determina acele plăți.  

În cazul reevaluării, se aplică rata de actualizare revizuită ca rata de bază stabilită de către Banca Națională a 
Moldovei de la data reevaluării, dacă rata implicită pe restul contractului de leasing nu poate fi determinată. Pentru 
situațiile reevaluării aplicate  la ultimele două situații se utilizează rata de actualizare nemodificată determinată la 
data începerii derulării contractului de leasing.  

Se consideră contracte de leasing pe termen scurt contractele semnate pe un termen de până la 1 an (până la 12 luni). 
Se consideră active suport cu valoare mică activele care și în stare nouă au o valoare care nu depășește valoarea de 
90 000 lei (echivalentul a 5 000 USD). În cazul contractelor de leasing pe termen scurt și contractelor cu active suport 
cu valoare mică, DCU aplică excepția de recunoaștere și evaluare a contractelor de leasing prin care plățile minime 
de leasing asociate acestor contracte de leasing se recunosc ca o cheltuială pe o bază liniară pe toată durata 
contractului de leasing, fără recunoașterea activelor aferente dreptului de utilizare. În cazul  
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
g) Contracte de leasing (continuare) 

 

contractelor de leasing pe termen scurt, se aplică excepția în funcție de clasa de active-suport asociată dreptului de 
utilizare. O clasă de active-suport este un grup de active-suport cu natură și utilizare similare folosite de DCU în 
activitatea sa. În cazul contractelor de leasing în care activul-suport are o valoare mică, aplicarea excepției se face 
pentru fiecare contract de leasing în parte. Prezentarea activului aferent dreptului de utilizare și datoriei din 
contractele de leasing este prezentat în Nota 5. 

 

h) Stocuri 

Stocurile sunt active destinate vânzării în timpul activității obișnuite sau sub formă de materii prime destinate 
pentru uz intern sau servicii, care sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. 
Stocurile sunt evaluate la valoarea inițială, care constă obligatoriu din prețul de achiziție, transport și alte costuri 
necesare pentru punerea lor în folosință.  

Stocurile de mărfuri și materiale destinate consumului în procesul de întreținere a activelor și la prestarea 
serviciilor, se raportează la cheltuieli pe măsura utilizării, separat pe fiecare tip de activ, serviciu sau altă destinație.  

 

i) Creanțe comerciale și alte creanțe 
Creanțele sunt active financiare nederivate cu rate fixe sau determinabile, care nu sunt cotate pe o piață activă. 
Acestea sunt recunoscute inițial la valoarea justă, a contraprestației primite sau de primit și includ sume datorate și 
creanțe de la participanții DCU și alți beneficiari de servicii DCU. Valoarea contabilă a creanțelor  este revizuită 
pentru depreciere de fiecare dată când evenimente sau schimbări de împrejurare indică posibilitatea nerecuperării 
valorii contabile, cu pierderea din depreciere înregistrată în situația de profit sau pierdere și alte elemente ale 
rezultatului global.  

Creanțele comerciale sunt derecunoscute când criteriile de derecunoaștere a activelor financiare, conform celor 
menționate în paragraful f), au fost întrunite. 

Creanțele comerciale cuprind creanțele aferente serviciilor prestate de DCU, exprimate prin prisma comisioanelor, 
aprobate prin Hotărârea CS DCU nr.15/2019, revizuite și aprobate ulterior prin Hotărârile CS DCU nr.23/2019 și 
nr.20/2020. Perceperea comisioanelor se efectuează conform Regulilor DCU și contractelor încheiate cu participanții 
și emitenții. 

  

j) Capitalul social 
Acțiuni ordinare  

Acțiunile ordinare sunt clasificate drept capitaluri proprii. Costurile incrementale direct atribuibile emiterii de 
acțiuni ordinare sunt recunoscute drept deducere din capitalurile proprii, net de orice efecte fiscale.   

DCU tinde să mențină capitalul său la nivelul necesar pentru atingerea obiectivului stabilit în Legea nr.234/2016 cu 
privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. 

DCU trebuie să dețină în orice moment un nivel suficient al capitalului propriu, pentru a presta serviciile sale în mod 
corespunzător, pornind de la principiul continuității activității și luând în considerare riscurile operaționale, legale, 
de custodie, de investiții și riscurile comerciale la care este sau ar putea fi expus. Capitalul propriu al Depozitarului 
Central va constitui echivalentul în lei a cel puțin 1 000 000 de euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naționale a 
Moldovei. 

 

Dividende  

Dividendele privind acțiunile ordinare sunt recunoscute ca datorii în perioada în care acestea sunt declarate. 



 
DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE  
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE 
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 

19 

 

 
3. Politici contabile semnificative (continuare) 
 

k) Impozitul pe profit curent și amânat 
Cheltuielile privind impozitul pe profit includ impozitul pe profit curent și amânat. Impozitul este recunoscut în 
situația de profit sau pierdere, exceptând situația în care se referă la elementele recunoscute în alte elemente ale 
rezultatului global sau direct în capitalurile proprii. Taxa privind impozitul pe profit curent se calculează pe baza 
legislației fiscale adoptate în mod concret la sfârșitul perioadei de raportare din Republica Moldova. Managementul 
evaluează periodic pozițiile adoptate în declarațiile fiscale cu privire la situațiile în care regulamentul fiscal aplicabil 
este supus interpretării și stabilește, după caz, dispozițiile.  

Impozitul pe profit amânat este recunoscut, folosind metoda de răspundere, privind diferențele temporare care apar 
între baza fiscală a activelor și pasivelor și valoarea lor contabilă din situațiile financiare. Impozitul pe profit amânat 
se stabilește folosind ratele fiscale (și legislația) care au fost adoptate în mod concret la sfârșitul perioadei de 
raportare și care se așteaptă a fi aplicate atunci când activul respectiv este realizat sau datoria este decontată.  

Activele privind impozitul pe profit amânat sunt recunoscute în măsura în care există probabilitatea să existe 
profituri impozabile față de care să poată fi utilizate diferențele temporare.  

Activele și datoriile privind impozitul pe profit amânat se compensează când există un drept legal de a compensa 
activele privind impozitul curent cu datoriile privind impozitul curent și când creanțele și datoriile privind 
impozitul amânat sunt aferente impozitelor pe profit percepute de aceeași autoritate fiscală privind fie entitatea 
impozabilă fie entități impozabile diferite care intenționează să deconteze soldurile pe baza unei sume nete.  

Efectele fiscale privind reportarea pierderilor sau creditelor fiscale neutilizate sunt recunoscute ca active când 
există probabilitatea să existe profituri impozabile față de care să poată fi utilizate respectivele pierderi.  

Rata privind impozitul pe profit pentru anul 2020 este 12%, pentru anul 2019 a constituit 12%. 

 

l) Datorii comerciale și alte datorii 
 

Datoriile comerciale și alte datorii similare sunt evaluate la valoarea nominală, reprezentând valoarea justă a 
contravalorii ce urmează a fi plătită pentru bunurile primite sau serviciile prestate, indiferent dacă acestea sunt sau 
nu facturate societății.  

 

m) Beneficiile angajaților 

Beneficii privind serviciile pe termen scurt  
Beneficiile angajaților pe termen scurt includ salariile, premiile, concediul anual plătit și contribuțiile de asigurări 
sociale și medicale. Beneficiile angajaților pe termen scurt sunt evaluate pe o bază neactualizată și sunt recunoscute 
drept cheltuieli în momentul în care sunt suportate.  

O datorie este recunoscută pentru valoarea care se așteaptă a fi plătită ca bonus în numerar pe termen scurt sau în 
cazul planurilor de participare la profit în situația în care Societatea are o obligație prezentă legală sau implicită la 
data bilanțului de a efectua astfel de plăți, ca urmare a serviciului trecut prestat de către salariat și dacă obligația 
poate fi estimată în mod fiabil.  

 

Planuri de contribuții determinate  
Planul de contribuții determinate reprezintă planul de beneficii post-angajare în baza cărora o entitate plătește 
contribuții fixe către o entitate separată și nu va avea nici o obligație legală sau implicită de a plăti contribuții 
suplimentare. Obligațiile de contribuții la planurile de pensie cu contribuții definite sunt recunoscute drept 
cheltuieli în profit sau pierdere pe măsură ce sunt suportate.  
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
m) Beneficiile angajaților (continuare) 

 
Planuri de contribuții determinate (continuare) 
 
În cursul desfășurării activității, Societatea efectuează plăți către Casa Națională de Asigurări Sociale și către Casa 
Națională de Asigurări Medicale în numele angajaților săi pentru pensie și sănătate. Toți angajații DCU sunt membri 
și sunt, de asemenea, obligați prin lege să plătească contribuții definite (incluse în contribuțiile la asigurările sociale) 
către planul de pensii de stat din Moldova (plan de contribuții determinate). Toate contribuțiile relevante către 
planul de pensii de stat din Moldova sunt recunoscute drept cheltuieli în situația de profit sau pierdere pe măsură 
ce sunt suportate. DCU este scutită de orice obligație suplimentară.  
 
DCU nu operează nici un regim de pensii independent și, prin urmare, nu are nici o obligație în ceea ce privește 
pensiile. DCU nu operează nici un alt plan de beneficii determinate sau vreun plan de beneficii după pensionare, nu 
are nici o obligație să ofere servicii suplimentare foștilor sau actualilor angajați.    
 

n) Provizioane 
Provizioanele sunt recunoscute în situația poziției financiare atunci când pentru Societate se naște o obligație legală 
sau constructivă legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse 
economice care să stingă această obligație. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de perioadă și ajustate 
pentru a reflecta estimarea curentă cea mai adecvată. Diferențele rezultate în urma ajustărilor necesare sunt 
recunoscute în situația de profit sau pierdere pentru exercițiul financiar.  

Un provizion este recunoscut când: 

• Societatea are o obligație curentă sau implicită generată de un eveniment anterior;  
• este foarte probabil că o ieșire de resurse va fi necesară pentru stingerea obligației; și  
• suma a fost estimată în mod fiabil.  

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu este recunoscut un provizion în situațiile financiare. Nu sunt înregistrate 
provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.  

Provizioanele sunt evaluate la valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației 
utilizând o rată înainte de impozitare care să reflecte evaluările curente de piață ale valorii în timp a banilor și ale 
riscurilor specifice datoriei.  

