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(51014) Suma de control $1.000
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[| CARunitati militare CARsalariatiinţiintate potrivit Legii 122/1996 |
 

Bifati numai dacă
aie PJ fara scop patrimonial de utilitate publica Uniuni teritoriale salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 |

 
 

 [] Organizatii sindicalesi patronale UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
 

Atentie ! In recipise vor apărea codurile 51014, 51016, 51062, 51064, 51066, 51068

(forma lungă) sau S1015, 1017, 51063, S1065, S1067, S1069 (forma prescurtată) DI
|L
I|
DI
|L
]

UNCARSR infiintata |n baza Legii ]22/1996 - centralizat 
 

Tip situatie financiară : OL | Anul | 2020
 

 

 
 

Entitatea | ASOC. DE DEZV. INTERCOM. PT TRANSP PUBLIC BUC-IF
 

 

 

  

 

 

 

  

a Judet Sector Localitate

& Bucuresti | [Sector 5 | Bucuresti |

3 Strada Nr, Bloc Scara Ap. Telefon

< BD TUDOR VLADIMIRESCU | b2 | | || ||] lo7200073+4
 

 

2

 

 2]| Cod unic de inregistrare | 3 | 3 | 4 | 7 | | 5 H | | | Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare

 

 

 

 

 

 

 
 

Activitati fara scop patrimonial-AFSP (codsi denumire clasa CAEN) Efectivul de personal AFSP

[4499 Activaltororganc.a | 103

Activitati economice-AE (cod si denumireclasa CAEN) Efectivul de personal AE

9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. |     
 

Fa Entităţi care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul

calendaristic (pentru arhiva lui $1070)  
 

Exercitiu financiar Datadeinceput Data de sfarsit
 

modificat: =     
 

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT

F20 - CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE
 

 

 

 

     
 

 

Indicatori :

Capitaluri proprii 20.229.133

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere 6.187.244

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele / Numele si prenumele

GHITULESCU VLADIMIR ADRIAN Z | [BUZATU MARIANA |
 

 

A Calitatea

|13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIY LEGII

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O

VALIDARE CORECTA

 

Situatiile financiare anuale au fost

i C

Semnăturaab

 

  
aprobate potrivit legii | Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilorfinanciare anuale?

 

 

G DAC NU |
 

AUDITOR,
Numesi prenume auditor persoana fizică/ Denumirefirma de audit
 

 

|ROMAR-CO AUDIT SRL

Nr. de inregistrarein Registrul ASPAAS CIF/ CUI
Formular VALIDAT

  
|
  

[FA 186 ] [2]]e]5]s[1]7] | || || |  
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BILANŢ
la data de 31.12.2020

-ormular 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

rd. |01.01.2020 |31.12.2020

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 02 + 05 + 08) 01 1.562 469 1.033.151

|. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04) 02 99.214 52.186

- privind activitatilefara scop patrimonial (ct.201*+203*+205*+208* 03 Rp ERE

L4094*-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-2903.01-2905.01-2908.01 -4904*) A ”

- privind activitatile economice (ct.201*+203*+205*+207*+208*+4094*-2801.02- 04

2803.02-2805.02-2807-2808.02-2903.02-2905.02-2908.02-4904*)

|. IMOBILIZĂRI CORPORALE(rd. 06 + 07) 05 1.213.723 731.433

“privind activitatile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+212.01+2131.01

+2132.01+21 33.01+214.01+217.01+223%*+224%*+227*+231*+4093*-2811.01-2812.01- 06 1 212.025 731 100

2813.01-2814.01-2817.01-2911.01-2912.01-2913.01-2914.01-291 7.01 -293*-4903*)

- privind activitatile economice (ct.2111.02+2112.02+212.02+2131 .02+21 32.02

+2133.02+214.02+215+217.02+223*+224%+227*+231*+4093*-2811.02-2812.02- 07 1.698 SES

2813.02-2814.02-2815-2817.02-2911.02-2912.02-2913.02-2914.02-2915-291 7.02- “

293*-4903*%)

