
 

ROMÂNIA 

Ministerul Educaţiei și Cercetării 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti 
Str. Economu Cezarescu nr. 47, sector 6, 

Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68; 021.316.61.69 Fax: 021.316.61.68; 

316.61.69  

Website: www.artifex.org.ro 

E-mail: universitate@artifex.org.ro 

 

 

R A P O R T  
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Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

la 31 decembrie 2019 

 

Universitatea ARTIFEX din Bucureşti este înfiinţată prin Legea nr.133/2005 fiind o 

instituţie de utilitate publică și de drept privat.  

Activitatea financiar-contabilă a Universităţii „ARTIFEX” din București este organizată şi 

condusă în conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991, cu modificările și 

completările ulterioare și ale reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop 

patrimonial, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3103/2017 din 24/11/2017, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Situaţiile financiare anuale ale Universităţii „ARTIFEX” din București încheiate pentru anul 

2019 cuprind: 

• Bilanţ; 

• Contul rezultatului exerciţiului; 

• Note explicative. 

I. BILANŢUL 

SITUAŢIA ACTIVULUI Şl PASIVULUI 

Totalul activului Universităţii „ARTIFEX” înscris în bilanţul pentru anul 2019 însumează 

18.763.369 lei şi are următoarea structură: 

                       - lei - 

 Indicatori 31.12.2019 

A. Active imobilizate 15.839.488 

B. Active circulante 2.914.006 

C. Cheltuieli înregistrate în avans          9.875 

 TOTAL ACTIV 18.763.369 
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 Totalul pasivului însumează 18.763.369 lei, iar structura acestuia se prezintă astfel: 

            - lei - 

Indicatori 31.12.2019 

1. Capitaluri proprii -  din care: 17.917.941 

    Capital 741.335 

    Rezerve din reevaluare 1.454.741 

    Rezerve  6.998.669 

    Rezultat reportat 8.623.681 

    Rezultatul exerciţiului 99.515 

2. Datorii totale 283.424 

3. Venituri înregistrate în avans 562.004 

TOTAL PASIV 18.763.369 

 

 

II. CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI 

  Activitatea fără scop patrimonial și cea economică în anul 2019 s-au încheiat cu 

următoarele rezultate: 

                         -lei- 

        Indicator             Realizat 2019 

1. Venituri totale 

din care: 

4.335.674 

a) din activități fără scop patrimonial 4.261.393 

b) din activități economice 74.281 

2. Cheltuieli totale 

din care: 

4.236.159  

a) privind activitățile fără scop patrimonial 4.201.831 

b) privind activitățile economice 34.328 

3. Rezultatul brut al exercițiului 

din care: 

+ 99.515 

a) rezultatul activităților fără scop patrimonial  + 59.562 

b) rezultatul activităților economice  + 39.953  

4. Impozit pe profit 0  

5. Rezultatul net al exercițiului 

din care: 

99.515  

a) rezultatul activităților fără scop patrimonial 

(profit) 

+ 59.562 

b) rezultatul activităților economice (profit) + 39.953  

 

Rezultatul activităţii fără scop patrimonial 

Având în vedere veniturile şi cheltuielile aferente activităţii fără scop patrimonial, în anul 

fiscal 2019 s-a înregistrat un profit în valoare de 59.562 lei. 

 Rezultatul activităţii economice a înregistrat un profit în valoare de 39.953 lei.  

 

                                                               * 
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                                                         *          * 

 

  Universitatea „ARTIFEX” şi-a desfăşurat activitatea în anul 2019 potrivit obiectivelor 

prevăzute în Carta universitară, încercând să menţină un echilibru între resursele acumulate şi 

necesităţile de finanţare. 

              De menţionat este faptul că întreaga activitate curentă a Universităţii a fost finanţată din 

fonduri proprii, nefiind contractate credite bancare sau alte împrumuturi. 

În ceea ce priveşte activitatea economico-financiară, precizăm că aceasta s-a desfăşurat 

potrivit legislaţiei în vigoare, respectându-se principiile de bază ale Legii Contabilităţii nr.82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice 

nr.3.103/2017.   

Situaţiile financiare s-au întocmit potrivit legislaţiei şi normelor metodologice în vigoare, 

elaborate de Ministerul Finanţelor privind închiderea conturilor, întocmirea, verificarea şi 

centralizarea situaţiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial,   

asigurându-se sinceritatea şi imaginea fidelă a patrimoniului şi a rezultatelor financiare ale 

Universităţii „ARTIFEX”. 

 