Majorarea provizionului datorată trecerii timpului este recunoscută drept cheltuială cu dobândă.  

 

o) Venituri din contractele cu clienții 
Veniturile sunt evaluate în baza prețurilor tranzacției indicate în contractele cu clienții și actele normative ale DCU. 
DCU recunoaște venitul din comisioane atunci când transferă controlul asupra serviciului către client (a se vedea 
Nota 15).  

 

p) Venit din dobânzi  
Venitul din dobândă se recunoaște la momentul sporiri dobânzii utilizând rata efectiva a dobânzii. 

 

q) Costul de finanțare  
Dobânda plătită este recunoscută în Situația de profit sau pierdere și alte elemente ale rezultatului global la 
momentul sporirii și se calculează folosind metoda ratei efective a dobânzii.  

Dobânda sporită este inclusă în valoarea contabilă a datoriei financiare ca o parte componentă. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
 

r) Amendamente ale politicilor contabile 
Standarde și interpretări emise, intrate în vigoare în perioada de raportare: 

• Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare” și IAS 8 „Politici contabile, modificări ale 
estimărilor contabile și erori” – Definiția materialității - adoptat de UE pe 29 noiembrie 2019 (aplicabile pentru 
perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2020); 

Modificările aduse clarifică definiția a ceea ce este material și cum ar trebui aplicat. Noua definiție precizează că 
informația este materială dacă omiterea, declararea incorectă sau ascunderea ei ar putea influența deciziile luate de 
utilizatorii primari ai situațiilor financiare pe baza acestor situații financiare, care furnizează informații financiare 
despre o entitate raportoare. În plus explicațiile care însoțesc definiția au fost îmbunătățite. Modificările asigură de 
asemenea că definiția de material este consistentă în toate standardele IFRS. 

• Amendamente la IFRS 9 „Instrumente financiare”, IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare” 
și IFRS 7 „Instrumente financiare: informații de prezentat” – Reforma indicelui de referința a ratei dobânzii - 
adoptate de UE în 15 ianuarie 2020 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2020), 

IASB a publicat amendamente la IFRS 9, IAS 39 si IFRS 7, care încheie etapa întâi a activității sale pentru a răspunde 
efectelor reformei Ratelor Dobânzii Interbancare Oferite asupra raportării financiare. Modificările publicate 
abordează aspecte care afectează raportarea financiară în perioada anterioara înlocuirii unei valori de referința 
existente a ratei dobânzii cu o rata a dobânzii alternativă și abordează implicațiile pentru cerințele specifice de 
contabilitate de acoperire împotriva riscurilor din IFRS 9 Instrumente financiare și IAS 39 Instrumente financiare: 
Recunoașterea și Măsurarea, care necesită o analiză prospectivă. Modificările prevăd scutiri temporare, aplicabile 
tuturor relațiilor de acoperire a riscurilor care sunt direct afectate de reforma ratei dobânzii de referința, care 
permit continuarea contabilității de acoperire a riscurilor în perioada de incertitudine înainte de înlocuirea unei 
rate de referință a dobânzii existente cu o rată a dobânzii alternative aproape fără risc. Există, de asemenea, 
modificări ale IFRS 7 Instrumente financiare: Informații de furnizat cu privire la informații suplimentare privind 
incertitudinea care rezultă din reforma indicelui de referință al dobânzii. Modificările intră în vigoare pentru 
perioadele anuale începând la sau după 1 ianuarie 2020 și trebuie aplicate retroactiv. Etapa a doua se va concentra 
asupra aspectelor care ar putea afecta raportarea financiara atunci când o valoare de referința existentă a ratei 
dobânzii este înlocuita cu o rata a dobânzii fără risc. 

• Amendamente la IFRS 16 „Contracte de leasing” – Concesii la chirii ca urmare a Covid-19 - adoptate de UE în 
9 octombrie 2020 și aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 iunie 2020); 

Modificarea se aplica, retrospectiv, perioadelor de raportare anuale care încep de la 1 iunie 2020 sau după această 
dată. IASB a modificat standardul pentru a asigura scutirea locatarilor de la aplicarea IFRS 16 oferind îndrumări 
privind modificarea tratamentului contabil pentru concesiile privind contracte de închiriere care rezultă ca o 
consecința directă a pandemiei COVID-19. Modificarea oferă un mijloc convenabil și practic pentru ca locatarul să 
țină cont de orice modificare a plaților de închiriere rezultată din amânarea ratelor de chirie determinată de COVID 
-19, la fel cum ar fi contabilizată modificarea conform IFRS 16, dacă aceasta nu a fost o modificare a contractului de 
închiriere, numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:  

− Modificarea plaților de leasing are ca rezultat o contraprestație revizuită pentru contractul de închiriere 
care este substanțial același cu sau mai puțin decât contravaloarea contractului de închiriere imediat 
precedent modificării; 

− Orice reducere a plăților de leasing afectează numai plățile datorate inițial la sau înainte de 30 iunie 2021; 

− Nu există modificări de fond ale altor termeni și condiții ale contractului de închiriere.  

• Amendamente la Referințele la Cadrul Conceptual al Standardelor IFRS - adoptate de UE în 29 noiembrie 2019 
(aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2020). 

Consiliul Standardelor Internaționale de Contabilitate („IASB”) a emis cadrul conceptual revizuit pentru Raportare 
Financiară la 29 martie 2018. Cadrul conceptual stabilește un set cuprinzător de concepte privind raportarea 
financiară, stabilirea standardelor, îndrumarea celor care pregătesc raportarea financiară, în elaborarea politicilor 
contabile și asistenta acordata altora în eforturile lor de a înțelege și interpreta standardele. IASB a emis de asemenea 
un document care însoțește Cadrul conceptual,  
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

r) Amendamente ale politicilor contabile (continuare) 

 

Amendamente la referințele Cadrului conceptual în Standardele IFRS, care stabilește amendamente aplicabile 
standardelor modificate în vederea actualizării referințelor la Cadrul conceptual revizuit. Obiectivul său este de a 
sprijini tranziția la Cadrul conceptual revizuit pentru companiile care dezvoltă politici contabile utilizând Cadrul 
conceptual atunci când nu se aplica niciun standard IFRS pentru o anumită tranzacție. Pentru cei care dezvolta 
politici contabile utilizând Cadrul conceptual, acesta este valabil pentru perioadele anuale începând cu 1 ianuarie 
2020 sau ulterior acestei date. 

Considerând natura operațiunilor DCU și impactul nesemnificativ asupra Situațiilor financiare, modificări la 
politicile contabile sau alte ajustări retrospective, ca rezultat al adoptării acestor standarde și interpretări emise, 
nu au fost aplicate. 
 
Standarde și interpretări emise, dar care încă nu au intrat în vigoare în perioada de raportare: 
• Modificare la IFRS 10 Situații financiare consolidate și IAS 28 Investiții în entitățile asociate și asocierile în 
participație: vânzare de sau contribuție cu active între un investitor și entitatea sa asociată sau asocierea în 
participație.  

Modificările se refera la o inconsecventă identificată între cerințele IFRS 10 și cele ale IAS 28, în legătura cu vânzarea 
de și contribuția cu active între un investitor și entitatea sa asociată sau asocierea în participație. Principala 
consecința a modificărilor este aceea că un câștig sau o pierdere totală este recunoscută atunci când tranzacția 
implică o întreprindere. Un câștig sau o pierdere parțiala este recunoscută atunci când o tranzacție implică active 
care nu reprezintă o întreprindere, chiar dacă acestea sunt sub forma unei filiale. În luna decembrie 2015, IASB a 
amânat pe termen nedeterminat data intrării în vigoare a acestei modificări în așteptarea rezultatelor unui proiect 
de cercetare cu privire la contabilizarea prin metoda punerii în echivalență. Modificările nu au fost încă adoptate de 
UE.  

• IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare: Clasificarea Datoriilor ca Datorii Curente sau Datorii pe termen lung. 
Modificările intră în vigoare pentru perioadele anuale începând la sau după 1 ianuarie 2022, iar aplicarea timpurie 
este permisa. IASB a emis un proiect de expunere pentru a amâna data intrării în vigoare la 1 ianuarie 2023.  

Modificările vizează promovarea consecvenței în aplicarea cerințelor, ajutând societățile să stabilească dacă, în 
cadrul situației poziției financiare, datoriile și ale datorii cu o dată de decontare incerta ar trebui clasificate ca fiind 
curente sau pe termen lung. Modificările afectează prezentarea datoriilor în cadrul situației poziției financiare și nu 
modifica cerințele existente privind evaluarea sau momentul recunoașterii oricărui element de activ, datorie, 
venituri sau cheltuieli, nici informațiile pe care entitățile le publică cu privire la aceste elemente. De asemenea, 
modificările clarifică cerințele de clasificare pentru datoriile care pot fi decontate de societatea care emite 
instrumente proprii de capitaluri proprii. Aceste Modificări nu au fost încă adoptate de UE.  

IFRS 3 Combinări de întreprinderi; IAS 16 Imobilizări corporale; IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active 
contingente, precum și îmbunătățiri anuale. Modificările sunt în vigoare pentru perioadele anuale care încep la 1 
ianuarie 2022 sau ulterior, cu aplicarea anterioara permisă. IASB a emis modificări cu domeniu limitat la 
Standardele IFRS după cum urmează: 

− IFRS 3 Combinări de întreprinderi actualizează o referința din IFRS 3 la Cadrul conceptual pentru raportarea 
financiară fără a modifica cerințele contabile pentru combinările de întreprinderi.  

− IAS 16 Imobilizări corporale interzice unei companii sa deducă din costurile imobilizărilor corporale sumele 
primite din vânzarea articolelor produse în timp ce compania pregătește activul destinat utilizării sale. în 
schimb, o companie va recunoaște aceste venituri și costurile aferente în profit sau pierdere.  

− IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente precizează care sunt costurile pe care le include 
o companie în determinarea costului îndeplinirii unui contract în scopul evaluării dacă un contract este 
oneros. 