JI. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296) 08 249.532 249 532

B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 10+11+12+13) 09 606.927.31g 1.127.221,825

|. STOCURI(ct.301+302+303 + 308+321 +322+323+326+327+328+331+332+341

+345+346+347+348+351+354+356+357+358+361+368+371+378+381 10 0 0

+388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-din ct.4428-4901)

IICREANŢE **) (ct.267-296+4092+41 1 +41 3+418+425+4282+43| X*1436%£4+437**

+4382+441**+4424+din ct.4428%*+444%*+445-+446**+447%*+4482+45] XX453% 11 605.614.803 1125.362.983

+4582+461+473**-491-495*-496+5187-4902)

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 12

(ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591 -596-598)

IV. CASASI CONTURI LA BANCI

(din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508) Us 1.512.507] 1.859,843

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16) 14 18.919 30.948

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471%) 15 18.919 3)948

Sume de reluatîntr-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*) 16

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ

DE PÂNĂ LA UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419

+421+422+423+424+426-+427-+4281+431%***+436%%%+437*F*44381+441 XXX14423 17 593.786.127 1.106.635.789

44428%%%4444904446.4447%%%-444814451%%%.,453%%%.4+4581+462+473%*%+509
+ 5186+519)

aNETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 18 13.089.476 20572.04.

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORI! CURENTE (rd. 01+16+18) 19 14.651.945 21.605.19

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA

MAI MARE DE UN AN (ct.162+166+167+168-1 69+269-+401+403+404+405+408+419

+421+422+423+424+426+427+4281+431%**%+436%%*4437**%443814+441 x**14423 20 605.61 669.68]

44428%%%4+444%%%+446%%%4447%44481445144453%%%.-4581+462+473%**+509
+5186+519)

H. PROVIZIOANE (ct.151) 21 706.383

|. VENITURI IN AVANS (rd.23+26) 22 70.67 44.938

1. Subvenţii pentru investiţii (ct.475), (rd. 24+25) 23 70.6$ 44.938

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*) 24 70617 44.938    
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Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*) 25

2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), (rd. 27+28) 26

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*) 27

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*) 28

J. CAPITALSI REZERVE

|. CAPITAL (ct.101) 29 81.000 31 000

JI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) 30

III. REZERVE (ct.106) 31

IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND

Ramerperenerepeer Tsotoc DB] sama] tumora
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTATI(A) (ct.117) rd. (35+37+39+41+

43+45447+51+53) - (34+36+38+40-+42+44-+46+ 48+49+50+52) SOLD D | 9 o

Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau SOLDC

|

34 5.025.277 13.470.326

deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1171.01)

|

SOLDD

|

35

nezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau SOLDC

|

36

deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1171.02)

|

SOLDD

|

37

Rezultatul reportatreprezentand profitul nerepartizat sau SOLDC

|

38

pierderea neacoperita privind activitatile economice (ct.1172) SOLDD

|

39 33.228 10.718

Rezultatulreportat provenit din modificările politicilor contabile SOLDC

|

40

privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1173.01) SOLDD

|

41

Rezultatulreportat provenit dinmodificările politicilor contabile SOLDC

|

42

privind activitatile economice (ct.11 73.02) SOLDD

|

43

Rezultatulreportat provenit din corectarea erorilor contabile SOLDC

|

44 505.719 501.281

privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1174.01) SOLDD

|

45

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile SOLD C

|

46

privind activitatile economice (ct.1 174.02) SOLDD

|

47

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din soLDc| 48

reevaluare privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1175.01)

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din soLDc

|

49

reevaluare privind activitatile economice. (ct.1175.02)

Rezultatulreportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor

contabile pentru PJ fără scop patrimonial SOLD C II

privind activitatile fara scop patrimonial(ct.1176.01) SOLDD| 51

Rezultatulreportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor

contabile pentru PJ fără scop patrimonial SOLD CI

privind activitatile economice (ct.1 176.02) SOLDD| 53

00)(0759161Peel FINANCIAR soLDc| 54 8.467.559 6.187244

aeEXERCITIULUI FINANCIAR SOLDD|. 55 ( d

Excedent privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211) SOLD C| 56 8.445.049 6.190.426

Deficit privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211) SOLDD| 57 d 0

Excedentprivind activitatile cu destinatie speciala (ct.1212) SOLD C| 58

Deficit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1212) SOLDD| 59

Profit privind activitatile economice (ct.1213) SOLD C| 60 22,51  
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

F10-pag.3 |

Pierdere privind activitatile economice (ct.1213) SOLDD 61 | 3.182)

REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.63+64) 62

Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291) 63

Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292) 64

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+30+31+32-33+54-55-62) 65 14.046.327 20.229.133

FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113) 66

FONDULpentru ajutor in caz de deces al membrilor 57

| Caselorde Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)

FONDULderulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115) 68

ALTE FONDURIprivind activitatile fara scop patrimonial (ct.116) 69

Patrimoniul privat (ct.107) 70

CAPITALURI - TOTAL(rd.65+66 la 70) (rd.01+09+14 -17-20 - 21-22) 71 14.046.327 20.229.133

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduricreditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

GHITULESCU VLADIMIR ADRIAN / BUZATU MARIANA
    
 

NI Calitatea
Semnătura
 
 

 13--ALTA PERSOANAIMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII   
 

Semnătura
Formular

VALIDAT Nr. de inregistrare in organismulprofesional:
    
   



 

CONTUL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI

la data de 31.12.2020
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Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr. Prevederi Exerciţiul financiar

rd. anuale 31.12.2019 | 31.12.2020

A B 1 2 | 3
|. Venituri din activităţile fără scop patrimonial - TOTAL 01 PE Te STEI

(rd. 02 la 22)

Venituri din cotizaţiile membrilor, contribuţiile băneşti sau în
natură ale membrilor şi simpatizanţilor, din cote-părţi primite| 02 21.000.000 21.000.000 21.000.000

potrivit statutului (ct.731)

Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în
, 03

vigoare (ct.732)

Venituri din donaţii (ct.7331) 04

Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare 05

(ct.7332)

Venituri din ajutoare (ct.7333) 06

Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor 07 _ cad Sp
rezultate din activităţile fără scop patrimonial(ct.7341) ! ”

Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor 08

rezultate din activităţile fără scop patrimonial(ct.7342)

Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activitățile fără 09 Ad sad

scop patrimonial (ct.7343)

Veniturifinanciare din ajustări pentru pierdere de valoare 10

(ct.7344)

Alte venituri de natură financiară (ct.7348) 11 50.400 462 1.541

Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735) 12

Venituri din subvenţii de exploatare (ct.736), din care: 13

- finanţări nerambursabile din fonduri publice i

venituri din acţiuni ocazionale,utilizate în scop social sau

profesional, potrivit statutului de organizareşi funcţionare 14

(ct.737)

Venituri din despăgubiri(ct.7381) 15 49.400

Venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7382) 16

Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale
17

(ct.7383)

Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind 18

activitatea de exploatare (ct.7384)

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385) 19

Venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din 20

participarea la competiţii şi demonstraţii sportive (ct.7386)

Venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în 24

vigoare (ct.7387)

Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (ct.7388) 22 2.790.000 6.422 88.928

II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial - 4.231, „569. .953,
TOTAL(rd.24+25+26+28+29+31+34+37) 2] Zi ol) a 14.953.685

Cheltuieli privind stocurile 24 4.543 Sad 208.741 Dia (ct.601+602+603+604+605+606+608-609)      
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Cheltuieli cu serviciile executate deterţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+786) - total, din care:    