−  
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

r) Amendamente ale politicilor contabile (continuare) 

 

Considerând natura operațiunilor DCU, se estimează că prevederile la standardelor sau amendamentelor emise, dar 
care încă nu au intrat în vigoare la data raportării, nu vor avea un impact semnificativ asupra Situațiilor financiare. 

 
s) Modificări în Politicile contabile 

 
În Politicile contabile pot fi introduse modificări în cazul în care acestea: 

• este impusă de un IFRS;  
 

• sunt cerute de sistemul de reglementare normativă a contabilității; 
• au ca rezultat informații mai relevante și credibile cu privire la faptele economice ale DCU.  
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4. Existența și mișcarea activelor imobilizate 
 

INDICATORI 

 Echipamente  
și alte imobilizări 

corporale 

 

Imobilizări corporale 
în curs de execuție 

 

Imobilizări necorporale 

 

Total 
  MDL   MDL  MDL  MDL 

Cost         
La 1 ianuarie 2020  467 761  2 084  89 017  558 862 
Adiții  254 247  -  -  254 247 
Ieșiri  -  2 084  8 917  (11 001) 
La 31 decembrie 2020  722 008  -  80 100  802 108 
Amortizarea acumulată         

La 1 ianuarie 2020  119 873  -  10 748  130 621 
Amortizarea anuală  173 837  -  9 592  183 429 
Ieșiri  -  -  8 917  (8 917) 
La 31 decembrie2020  293 710  -  11 423  305 133 

Valoarea netă de bilanț         
La 1 ianuarie 2020  347 888  2 084  78 269  428 241 
La 31 decembrie 2020  428 298  -  68 677  496 975 

Cost         
La 1 ianuarie 2019  335 947  -  8 100  344 047 
Adiții  131 814  2 084  80 917  214 815 
Ieșiri  -  -  -  - 
La 31 decembrie 2019  467 761  2 084  89 017  558 862 

Amortizarea acumulata         

La 1 ianuarie 2019  9 851  -  202  10 053 
Amortizarea anuală  110 022  -  10 546  120 568 
La 31 decembrie 2019  119 873  -  10 748  130 621 

Valoarea netă de bilanț         
La 1 ianuarie 2019  326 096  -  7 898  333 994 
La 31 decembrie 2019  347 888  2 084  78 269  428 241 

Intrările pe parcursul perioadei de raportare reprezintă achiziții de imobilizări corporale de la terțe părți ( Tehnică de calcul, inventar gospodăresc, etc.). Nici unul din activele imobilizate 
deținute de DCU nu este conservat sau gajat. DCU nu deține active imobilizate complet uzate.
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5. Activul aferent dreptului de utilizare și datoria din contractele 
de leasing 

 
Începând cu anul 2018, DCU utilizează spațiul administrativ în regim de leasing operațional. Contractul de 
locațiune a fost încheiat pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii sau încetării. 
 
Activul aferent dreptului de utilizare și datoria aferentă a fost înregistrată considerând perioada irevocabilă a 
contractului și rata de bază a Băncii Naționale la data înregistrării, pentru valoarea actualizată a plăților de leasing, 
ca urmare a adoptării IFRS 16 Contracte de leasing. (a se vedea Nota 3 g). 

Stocuri  
31 decembrie 2020  31 decembrie 2019 

  MDL  MDL 
 
Activul aferent dreptului de utilizare, la valoarea netă 

de bilanț 

 

413 839  948 381 
Amortizarea acumulată a activului aferent dreptului de 

utilizare 
 

1 069 084  534 542 
Datoria pe termen lung aferentă dreptului de utilizare 

activului 
 

-  413 839 
Datoria pe termen scurt aferentă dreptului de utilizare 

activului 
 

477 254  551 924 
Cheltuieli cu rata dobânzii implicită din contractul de 

leasing 
 

48 337  82 294 
 

Pentru perioada lunilor iunie și iulie 2020, Societatea a beneficiat de o reducere acordată de locator, în mărime de 
20% la plățile lunare de locațiune, în contextul situației create de COVID-19, cu condiția achitării plății până la data 
de 20 a lunii în curs, suma reducerii fiind de 19 616 lei. 

6. Valorile mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 

„Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova” din Situația poziției financiare includ două categorii de 
active financiare, după cum este prezentat mai jos: 

 
 31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 

 
Total Curente Termen 

lung 
Total Curente Termen 

lung 
 MDL MDL MDL MDL MDL MDL 
Bonuri de 
trezorerie 15 420 324 15 420 324 - 14 205 252 14 205 252 - 
Obligațiuni de stat 6 894 104 - 6 894 104 6 893 034 - 6 893 034 
TOTAL 22 314 428 15 420 324 6 894 104 21 098 286 14 205 252 6 893 034 

 

Portofoliul valorilor mobiliare de stat evaluate la cost amortizat reprezintă totalitatea obligațiunilor de stat și a 
bonurilor de trezorerie deținute cu intenția de a încasa fluxurile contractuale. Volumul, structura activelor şi 
perspectiva fluxurilor viitoare de mijloace bănești permit menținerea până la scadență a valorilor mobiliare din 
portofoliul dat. 
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6. Valorile mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova (continuare) 

 
Bonurile de trezorerie emise de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova cuprind 3 bonuri de trezorerie cu o 
scadență între 182 zile și 364 zile și cu rata fixă a dobânzii în intervalul de 4,99% la 5,51%, (anul 2019:4,63%-6,99%). 
Scontul neamortizat al acestora la 31 decembrie 2020 este de 442 576 lei.  

Valorile mobiliare de stat pe termen lung evaluate la cost amortizat cuprind o obligațiune de stat, cu un termen de 
scadență de până la 2 ani, rata dobânzii de 6,6%  și obligațiune de stat cu termenul de scadență de 3 ani, procurate 
la o rată de 6,8%. Veniturile din dobânzi aferente obligațiunilor de stat, pentru anul 2020, au constituit 457 918 lei 
și sunt prezentate în Nota 16. 

În perioada de gestiune, mijloacele financiare, obținute la scadența bonurilor de trezorerie, deținute în portofoliul 
propriu, au fost reinvestite.  

Obligațiune de stat au fost achiziționate în perioada anului 2019, iar bonurile de trezorerie deținute în portofoliul 
propriu - în anul 2020.  

7. Stocuri 

 
Stocuri 

31 decembrie 2020  31 decembrie 2019 

 MDL  MDL 
    
Rechizite de birou -  4 647 
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 33 081  38 204 
Alte materiale 6 153  1 094 
 
TOTAL 39 234  43 945 

8. Creanțe comerciale și alte creanțe 

 

INDICATORI 31 decembrie 2020  31 decembrie 2019 

 MDL  MDL 
    
Creanțe comerciale, inclusiv  957 326  663 111 
Creanțe ale părților afiliate 333 550  292 312 
Ajustări pentru pierderi din deprecierea creanțelor 
comerciale (106 380)  - 

Creanțe ale personalului -  506 
Creanțe ale bugetului 4 084  2 
    

 
TOTAL 

 
 

855 030 
 

663 619 
La creanțe comerciale se referă datoriile Băncii Naționale, băncilor licențiate, instituțiilor financiare și altor 
persoane juridice pentru serviciile prestate. 

Creanțele personalului cuprind datoriile titularilor de avans pentru avansul la salariu acordat. 

Creanțele bugetului includ impozitul pe profit și alte impozite achitate în avans. 
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8. Creanțe comerciale și alte creanțe (continuare) 
 

Majoritatea creanțelor comerciale (87,17%) înregistrate la 31.12.2020 sunt creanțe aferente serviciilor prestate de 
DCU, participanților la sistemul DCU, cu termenele de scadență până în 3 luni, care au fost stinse prin debitare 
directă, la 19.01.2021, cu excepția creanțelor emitenților preluați  până la 15 decembrie 2019, apărute din aplicarea 
comisionului 10.1 „Comision lunar pentru ținerea evidenței acționarilor”, calculat pentru trimestrul IV 2019, 
trimestrele I, II și luna iulie 2020, termenul de achitare a cărora a fost de 31 martie 2020, 30 iunie 2020 și 31 iulie 
2020. Potrivit cerințelor IFRS 9, DCU recunoaște valoarea pierderilor din credite preconizate, privind creanțele 
depreciate și  constituie provizioane privind creanțele depreciate în mărime de 100%, pentru fiecare debitor. În 
anul 2019, astfel de provizioane nu au fost create. 

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobândă și toate sumele prezentate sunt în lei moldovenești.  

Descifrarea creanțelor comerciale pe tipuri de comisioane 

Comisioanele percepute de DCU Sold la  
31 decembrie 2020   Sold la 

 31 decembrie 2019 

 MDL  MDL 
    
Creanțe din comisioane aferent operațiunilor cu VMS și 
CBN, inclusiv 753 108  600 724 
Creanțe din comisioane p/u decontarea emisiunilor noi de 

VMS si CBN 298 355  215 261 
Creanțe din comisioane  p/u depozitarea VMS în conturile 

deschise în Sistemul DCU 260 154  205 544 
Creanțe din comisioane p/u răscumpărarea VMS și 

certificatelor BNM 193 859  140 859 
Creanțe din comisioane privind ținerea evidenței 

acționarilor   197 781  59 419 
Ajustări pentru pierderi din deprecierea creanțelor 

comerciale (106 380)  - 
Alte creanțe comerciale 6 437  2 968 
 
TOTAL 850 946  663 111 

 

La data autorizării acestor situații financiare, suma creanțelor depreciate necolectate constituie 74 732 lei. 

9. Alte active curente 

 

INDICATORI 31 decembrie 2020  31 decembrie 2019 

 MDL  MDL 
    
Avansuri acordate 50 444  49 350 
Altele 121  189 
 
TOTAL 50 565  49 539 

 
Avansurile acordate în mărime de 49 003 lei reprezintă suma garanției în mărimea unei plăți lunare aferente 
spațiului primit în locațiune, celelalte sunt sume plătite în avans furnizorilor. 
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10.   Numerar și echivalente de numerar 

Numerar  31 decembrie 2020  31 decembrie 2019 

 MDL  MDL 
    
Banca Națională a Moldovei 4 309 547  1 780 874 
Băncile comerciale din RM: 91 210  3 628 714 
conturi în MDL 87 074  3 628 714 
conturi în valută străină 4 136  - 
Casieria DCU 97  50 
 
TOTAL numerar 4 400 854  5 409 638 

 

11.  Capital social și rezerve 

Acțiuni autorizate: 
 

Numerar și elemente de numerar deținute de DCU 
31 decembrie 2020  31 decembrie 2019 

 buc  buc 
Acțiuni ordinare, valoarea nominală  
50 000 MDL, fiecare 488  488 

Toate acțiunile au fost plătite. 