1.542. „212 ,
(ct.611+612+613+614+615) 2 542240 999.2 a
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (ct.621+622+623+624 5

7 1.891. i i
1+625-+626+627+628) - total, din care: 20 591.408 810.520 930.375

- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) 27

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 28 60.894 71.989

Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) -total, din care: 29 16.241.417 10.232.656 11.424.323

- cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+ct.646)| 30 517.658 219.513 249.487

Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657 33 île Rea

+658) - total, din care: g ]

- cotizaţii şi contribuţii datorate de persoanajuridică fără scop
, : 32

patrimonial (ct.653)

- ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor
ie ia e . , 33

persoanejuridice fără scop patrimonial (ct.657)

Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) IPA
, „34 12.500 57 461

- total, din care:

- cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct.665) 35 500 57 461

- cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 36

Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru =
.722 „317.

depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+39) Su 257.72 1.317314

- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi 38 257.722 1317315

ajustările pentru depreciere (ct.681)

- cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru 39

pierdere de valoare (ct.686)

III.Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial

Excedent (rd.01 - 23) 40 0 8.445.049 6.190.426

Deficit (rd. 23 - 01) 4] 390.749 O 0

IV.Venituri din activităţile cu destinaţie specială - TOTAL 42

V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială - TOTAL| 43

VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială

Excedent(rd. 42 - 43) 44 0 O 0

Deficit (rd. 43 - 42) 45 0 0 0

VII. Venituri din activităţile economice - TOTAL 46 PA 35334 E

(rd. 47+49-50+51+52+53+544+55+59)

Cifra de afaceri (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709 ;
. 47 35.334

+7411) - total, din care:

- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 48

Venituri aferentecostului producţiei | SoldC 49

în curs de execuţie (ct.711+712) | SoldD 50

Venituri din producţia de imobilizări (ct.721+722) 51

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755) 52

Venituri din subvenţii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415 53

+7416+7417+7419)

Alte venituri din exploatare (ct.754+758) 54

Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768 55   
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- venituri din diferenţe de curs valutar (ct.765) 56

- venituri din dobânzi(ct.766) 57

- alte veniturifinanciare (ct.768+786) 58

Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau 59

pierdere de valoare (ct.781)

VIM. Cheltuieli privind activităţile economice - TOTAL

(rd.61+63-+64+66-+67+69+70+74+77+78) 50 9 12.824 DS
Cheltuieli privind stocurite (ct.601+602+603+604+605+606+607 61 1 536 ÎS,

4608-609) - total, din care: ia ” ”

- cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 62

Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615) 63 662

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (ct.621+622+623+624 | 54 =

+625+626+627+628) - total, din care: E

- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) 65

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 66

“heltuieli cu personalul (ct.641-+642-+644-+645+646) pe
, 67 9.181

-total, din care:

- cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645) 68

Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653-+654+655+656+657 69

+658)

Cheltuieli financiare (ct.663-+664-+665+666+667+668) E 70

- total, din care:

- cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct.665) 71

- cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 72

- alte cheltuieli financiare (ct.668) 73

Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru

depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+76) 2 S Lasa 1.36

” cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioaneleşi 75 zi a

ajustările pentru depreciere (ct.681)

- cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru 76

pierdere de valoare (ct.686)

Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite (ct.691+698) 77

Cheltuieli cu impozitul specific unoractivităţi(ct.695) 78

IX. Rezultatulactivităţilor economice

Profit (rd. 46-60) 79 0 22.510 0

Pierdere(rd. 60 - 46) 80 0 0 3.182]

X. Venituri totale (rd. 01+42+46) 3] 23.840.400 21.050.340 21.144.109

XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60) 82 24.231.149 12.582.781 14.956.865

XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82) 83 9 8.467.559 6.187.244

Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81) 84 390.749 0 0 
 



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
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INTOCMIT,

Numele si prenumele
 

 
GHITULESCU VLADIMIR ADRIAN

 
BUZATU MARIANA
 

Semnătura V/

Y
 

 

Formular

VALIDAT   

Calitatea

 

 

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura niz

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

|

 

   



 

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2020
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Formular 21 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiulfinanciar

rd. za activitati cu a
activitati fara SIRE activitati

, . destinatie .
scop patrimonial . economice

speciala

A B 1 2 3

Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04) 0] 0 x 3.182!

- rezerva legala 02 x

- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e) 03 X 3.182

- alte repartizari prevazute de lege 04 x

>xcedent/ Profit nerepartizat 05 6.190.426

TOTAL DE CONTROL (rd.01+05) 06 6.190.426 3.182

Suma de control F21: 12390398/5800770697

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

 3HITULESCU VLADIMIR ADRIAN
  

BUZATU MARIANA
 
 

Semnătura
 

Formular

VALIDAT    

Calitatea
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL
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la data de 31.12.2020
Formular 25 - lei -

Nr. VALOARE BRUTA
rd. -

Elemente de Reduceri Sold la
i Sold la , Din care:active ÎIaa Cresteri ă a 31.12.2020

Total ezmembrari (col.5=1+2-3)
si casari

A B 1 2 3 4 5

ACTIVE IMOBILIZATE-
TOTAL(rd. 02+07+16) 01 1.880.388 82.979 1.034 1.962.333

|. IMOBILIZARI NECORPORALE-
TOTAL(rd. 03-+04+05+06) 02 118.579 37.988 1.034 X 155.533

Cheltuieli de constituire si 03 x

“heltuieli de dezvoltare

Concesiuni, brevete, licente,

marci comerciale si alte drepturi 04 112,534 37.988 1.034 x 149.488

si valori similare

Alte imobilizari necorporale 05 6.045 x 6.045

Imobilizari necorporale in curs 06 X

II. IMOBILIZARI CORPORALE-
TOTAL(rd. 08la 15) 07 1.512.277 44.991 1.557.268

Terenuri si amenajari de terenuri 08

Constructii 09

Echipamente tehnologice

(masini, utilajesi instalatii de 10

lucru)

Aparate si instalatii de masurare, 14 Rae Ze) RRSEeTI

controlsi reglare

Mijloace de transport 12 679.189 679.189

Animale si plantații 13

Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie si alte 14 14.495 14.495

active corporale

Imobilizari corporale in curs 15

III. IMOBILIZARI FINANCIARE 16 249.532 x 249.532

Elemente deactive Nr. DEPRECIERI (amortizare si ajustari)

rd. i
Sold la ___ Deprecierea . _| Soldla 31.12.2020

. , inregistrata in cursul| Reduceri sau reluari
01 ianuarie INI (col.9=6+7-8)

exercitiului

A B 6 7 8 9

ACTIVE IMOBILIZATE-
TOTAL(rd. 02+07+16) 01 319.617 610.932 1.034 929.515

|. IMOBILIZARI NECORPORALE- 02 EEE! EET, ep 103, 347 TOTAL(rd. 03+04+05+06)       
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Cheltuieli de constituire si 03

cheltuieli de dezvoltare

Concesiuni, brevete,licente,

marci comerciale si alte drepturi 04 15.671 83.001 1.034 97.638

si valori similare

Alte imobilizari necorporale 05 3.694 2.015 5.709

Imobilizari necorporale in curs 06

II. IMOBILIZARI CORPORALE- , , ,
TOTAL(rd. 08la 15) 07 200.252 525.916 826.168

Terenuri si amenajari de terenuri 08

Constructii 09

Echipamente tehnologice

(masini, utilaje si instalatii de 10

lucru)