La 31 decembrie 2020 și 2019 capitalul social a fost de 24 400 000 MDL. 

Structura acționariatului: 

Numerar și elemente de 
numerar deținute de DCU 

 
Număr acțiuni % în capital  Număr acțiuni % în capital 

  31 decembrie 
2020 

31 decembrie 
2020  31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2019 
       
Banca Națională a Moldovei  480 98,3607  480 98,3607 
BC Moldindconbank SA  2 0,4098  2 0,4098 
BC Moldova-Agroindbank SA  1 0,2049  1 0,2049 
BC Energbank SA  1 0,2049  1 0,2049 
BC Broker M-D SA  1 0,2049  1 0,2049 
Intermedia Group SA  1 0,2049  1 0,2049 
Iuventus-DS SA  1 0,2049  1 0,2049 
Pro Invest Capital SA  1 0,2049  1 0,2049 
 
 
 

 
 

488 100%  488 100% 
 

DCU menține capitalul său la nivelul necesar pentru atingerea obiectivului stabilit în Legea nr.234/2016 cu privire 
la depozitarul central unic al valorilor mobiliare. 
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11. Capital social și rezerve (continuare) 
 

DCU trebuie să dețină în orice moment un nivel suficient al capitalului propriu, pentru a presta serviciile sale în 
mod corespunzător, pornind de la principiul continuității activității și luând în considerare riscurile operaționale, 
legale, de custodie, de investiții și riscurile comerciale la care este sau ar putea fi expus. capitalul propriu al 
Depozitarului Central va constitui echivalentul în lei a cel puțin 1 000 000 de euro, calculat la cursul oficial al Băncii 
Naționale a Moldovei. 

  

În conformitate cu art.46 alin.2 al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Societatea trebuie să aloce minim 
5% din profitul net anual în capitalul de rezervă, până la atingerea unui nivel de cel puțin 10% din capitalul social. 
La data de 11 august 2020, prin decizia adunării generale a acționarilor nr.03/2020, a fost aprobată repartizarea a 
142 555 MDL din profitul net al anului 2019, pentru formarea rezervelor prevăzute de legislație, astfel a fost creat 
capitalul de rezervă. Conform legislației, capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor 
Societății şi/sau la majorarea capitalului ei social. 

La 31 decembrie 2019, DCU nu avea create careva rezerve. 

 

Rezultatul reportat  
Rezultatul reportat reprezintă rezultatul cumulat al Societății. 

 
Dividende și repartizarea profitului  
Pe parcursul primilor șapte ani de la data înregistrării de stat a DCU, profitul net al acestuia poate fi folosit doar 
pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți, formarea capitalului de rezerva și investirea cu scop de 
dezvoltare, conform Statutului aprobat prin Hotărârea Adunării de constituire a Societății pe acțiuni 
„DEPOZITARUL CENTRAL UNICAL VALORILOR MOBILIARE” din 29 martie 2018. 
 

12.   Datorii comerciale și alte datorii 

 
 
Datoriile comerciale sunt datorii pentru servicii de audit TI, de telefonie fixă, locațiune și deservire utilaj XEROX. 
Datoriile curente față de părțile afiliate reprezintă datoria către Banca Națională a Moldovei pentru serviciile 
externalizate IT. Datoriile comerciale, în străinătate, reprezintă datoria față de furnizorul străin, pentru serviciile 
de mentenanță a sistemului DCU. 

Avansurile primite sunt de la clienții locali, care urmează să beneficieze de serviciile DCU.  

 

 

Indicatori 
31 decembrie 2020  31 decembrie 2019 

 MDL  MDL 
    
Datorii comerciale curente, în țară, inclusiv 433 435  383 625 
Datorii curente față de părți afiliate 395 178  381 435 
Datorii comerciale curente, în străinătate 316 899   
Avansuri pe termen scurt primite 2 025  120 
 
TOTAL  752 359  383 745 
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13.   Datorii privind beneficiile angajaților  

Indicatori 31 decembrie 2020  31 decembrie 2019 

 MDL  MDL 
    
Datorii față de personal privind retribuirea muncii 1 286  2 217 
Datorii privind asigurările total, inclusiv: -  207 594 
asigurări sociale -  153 216 
asigurare medicala -  54 378 
Datorii față de personal privind alte operații -  44 
 
 1 286  209 855 
Provizion pentru plata indemnizației pentru concediu 
nefolosit 184 805  243 207 
 
TOTAL 186 091  453 062 

 
Modificările în soldul provizioanelor pentru plata indemnizației pentru concediu nefolosit, sunt prezentate, după 
cum urmează: 

 

Indicatori 
Anul 2020  Anul 2019 

 MDL  MDL 
    
Sold la 01 ianuarie 243 207  - 
Provizioane create pe parcursul perioadei de gestiune 146 695  243 207 
Provizioane utilizate pe parcursul perioadei de gestiune 205 097  - 
 
Sold la 31 decembrie 184 805  243 207 

 
La 31 decembrie 2020, DCU a înregistrat un provizion pentru plata indemnizației pentru concediul anual de odihnă 
nefolosit, în valoare de 184 805 lei pentru 130 zile. La 31 decembrie 2019, DCU a constituit provizion pentru plata 
indemnizației pentru concediul anual de odihnă nefolosit, în valoare de 243 207 lei pentru 140 zile. 

14.   Alte datorii curente 

Indicatori 
31 decembrie 2020  31 decembrie 2019 

 MDL  MDL 
    
Impozitul pe venit reținut din salariu -  62 085 
Taxa pentru amenajarea teritoriului -  20 
 
TOTAL -  62 105 
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15.  Venituri  

Indicatori Anul 2020  Anul 2019 
 MDL  MDL 
Venituri din serviciile privind operațiunile de procesare 

și decontare a VMS și creanțele emise de BNM 5 114 379  4 600 257 
Venituri din serviciile pentru decontarea tranzacțiilor 

cu valori mobiliare încheiate pe piața reglementată 
sau MTF 195 677  3 400 208 

Venituri din serviciile pentru depozitarea valorilor 
mobiliare în conturile deschise în Sistemul DCU 2 746 011  2 401 821 

Venituri pentru serviciile acordate emitentului 556 073  176 854 
Alte venituri pentru serviciile acordate de DCU 68 988  37 093 
 
TOTAL 8 681 128  10 616 233 

 

Veniturile din comisioane sunt evaluate în baza prețurilor tranzacției indicate în contractele cu clienții și actele 
normative ale DCU. DCU recunoaște venitul din comisioane atunci când transferă controlul asupra serviciului 
către client. Toate veniturile din contractele cu clienții sunt din comisioane aferente serviciilor prestate de DCU, 
aprobate prin Hotărârea CS nr.15 din 25 aprilie 2019, cu modificările ulterioare. 
 
Veniturile din comisioane din contracte cu clienții dezagregat pe segmentele și sectoarele serviciilor prestate, este 
prezentat în tabelul de mai jos:  
Creanțe aferente 
participanților DCU și 
emitenților  

Bănci*  Instituții  Altele 
 31 decembrie 

2020   
31 decembrie 

2019 

 MDL  MDL  MDL  MDL  MDL 
Venituri din serviciile 

privind operațiunile de 
procesare și decontare a 
VMS și creanțele emise 
de BNM 2 681 570  2 432 379  430 

 

5 114 379  4 600 257 
Venituri din serviciile 

pentru decontarea 
tranzacțiilor cu valori 
mobiliare încheiate pe 
piața reglementată sau 
MTF 83 482  -  112 195 

 

195 677  3 400 208 
Venituri din serviciile 

pentru depozitarea 
valorilor mobiliare in 
conturile deschise în 
Sistemul DCU 2 677 568  -  68 443 

 

2 746 011  2 401 821 
Venituri  pentru serviciile 

acordate emitentului 91 900  -  464 173 
 

556 073  176 854 
Alte venituri  pentru 

serviciile acordate de 
DCU 12 828  -  56 160 

 

68 988  37 093 
 
TOTAL 5 547 348  2 432 379  701 401 

 
8 681 128  10 616 233 

 

* În categoria „Bănci” sunt incluse și veniturile obținute de la Banca Națională a Moldovei. 
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15.  Venituri (continuare)  
Tabelul de mai jos prezintă informații despre natura și termenele de îndeplinire a obligațiunilor de executare din 
contractele cu clienții, inclusiv termenele semnificative de plată și politicele respective de recunoaștere a 
veniturilor din comisioanele aferente contractelor cu clienții. 
 

Tipul comisionului  
Natura si termenii de îndeplinire a 
obligațiilor de executare, inclusiv 
termene specifice de plată 

 Politici recunoscute de  
IFRS 15 

     

Venituri din serviciile privind 
operațiunile de procesare și 
decontare a VMS și creanțele 
emise de BNM  

Pentru participanții DCU comisionul 
de percepe lunar, prin debitarea 
directa a conturilor participanților.  

Veniturile sunt 
recunoscute în ziua 
efectuării tranzacției. 

Venituri din serviciile pentru 
decontarea tranzacțiilor cu 
valori mobiliare încheiate pe 
piața reglementată sau MTF   

Pentru participanții DCU comisionul 
de percepe lunar, prin debitarea 
directa a conturilor participanților. 
Pentru alte categorii de beneficiari ai 
serviciilor DCU, comisionul se 
percepe până la momentul prestării 
serviciului.  

Veniturile sunt 
recunoscute în ziua 
efectuării tranzacției.  

Venituri din serviciile pentru 
depozitarea valorilor mobiliare 
in conturile deschise în Sistemul 
DCU   

Pentru participanții DCU comisionul 
de percepe lunar, prin debitarea 
directa a conturilor participanților.   

Veniturile din depozitarea 
valorilor mobiliare se 
recunosc în timp lunar, 
plata determinată ca 
procent din soldul mediu al 
valorilor mobiliare 
depozitate în sistemul DCU.  

Venituri pentru serviciile 
acordate emitentului  

Pentru participanții DCU comisionul 
de percepe lunar, prin debitarea 
directa a conturilor participanților, 
pentru alte categorii de beneficiari ai 
serviciilor DCU, comisionul se 
percepe până la momentul prestării 
serviciului.  

Veniturile se recunosc în 
timp lunar și la ziua 
tranzacției. 

Alte venituri pentru serviciile 
acordate de DCU   

Pentru participanții DCU comisionul 
se percepe lunar/trimestrial, prin 
debitarea directa a conturilor 
participanților, pentru alte categorii 
de beneficiari ai serviciilor DCU, 
comisionul se percepe până la 
momentul prestării serviciului.   

Veniturile sunt 
recunoscute la momentul 
prestării serviciilor, la 
prețul tranzacției. 

 
Toate comisioane aferente serviciilor prestate de DCU sunt aprobate prin Hotărârea CS nr.15 din 25 aprilie 2019, cu 
modificările ulterioare și se percep conform Regulilor DCU și contractelor încheiate cu clienții. 
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15.  Venituri (continuare)  
 
Îndeplinirea obligațiilor de executare este reflectat în tabelul de mai jos: 

 

Creanțe aferente participanților DCU și emitenților  
31 decembrie 2020 

 

31 decembrie 2019 

 MDL  MDL 
Venituri recunoscute în timp (lunar)    
Venituri din serviciile pentru depozitarea valorilor 

mobiliare în conturile deschise în Sistemul DCU  2 746 011  2 401 821 
Venituri pentru serviciile acordate emitentului  556 073  176 854 
    
TOTAL 3 302 084  2 578 675 
    
Venituri recunoscute la data tranzacției    
Venituri din serviciile privind operațiunile de procesare 

și decontare a VMS și creanțele emise de BNM  5 114 379  4 600 257 
Venituri din serviciile pentru decontarea tranzacțiilor 

cu valori mobiliare încheiate pe piața reglementată 
sau MTF  195 677  3 400 208 

Alte venituri pentru serviciile acordate de DCU 68 988  37 093 
    
TOTAL 5 379 044  8 037 558 
    
 
TOTAL îndeplinire obligații 8 681 128  10 616 233 

 

16.  Venituri financiare - venituri din dobânzi 

  
Anul 2020  Anul 2019 

 MDL  MDL 
 
Venituri din dobânzile la Valorile Mobiliare de Stat 1 168 053  239 926 
Venituri din dobânda aferentă soldului mijloacelor 

bănești deținute în Băncile comerciale din RM 10 756  39 540 
 
TOTAL 1 178 809  279 466 

 

Venitul din dobândă se recunoaște la momentul calcului dobânzii utilizând rata efectiva a dobânzii. 

Rata nominală a dobânzii la valorile mobiliare de stat variază în dependență de termenul și tipul instrumentului 
între 4,99% și 6,80%, iar ratele efective ale dobânzilor sunt cuprinse între 5,0% și 6,69%. 
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17.  Cheltuieli cu personalul 

 
Anul 2020 

 

Anul 2019 
 MDL  MDL 
 
Cheltuieli cu remunerarea muncii 4 425 722  4 086 511 
Contribuții privind asigurările sociale de stat obligatorii 790 333  735 208 
Contribuții privind asigurările medicale obligatorii 197 583  183 802 
Provizion pentru concediu nefolosit 146 695  243 207 
 
TOTAL 5 560 333  5 248 728 

 
Provizionul pentru plata indemnizației pentru concediul anual de odihnă nefolosit, constituie provizion în valoare 
de 146 695 lei pentru 130 zile. 
 
Cheltuieli cu remunerarea: 

 Anul 2020  Anul 2019 

 MDL  MDL 
 
Salarii personal operațional 1 965 291  1 422 820 
Remunerare conducere 2 460 431  2 663 691 
 
TOTAL cheltuieli cu remunerarea 4 425 722  4 086 511 

 
Numărul mediu scriptic al personalului 

 31 decembrie 2020  31 decembrie 2019 

 persoane  persoane 
 
Manageri 3  3 
Specialiști 9  9 
 
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune a constituit 12 persoane, inclusiv la 31 decembrie 
2020, 12 persoane.  

18.  Deprecierea și amortizarea activelor  

 Anul 2020  Anul 2019 

 MDL  MDL 
Deprecierea și amortizarea imobilizărilor necorporale 9 592  10 546 
Deprecierea și amortizarea imobilizărilor corporale 173 837  110 022 
Amortizarea activului privind dreptul de utilizare 534 543  534 542 
 
TOTAL 717 972  665 110 
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18. Deprecierea și amortizarea activelor (continuare) 
 
Deprecierea și amortizarea activelor imobilizate  

 

 Anul 2020  Anul 2019 

 MDL  MDL 
 
Aferente costului serviciilor 70 385  22 439 
Aferente cheltuielilor operaționale 113 044  98 129 
 
TOTAL 183 429  120 568 

 
 

19.  Cheltuieli cu servicii informaționale, consultanță, audit 

 Anul 2020  Anul 2019 

 MDL  MDL 
 
Cheltuieli cu servicii informaționale, inclusiv: 2 310 021  1 470 144 
Servicii externalizate IT către BNM 1 511 278  1 349 358 
Cheltuieli cu serviciile de audit 223 184  142 500 
 
TOTAL 2 533 205  1 612 644 

 
Operațiunile DCU ce țin de tehnologiile informaționale pot fi externalizate numai către Banca Națională a 
Moldovei, în baza unui acord între părți, conform Legii nr.234/2016 cu privire la depozitarul central unic al 
valorilor mobiliare. Auditorii situațiilor financiare pentru anii 2018, 2019 ale DCU au fost Deloitte & Touche SRL. 
Auditorii situațiilor financiare pentru anul 2020 sunt ICS Baker Tilly Klitou and Partners SRL. Cheltuielile privind 
onorariile de audit achitate în 2020 auditorilor situațiilor financiare pentru anul 2019 au constituit 153 600 lei.  
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20.   Alte cheltuieli operaționale 

 Anul 2020  Anul 2019 

 MDL  MDL 
 
Cheltuieli pentru servicii bancare, notariale  5 600  2 997 
Electricitate, apă, servicii comunale, reparații 19 434  30 685 
Cheltuieli de telecomunicații 47 779  48 174 
Cheltuieli cu dobânzi aferente contractului de leasing 48 337  82 294 
Cheltuieli de reprezentanță și deplasări 559  26 577 
Uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată 5 678  2 173 
Cheltuieli de locațiune și deservire utilaj XEROX 24 086  11 817 
Cheltuieli poștale 6 087  2 794 
Cheltuieli cu protecția muncii angajaților 6 070  2 918 
Cheltuieli cu rechizite de birou 10 051  5 357 
Impozite, taxe si plăți cu excepția impozitului pe venit 1 440  816 
Alte cheltuieli de exploatare 55 067  54 586 
 
TOTAL 230 188  271 188 

21.   Alte câștiguri si pierderi 

 

Anul 2020  Anul 2019 

 MDL  MDL 

Venituri din diferențe de curs valutar  53 026  104 420 
Cheltuieli din diferențe de curs valutar  
 115 951  97 948 
 
TOTAL (62 925)  6 472 

22.  Cheltuieli privind impozitul pe profit 

a) Sume recunoscute în contul de profit și pierdere și a altor elemente ale rezultatului global: 
 
 Anul 2020  Anul 2019 

 MDL  MDL 
Cheltuieli curente privind impozitul pe profit -  290 302 
Cheltuieli/(economii) privind impozitului pe profit 

amânat (3 827)  (26 902) 
 
Total cheltuieli/(economii) privind impozitul pe profit  (3 827)  263 400 
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22.Cheltuieli privind impozitul pe profit (continuare) 
Cheltuielile /(economiile) privind impozitul pe profit amânat sunt generate de diferențe temporare determinate 
conform metodei bilanțiere, utilizând rata efectivă a impozitului pe profit și de derecunoașterea diferențelor 
temporare recunoscute anterior. 
Rata efectivă a impozitului pe profit în anul 2020 este 12% (anul 2019:12%). În anul 2019, DCU a înregistrat 
cheltuieli privind impozitul pe profit în valoare de 263 400 lei. 
b) Reconcilierea ratei de impozitare efective este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
 Anul 2020  Anul 2019 

 MDL  MDL 
Profit până la impozitare 668 549  3 114 501 
Impozit la cota standard 80 226  373 740 
Efectul fiscal al:    
Ajustarea fiscală a veniturilor (140 166)  (28 791) 
Ajustarea fiscală a cheltuielilor 3 894  26 901 
Cheltuieli cu limitarea deducerii (67)  - 
Utilizarea pierderii fiscale a perioadei precedente -  (81 549) 
Diferențelor temporare (30 745)  (29 207) 
Derecunoașterea diferențelor temporare recunoscute 

anterior 26 918  2 306 
Pierderi fiscale pentru exercițiul financiar 56 113  - 
Cheltuieli/(economii) privind impozitul pe profit  (3 827)  263 400 

 

Venitul neimpozabil reprezintă veniturile din dobânzi aferente valorilor mobiliare de stat. În anul 2018 DCU a 
înregistrat pierderi fiscale în valoare de 679 575 lei, care au fost reportate în întregime în anul 2019, ceea ce a avut 
un impact semnificativ asupra impozitului pe profitul anului 2019. În anul 2020 DCU a înregistrat pierderi fiscale 
în valoare de 467 611 lei. 
c) Mișcarea în soldurile creanțelor și datoriilor privind impozitul pe profit amânat, este prezentată mai jos: 
 
Impozitul pe profit amânat a fost calculat utilizând cota impozitului pe profit în mărime de 12%, (2019: 12%). 
 

2020 

01 ianuarie 
2020  

Recunoscut în 
contul de profit și 

pierdere  
31 decembrie 

2020 

  MDL  MDL  MDL 
Amortizarea calculată în scopuri fiscale 4 251   (1 930)  2 321 
Provizion pentru concedii nefolosite 29 185  5 757  34 942 
 
Total active privind impozitul amânat 33 436  3 827  37 263 

2019 

01 ianuarie 
2019  

Recunoscut în 
contul de profit și 

pierdere  

31 decembrie 
2019 

  MDL  MDL  MDL 
Amortizarea calculată în scopuri fiscale 6 534   (2 283 )  4 251 
Provizion pentru concedii nefolosite -  29 185  29 185 
 
Total active privind impozitul amânat 6 534  26 902  33 436 
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23.   Tranzacții și solduri cu părți afiliate 

Părțile afiliate Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare sunt Banca Națională a Moldovei și conducerea 
DCU : membrii Consiliului de Supraveghere și Comitetului Executiv. 
 

Conducerea DCU 

Cheltuielile de remunerare și compensare aferente conducerii DCU au constituit: 

 
2020 

 

2019 
 MDL  MDL 
Membrii Consiliului de Supraveghere     

Remunerare 444 000  444 600 
Asigurări sociale și medicale obligatorii  92 605  100 035 
    
Membrii Comitetului Executiv    
Remunerare 2 016 431  2 219 091 
Asigurări sociale și medicale obligatorii  453 697  499 295 

 
Consiliului de Supraveghere este format din 7 membri, numiți de Adunarea generală a acționarilor, 4 membri fiind 
desemnați de Banca Națională a Moldovei , și câte un membru desemnat de Ministerul Finanțelor, Comisia 
Națională a Pieței Financiare și Bursa de Valori a Moldovei. Comitetul Executiv este format din 3 membri, inclusiv 
directorul și 2 directori adjuncți ai DCU. 
 
La 31 decembrie 2020, DCU  a înregistrat următoarele solduri din tranzacțiile cu Banca Națională a Moldovei. 
 
 

Datorii comerciale aferente părților afiliate  
 

2020 
 

2019 

  MDL  MDL 
 
Banca Națională a Moldovei 

 
395 178  381 435 

 
Total datorii către părți afiliate 

 
395 178  381 435 

 
Datoriile DCU față de părțile afiliate reprezintă datoriile pentru serviciile IT externalizate către Banca Națională, 
trimestrul IV 2020, achitate fiind în luna ianuarie 2021. 
 
 

Creanțe ale părților afiliate  
 

2020 
 

2019 

  MDL  MDL 
 
Banca Națională a Moldovei 

 
333 550  292 312 

 
Total creanțe ale părților afiliate 

 
333 550  292 312 
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23. Tranzacții și solduri cu părți afiliate (continuare) 
 
Creanțele părților afiliate reprezintă sumele datorate pentru comisioanele aplicate aferente serviciilor 
prestate de DCU către Banca Națională în luna decembrie 2020. Creanțele au fost colectate în luna imediat 
următoare încheierii exercițiului financiar pentru anul 2020. 
 
Descifrarea comisioanelor este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Venituri de la părțile afiliate  
 2020  2019 

  MDL  MDL 
Comision pentru decontarea emisiunilor noi de valori 

mobiliare de stat și certificate ale BNM 
 

1 590 000  1 560 000 
 Comision pentru răscumpărarea valorilor mobiliare 

de stat și certificatelor BNM 
 

1 060 000  1 040 000 
Comision pentru procesarea rezultatelor licitațiilor 

aferente tranzacțiilor REPO/reverse REPO/vânzări - 
cumpărări definitive 

 

13 575  26 250 
Comision pentru prelucrarea manuală a ordinelor de 

transfer 
 

-  100 
Comision pentru depozitarea valorilor mobiliare în 

conturile deschise în Sistemul DCU 
 

995 991  1 006 758 
Elaborare rapoarte la cerere  100  300 
 
Total comisioane calculate 

 
3 659 666  3 633 408 

 
 

Achiziții de la părțile afiliate  
 

2020 
 

2019 

  MDL  MDL 
 
Achiziționarea serviciilor externalizate IT 

 
1 511 278  1 349 358 

Achiziționarea altor servicii  -  750 
 
Total achiziții de la părți afiliate   1 511 278  1 350 108 
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24. Managementul riscurilor 

Ca și în cazul altor instituții financiare, activitățile desfășurate de DCU implică diferite riscuri. 

Expunerea DCU față de aceste riscuri este realizată în baza Politicilor de management al riscului, aprobate prin 
hotărârea CS DCU nr.9/2018. Obiectivul urmărit de DCU prin instituirea și aplicarea respectivelor politici, este de 
a beneficia de oportunitățile pe care le oferă activitatea DCU și, în același timp, de a gestiona eficient orice posibile 
efecte adverse. 

Riscul se referă la situația în care există posibilitatea producerii unui eveniment sau declanșării unei situații/cauze 
care va avea impact asupra scopurilor de activitate ale DCU. Riscul implică efectul incertitudinii asupra 
obiectivelor urmărite de DCU. 

Politicile definesc riscurile asociate activității DCU ca o combinație dintre un eveniment, fapt, cauză și 
consecințele, efectele posibile ale acestora. La rândul său, managementul riscului include procese și mecanisme 
interne, care, pe de o parte, asigură desfășurarea activității DCU în condiții optime, iar pe de altă parte, elimină sau 
atenuează orice consecințe, efecte adverse.  

Cadrul de management al riscului aplicat de DCU va asigura că riscurile sunt identificate, gestionate eficient și 
menținute la nivelul acceptat. Dintr-o perspectivă largă, riscul nu trebuie privit exclusiv ca un factor negativ: 
acesta implică amenințări, dar poate oferi și oportunități pentru dezvoltarea DCU. 

În cadrul DCU sunt monitorizate, în particular, tipurile de riscuri stabilite în continuare. 

Riscul financiar 

Riscul financiar cuprinde: 

• Riscul de credit 

Riscul de obținere a pierderilor financiare din cauza eșecului participantului DCU, contrapartidei la decontare sau 
persoanei care a atras împrumuturi de la DCU de a-și onora obligațiile financiare. Se caracterizează prin 
incapacitatea unui participant al DCU de a-și onora obligațiile integral, atât la scadența obligațiunii, cât și ulterior. 

Tabelul de mai jos conține informația privind activele purtătoare de risc de credit pentru DCU:  

 2020 
 

2019 

 MDL  MDL 
Numerar şi echivalente de numerar 4 400 854  5 409 638 
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova  22 314 428  21 098 286 
Creanțe comerciale 850 946  663 111 
 
Total active financiare 27 566 228  27 171 035 

  

Numerarul și echivalentele de numerar sunt ținute în conturile curente din Banca Națională a Moldovei și Băncile 
comerciale: B.C. “VICTORIABANK” S.A. și B.C. “MOLDINDCONBANK” S.A. și majoritatea deținerilor sunt în MDL. 

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost identificate creșteri semnificative a riscului de credit asociat activelor 
financiare deținute de DCU și anume din categoria creanțelor comerciale a emitenților preluați  până la 15 decembrie 
2019, apărute din aplicarea comisionului 10.1 „Comision lunar pentru ținerea evidenței acționarilor”, calculat pentru 
trimestrul IV 2019, trimestrele I, II și luna iulie 2020, termenul de achitare a cărora a fost de 31 martie 2020, 30 iunie 
2020 și 31 iulie 2020. Ulterior comisionul a fost modificat prin Hotărârea CS DCU nr.20/2020, fiind micșorat și 
redenumit în „Comision pentru ținerea evidenței acționarilor în sistemul Depozitarului central și eliberarea listei 
acționarilor pentru adunarea generală ordinară anuală a acționarilor”. 
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24. Managementul riscurilor (continuare) 
Riscul financiar (continuare) 

Riscul de credit (continuare) 

Considerând scenariile aplicate în determinarea pierderilor din depreciere preconizată, pierderile din depreciere 
estimate au fost considerate ca fiind materiale, DCU recunoaște valoarea pierderilor din credite preconizate, 
privind creanțele depreciate și constituie provizioane privind creanțele depreciate în mărime de 100%, pentru 
fiecare debitor din categoria sus-numită. În anul 2019, astfel de provizioane nu au fost create. 

Pentru celelalte categorii de active financiare deținute în portofoliu, pierderile din depreciere estimate au fost 
determinate ca fiind nemateriale, sau în cazul unor instrumente fiind egale cu zero şi nu au fost înregistrate în 
situațiile financiare. 

Toate activele financiare ale DCU supuse riscului sunt de la clienți interni. 

Tabelul de mai jos prezintă informația privind expunerea la riscul de credit a activelor financiare ale DCU, 
clasificate conform riscului de credit al contra parții, atribuit de către Societate: 

31 decembrie 2020 
Nici restant, 

nici depreciat  Restant, dar 
nedepreciat  Depreciate  Total 

 MDL  MDL  MDL  MDL 
 
Numerar şi echivalente de 

numerar 4 400 854  -    4 400 854 
Valori mobiliare emise de 

Guvernul Republicii Moldova  22 314 428  -    22 314 428 
Creanțe comerciale 850 946  -  106 380  957 326 
 
Total active financiare 27 566 228  -  106 380  27 672 608 

 

31 decembrie 2019 

Nici  
restant, nici 

depreciat 
 Restant, dar 

nedepreciat  Depreciate  Total 

 MDL  MDL  MDL  MDL 
 
Numerar şi echivalente de 

numerar 5 409 638  -  -  5 409 638 
Valori mobiliare emise de 

Guvernul Republicii Moldova  21 098 286  -  -  21 098 286 
Creanțe comerciale 663 111  -  -  663 111 
 
Total active financiare 27 171 035  -  -  27 171 035 

 

• Riscul de lichiditate 

Riscul de pierderi financiare cauzate de incapacitatea DCU sau a participanților săi de a-și îndeplini obligațiunile 
financiare în timp util (RL de finanțare) sau la prețuri rezonabile (RL de piață). Se referă la incapacitatea onorării 
obligațiunilor la momentul decontării, deși acestea ar putea fi onorate ulterior. Riscul de lichiditate se gestionează 
zilnic și în dinamică, prin monitorizarea limitelor investiționale stabilite prin regulamentele interne, hotărârile 
Comitetului Executiv și Consiliului de Supraveghere.  

 



 
DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE  
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE 
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 

42 

 

 

24. Managementul riscurilor (continuare) 
Riscul financiar (continuare) 

Riscul de lichiditate (continuare) 
Scadenţele activelor şi obligaţiunilor, precum şi capacitatea de a înlocui la un cost acceptabil datoriile purtătoare de dobândă pe măsură ce acestea ajung la 
scadenţă, constituie factori importanţi pentru evaluarea lichidităţii DCU. 
Analiza activelor și obligațiunilor financiare în funcție de scadența contractuală la situația din 31 decembrie  2020 este prezentată după cum urmează: 

31 decembrie 2020 
Valoarea de bilanț 

Total 0-3 luni 3-6 luni 6-12 luni 1-2 ani 2-5 ani  
 MDL MDL MDL MDL MDL MDL MDL 
Active        
Numerar și echivalente de numerar 4 400 854 4 400 854 4 400 854 - - - - 
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 22 314 428 22 314 428 - 6 793 526 12 120 052 3 400 850 - 
Creanțe comerciale și alte creanțe 850 946 850 946 850 946 - - - - 
Total active financiare 27 566 228 27 566 228 5 251 800 6 793 526 12 120 052 3 400 850 - 
Obligațiuni        
Datorii comerciale  752 359 752 359 752 359 - - - - 
Datorii din contracte de leasing 477 254 477 254 158 515 158 450 160 289 - - 
Beneficiile angajaților 1 286 1 286 1 286 - - - - 
Alte datorii - - - - - - - 

Total obligațiuni financiare 1 230 899 1 230 899 912 160 158 450 160 289 - - 

Poziția de lichiditate netă la 31 decembrie 2020 26 335 329 26 335 329 4 339 640 6 635 076 11 959 763 3 400 850 - 

31 decembrie 2019 
Valoarea de bilanț 

Total 0-3 luni 3-6 luni 6-12 luni 1-2 ani  2-5 ani  
 MDL MDL MDL MDL MDL MDL MDL 
Active        
Numerar și echivalente de numerar 5 409 638 5 409 638 5 409 638 - - - - 
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 21 098 286 21 098 286 9 880 350 1 670 284 2 654 619 3 445 836 3 447 197 
Creanțe comerciale și alte creanțe 663 111 663 111 663 111 - - - - 
Total active financiare 27 171 035 27 171 035 15 953 099 1 670 284 2 654 619 3 445 836 3 447 197 
Obligațiuni        
Datorii comerciale  383 625 383 625 383 625 - - - - 
Datorii din contracte de leasing 965 763 965 763 129 459 131 574 269 632 435 098 - 
Beneficiile angajaților 209 855 209 855 209 855 - - - - 
Alte datorii 62 805 62 805 62 085 - - - - 

Total obligațiuni financiare 1 621 328 1 621 328 785 024 131 574 269 632 435 098 - 
 
Poziția de lichiditate netă la 31 decembrie 2019 25 549 707 25 549 707 15 168 075 1 538 710 2 384 987 3 010 738 3 447 197 
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24.Managementul riscurilor (continuare) 
Riscul financiar (continuare) 

 

• Riscul de piață 

 
Riscul de piață reprezintă riscul ca valoarea justă aferenta instrumentelor financiare sau mijloacele băneşti viitoare vor varia din cauza modificării preţurilor pe piaţă. Riscul de 
piață cuprinde două tipuri de risc: ratele de schimb valutar (riscul valutar) și ratele dobânzii (riscul ratei dobânzii).  
 

• Riscul ratei dobânzii 

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea justă aferentă instrumentelor financiare sau mijloacelor băneşti viitoare vor varia din cauza modificării ratei dobânzii. 
Instrumentele cu rata dobânzii variabilă expune Societatea la riscul ratei dobânzii pentru mijloacele bănești, pe când instrumentele cu rata dobânzii fixă expune Societatea la 
riscul ratei dobânzii pentru valoarea justă. DCU nu deține datorii financiare cu rata dobânzii flotantă. 

Analiza activelor şi obligaţiunilor financiare la 31 decembrie 2020 în funcţie de ratele contractuale şi data actualizării ratelor dobânzii acestora este prezentată după cum 
urmează: 

31 decembrie 2020 0-3 luni 3-6 luni 6-12 luni 1-2 ani 2-5 ani 
Nepurtătoare de 

dobândă Total 
 MDL MDL MDL MDL MDL MDL MDL 
Active        
Numerar și echivalente de numerar 87 074 - - - - 4 313 780 4 400 854 
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii 
Moldova - 6 632 459 12 002 927 3 400 850 - 278 192 22 314 428 
Creanțe comerciale și alte creanțe - - - - - 850 946 850 946 
 
Total active financiare 87 074 6 632 459 12 002 927 3 400 850 - 5 442 918 27 566 228 
        
Obligațiuni        
Datorii comerciale  - - - - - 752 359 752 359 
Datorii din contracte de leasing 158 515- 158 450 160 289 - - - 477 254 
Beneficiile angajaților  - - - - - 1 286 1 286 
Alte datorii - - - - - - - 
 
Total obligațiuni financiare 158 515 158 450 160 289 - - 753 645 1 230 899 
 
Poziția netă la 31 decembrie 2020 (71 441) 6 474 009 11 842 638 3 400 850 - 4 689 273 26 335 329 
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24. Managementul riscurilor (continuare) 
Riscul de piață (continuare) 

Riscul ratei dobânzii (continuare) 

31 decembrie 2019 0-3 luni 3-6 luni 6-12 luni 1-2 ani 2-5 ani 
Nepurtătoare de 

dobândă Total 
 MDL MDL MDL MDL MDL MDL MDL 
Active        
Numerar și echivalente de numerar 3 129 363 - - - - 2 280 275 5 409 638 
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii 
Moldova 9 788 755 1 649 465 2 618 140 3 400 850 3 400 850 240 226 21 098 286 
Creanțe comerciale și alte creanțe - - - - - 663 111 663 111 
 
Total active financiare 12 918 118 1 649 465 2 618 140 3 400 850 3 400 850 3 183 612 27 171 035 
        
Obligațiuni        
Datorii comerciale  - - - - - 383 625 383 625 
Datorii din contracte de leasing 129 459 131 574 269 632 435 098 - - 965 763 
Beneficiile angajaților  - - - - - 209 855 209 855 
Alte datorii - - - - - 62 085 62 085 
 
Total obligațiuni financiare 129 459 131 574 269 632 435 098 - 655 565 1 621 328 
 
Poziția netă la 31 decembrie 2019 12 788 659 1 517 891 2 348 508 2 965 752 3 400 850 2 528 047 25 549 707 
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24. Managementul riscurilor (continuare) 
Riscul de piață (continuare) 

 

• Riscul valutar 

Riscul valutar este riscul că valoarea justă aferente instrumentelor financiare sau mijloacele bănești viitoare vor varia din cauza diferenţelor de curs valutar. Principalele 
tranzacții ale Societății sunt efectuate în MDL, iar expunerea sa la riscul valutar apare în primul rând față de valuta EURO. Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor 
financiare să varieze ca urmare a modificării cursului oficial al leului moldovenesc.  

La data de raportare DCU avea următoarea poziție valutară: 

 Anul 2020 
  

Anul 2019 
 MDL, lei EUR, lei Total, lei  MDL, lei EUR,lei Total, lei 
Active        
Numerar și echivalente de numerar 4 396 718 4 136 4 400 854  5 409 638 - 5 409 638 
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 22 314 428 - 22 314 428  21 098 286 - 21 098 286 
Creanțe comerciale și alte creanțe 850 946 - 850 946  663 111 - 663 111 
 
Total active financiare 27 562 092 4 136 27 566 228  27 171 035 - 27 171 035 
        
Obligațiuni        
Datorii comerciale  435 460 316 899 752 359  383 625 - 383 625 
Datorii din contracte de leasing - 477 254 477 254  - 965 763 965 763 
Beneficiile angajaților  3 1 283 1 286  209 855 - 209 855 
Alte datorii - - -  62 085 - 62 085 

Total obligațiuni financiare 435 463 795 436 1 230 899  655 565 965 763 1 621 328 
 
Poziția netă la 31 decembrie 2020 27 126 629 (791 300) 26 335 329  26 515 470 (965 763) 25 549 707 
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24. Managementul riscurilor (continuare) 
Riscul financiar (continuare) 

Riscul valutar (continuare) 

 

Analiza sensibilităţii la riscul valutar  

  
Creșterea/diminuarea cu 10 procente a Leului Moldovenesc față de următoarele valute la 31 decembrie 2020 ar fi 
majorat/ (diminuat) profitul sau pierderea cu următoarele sume prezentate mai jos. Această analiză presupune 
ca toate variabilele, în particular rata dobânzii rămâne constantă. Analiza este efectuată pe aceeași bază și pentru 
anul 2019.  

                                                                                              -10%                                                                                 +10% 
 2020  2019   2020  2019 

 MDL  MDL   MDL  MDL 
 
EUR 79 130  96 576 

 
 (79 130)  (96 576) 

 

Principalele tranzacții ale Societății sunt efectuate în MDL, iar expunerea sa la riscul valutar apare în primul rând 
față de valuta EURO. 
  
Riscuri operaționale 

Riscul operațional implică un potențial impact financiar, de activitate și/sau de imagine pentru DCU, care derivă 
sau este condiționat de activități inadecvate sau eșuate ale guvernării interne, proceselor de activitate, 
persoanelor, sistemelor, infra 

structurii, legislației, comunicării sau schimbării mediului extern. 

Managementul riscului operațional al DCU se bazează pe gestiunea proceselor și este parte integră a guvernării 
corporative, proceselor și activității de fiecare zi. Managementul riscului operațional include politici si 
proceduri, responsabilități impuse tuturor nivelurilor ierarhice și măsurile de control intern specifice fiecărui 
proces de activitate al DCU. Acestea sunt stabilite în Politicile de management al riscului, aprobat de către 
Consiliul de Supraveghere. 

Conducătorii subdiviziunilor structurale ale DCU sunt responsabili pentru elaborarea, dezvoltarea, 
implementarea și menținerea sistemului de control intern pentru procesele gestionate. Totodată asigură 
identificarea, evaluarea, reducerea și monitorizarea riscurilor aferente proceselor desfășurate, precum și 
continuitatea proceselor. 

Principalele responsabilități ale subdiviziunilor în gestiunea Riscului operațional sunt: 

• identificarea, evaluarea și raportarea anuală funcției de gestiune a riscurilor (prin coordonare cu 
membrul CE coordonator al subdiviziunii), aferente proceselor de activitate, în cadrul exercițiului de 
autoevaluare a riscurilor; 

• raportarea imediată a riscurilor mari identificate și stabilirea măsurilor de tratare a acestora pentru 
aprobarea Comitetului Executiv( CE), cu raportarea trimestrială aferentă implementării acestora;  

• determinarea răspunsului la riscurile operaționale medii, prin coordonare cu membrul CE, care 
patronează activitatea subdiviziunii; 

• monitorizarea continuă a riscurilor operaționale aferente proceselor pe care le gestionează, menținerea 
controalelor interne eficiente pe o bază zilnică și considerarea în mod pro-activ a consecințelor 
evenimentelor de risc; 

• raportarea și gestionarea incidentelor conform reglementărilor interne; 
• asigurarea reglementării măsurilor de control aplicate în vederea gestiunii specifice activității sale, prin 

reglementările interne aferente proceselor de activitate relevante. 
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24. Managementul riscurilor (continuare) 
Riscuri operaționale (continuare) 

Funcția de organizare a gestiunii riscurilor asigură cadrul metodologic unitar al sistemului de gestiune a riscurilor 
operaționale, facilitează și coordonează procesul de gestiune a riscurilor operaționale realizat de către 
subdiviziuni, oferă transfer de cunoștințe, asistență și consultanță în domeniu. Această funcție, de asemenea, 
elaborează profilul de risc operațional al DCU, cu raportarea trimestrială către organele de conducere. 

Comitetul Executiv organizează și implementează cadrul de gestionare al riscurilor operaționale și 
monitorizează eficiența acestuia. 

În contextul gestiunii riscurilor operaționale, funcției de management al continuității activității și securității 
informației îi revin următoarele responsabilități de bază: 
 

• elaborarea și implementarea standardelor, politicilor de securitate a informației și continuitate a 
activității, planurilor de răspuns la incidente și reluarea funcțiilor operaționale esențiale în 
termenele prestabilite; 

• organizarea procesului de gestiune a riscurilor de continuitate a proceselor, tehnologiilor 
informaționale și securitate a informației de către proprietarii proceselor de activitate;  

• gestionarea incidentelor majore și situațiilor excepționale de continuitate și securitate a informației 
și monitorizarea procesului de gestiune a incidentelor. 

Gestiunea riscurilor operaționale face parte din procesele de guvernanță al DCU. 

Riscuri asociate participanților DCU 

 
Include următoarele categorii de riscuri: 
 

• Riscul de custodie, se referă la riscul de pierdere a activelor deținute în contul clientului deschis 
participantului DCU, în cazul în care participantul se află în situație de insolvabilitate, ori în 
înregistrarea acestui s-au produs careva fraude. 

• Riscuri aferente tuturor participanților DCU, reprezintă orice alte categorii de riscuri ce țin de 
activitatea participanților. 

 
Riscuri juridice, include următoarele categorii de riscuri: 

 

• Riscuri comerciale, specifice întreprinderilor, asociate activității DCU și operațiunilor realizate de 
acesta, în particular cele care derivă din relațiile contractuale, reglementări interne sau legislative. 

• Riscuri juridice operaționale, includ riscurile ce derivă din aplicarea vicioasă a reglementărilor 
interne de către angajații DCU și beneficiarii serviciilor DCU. 

• Riscuri de reglementare internă, sunt cauzate de existența unor reglementări depășite, defectuoase 
și necunoscute, lacune juridice, reglementare excesivă, etc. 

• Riscuri de reglementare externă, includ riscurile ce derivă din organizarea necorespunzătoare a 
activităților de reglementare, existența lacunelor de reglementare, netranspunerea unor norme 
stabilite de legislație în reglementările interne, etc. 

• Riscuri juridice de sistem, includ riscurile de ordin juridic care au impact determinant asupra 
activității DCU și apariția cărora poate duce la sistarea sau blocarea activității DCU. 

 
DCU va evalua în continuare eficiența și relevanța reglementărilor și procedurilor sale, în scopul optimizării și 
ridicării eficienței acestora. Rolul de bază în această privință îl are Consiliul de Supraveghere, care va evalua 
periodic eficiența activității DCU. În același timp, Comitetul executiv este responsabil de monitorizarea 
situațiilor pe interior. 
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25. Valoarea justă a instrumentelor financiare 

DCU folosește următoarea ierarhie pentru determinarea și prezentarea valorii juste a instrumentelor financiare 
în funcție de metoda de evaluare: 

Nivelul 1: prețuri cotate (neajustate) pe piețe active pentru active și datorii similare; 

Nivelul 2: alte metode de evaluare pentru care toate datele de intrare care au un efect semnificativ asupra 
valorii juste recunoscute sunt observabile, fie direct sau indirect; 

Nivelul 3: metode de evaluare care utilizează date de intrare cu efect semnificativ asupra valorii juste 
recunoscute, care nu sunt bazate pe date observabile de piață. 

Activele și datoriile financiare ale DCU la data de raportare sunt evaluate la cost amortizat și toate se încadrează 
în nivelul 2 al ierarhiei valorii juste. 

Conducerea DCU, în urma analizelor efectuate, consideră că datorită termenului scurt al activelor financiare, 
valoarea justă a acestora nu este semnificativ diferită de valoarea cu care sunt înregistrate în Situația poziției 
financiare. Toate activele financiare ale DCU sunt clasificate în modelul de afaceri pentru colectarea fluxurilor 
contractuale. De asemenea, conducerea consideră că valorile la care sunt înregistrate datoriile DCU în Situația 
poziției financiare aproximează valoarea justă a acestora datorită termenului scurt pentru care îl au. 

În tabelul de mai jos este prezentată reconcilierea dintre elementele din Situația poziției financiare și categoriile 
de instrumente financiare și valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare ale DCU. 

 
 2020  2019 

 Cost amortizat  Valoarea justă  Cost amortizat  Valoarea justă 

 MDL  MDL  MDL  MDL 

Active        
Numerar și echivalente de 

numerar 4 400 854  4 400 854  5 409 638  5 409 638 
Valori mobiliare emise de  
Guvernul Republicii Moldova 22 314 428  22 359 219  21 098 286  21 060 385 
Creanțe comerciale și alte creanțe 850 946  850 946  663 111  663 111 
 
Total active financiare 27 566 228  27 611 019  27 171 035  27 133 134 
        
Obligațiuni        
Datorii comerciale  752 359  752 359  383 625  383 625 
Datorii din contracte de leasing 744 254  477 254  965 763  965 763 
Beneficiile angajaților  1 286  1 286  209 855  209 855 
Alte datorii -  -  62 085  62 085 
Total obligațiuni financiare 1 230 899  1 230 899  1 621 328  1 621 328 
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26. Angajamente și obligațiuni contingente 

Obligațiunile contingente nu sunt prezentate în situațiile financiare. Ele sunt prezentate în note, cu excepția 
situației în care posibilitatea unei ieșiri de resurse incorporând beneficii economice este foarte mică. Un 
angajament contingent nu este prezentat în situațiile financiare, se prezintă în note, când o intrare de beneficii 
economice este probabilă. La data de 31 decembrie 2020, DCU nu are careva angajamente sau obligațiuni 
contingente. 

Conform situației la 31 decembrie 2020, DCU este partea unui singur litigiu în instanță de contencios 
administrativ, în cadrul căruia deține partea de reclamant.  

Litigiul nu implică potențiale datorii sau creanțe față de cealaltă parte a litigiului (pârât), indiferent de faptul 
dacă DCU va avea câștig de cauză sau dacă pretențiile și cererea DCU va fi refuzată în instanță. 
În opinia DCU, probabilitatea de câștig/pierdere este medie. 
 

Conform situației la 31 decembrie 2020, similar aceleiași perioade din anul 2019, DCU nu a înregistrat provizioane 
pentru eventuale litigii. 

 

27. Evenimente ulterioare 

În conformitate cu Legea securități și sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008, Hotărârile Comisiei Naționale 
Extraordinare de Sănătate Publică, în scopul protejării angajaților DCU, odată cu începerea perioadei reci a 
anului și creșterea numărului de îmbolnăviri cu COVID-19, în Republica Moldova, în cadrul DCU au fost 
menținute măsurile de protecție legate de COVID-19. Conducerea DCU monitorizează continuu situația 
epidemiologică și întreprinde toate măsurile sanitare necesare pentru protecția eficientă de COVID-19. Pentru 
colaboratorii a căror prezență în oficiu DCU nu este obligatorie, a fost păstrat regimul de lucru la distanță. 
Colaboratorii care interacționează cu partenerii și clientela companiei sunt prezenți la serviciu prin rotație. 
Ședințele organelor de conducere, ședințele de lucru și comunicările în interes de serviciu sunt efectuate online, 
prin mijloace electronice. Conexiunea la distanță la sistemele interne ale DCU se efectuează prin mecanisme care 
asigură securitatea și protecția datelor. 

DCU efectuează evaluări permanente a indicatorilor de lichiditate în vederea estimării impactului potențial 
datorat situației de urgență în Republica Moldova, asupra capacității DCU de a-și onora obligațiunile sale 
financiare. Rezultatul acestor teste, denotă faptul că nu există nici o incertitudine semnificativă referitoare la 
capacitatea DCU de a-și continua activitatea sau sista activitatea, ca urmare a COVID-19. Astfel activitatea DCU, 
nu a fost afectată semnificativ, toate serviciile fiind prestate, iar măsurile viitoare depind de evoluția ulterioară 
a situației ce ține de COVID-19. 

Starea de urgenţă în sănătate publică în Republica Moldova, a fost prelungită până în data de 15 aprilie 2021, prin 
Decizia Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, care constată că situaţia epidemiologică rămâne a 
fi nefavorabilă. 

Prin Hotărârea Parlamentului nr.49 din 31 martie 2021, a fost instituită stare de urgență pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova, pentru perioada 1 aprilie - 30 mai 2021, care ulterior, la data de 28 aprilie 2021, a fost anulată 
prin hotărârea nr.15 a Curții Constituționale. 

 

Alte evenimente semnificative după data Bilanțului contabil, care ar ajusta valorile recunoscute sau informațiile 
prezentate în Situațiile financiare, nu au avut loc. 
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