Aparate si instalatii de masurare, 11 187.582 352.804 540.386,

control si reglare

Mijloace de transport 12 110.017 170.734 280.751

Animale si plantatii 13

Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie si alte 14 2.653 2.378 5.031

active corporale

Imobilizari corporale in curs 15

(II. IMOBILIZARI FINANCIARE 16

Suma de control F25: 168644325800770697

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numelesi prenumele

GHITULESCU VLADIMIR ADRIAN BUZATU MARIANA

Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura PoyZiD—

Formular Nr. de inregistrarein organismulprofesional

 VALIDAT
 

   
 

 



Formular 26

la data de 31.12.2020

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

F26 - pag. |

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

TOTAL(rd. 03+04+05+06)      

- lei -

Nr. VALOARE BRUTA
rd.

ReduceriElemente de STA Sold la

active 01 ianuarie Cresteri j Din care: 31.12.2020
Total ezmem rari (col.5=1+2-3)

si casari

A B 1 2 3 4 5

ACTIVE IMOBILIZATE-
TOTAL(rd. 02+07+16) Qi 4.094 0

|. IMOBILIZARI NECORPORALE- 02 x

TOTAL(rd. 03+04+05+06)

“heltuieli de constituire si 03 x

cheltuieli de dezvoltare

Concesiuni, brevete, licente,

marci comerciale si alte drepturi 04 X

si valori similare

Alte imobilizari necorporale 05 x

Imobilizari necorporale in curs 06 X

II. IMOBILIZARI CORPORALE-

TOTAL(rd. 08 la 15) % 4.095 4.095

Terenuri si amenajari de terenuri 08

Constructii 09

Echipamente tehnologice

(masini, utilaje si instalatii de 10

lucru)

Aparate Su instalatii de masurare, 11 1.095 Pas

control si reglare

Mijloace de transport 12
|

Animale si plantatii 13

Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie si alte 14

active corporale

Imobilizari corporale in curs 15

III. IMOBILIZARI FINANCIARE 16 x

Elemente de active Nr. DEPRECIERI (amortizaresi ajustari)

rd. i
Sold la __ Deprecierea _] Soldla 31.12.2020

, , inregistrata in cursul Reduceri sau reluari
01 ianuarie a (col.9=6+7-8)

exercitiului

A B 6 7 8 9

ACTIVE IMOBILIZATE-

TOTAL(rd. 02+07+16) Gl 2.397 1.363 3762
|. IMOBILIZARI NECORPORALE- 02
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Cheltuieli de constituire si 03

cheltuieli de dezvoltare

Concesiuni, brevete, licente,

marci comerciale si alte drepturi 04

si valori similare

Alte imobilizari necorporale 05

Imobilizari necorporale in curs 06

II. IMOBILIZARI CORPORALE-

TOTAL(rd. 08 la 15) 07 2.397 1.365 3.762

Terenurisi amenajari de terenuri 08

Constructii 09

Echipamente tehnologice

(masini, utilaje si instalatii de 10

lucru)

âparate si instalatii de masurare, 14 PER Ea 226]
controlsi reglare

Mijloace de transport 12

Animale si plantatii 13

Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectiesi alte 14

active corporale

Imobilizari corporale in curs 15

III. IMOBILIZARI FINANCIARE 16

Suma de control F26:; 47142 /5800770697

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

GHITULESCU VLADIMIR ADRIAN BUZATU MARIANA

Semnătura
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura opt

Formular Nr. de inregistrare in organismulprofesional:

 VALIDAT
 

     

 



 

 
 

Precizări

privind încheierea exerciţiului financiar al anului 2020

În atenţia persoanelorjuridice fără scop patrimonial

Cadrul - Prevederi incidente din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1, Persoanelejuridice fără scop patrimonial au obligaţia să întocmeascăsituaţiifinanciare anuale,potrivit reglementărilor contabile aplicabile”, situaţii financiare
care se compun din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului (art.5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din legea contabilităţii).

2. Persoanelejuridice fără scop patrimonial depun un exemplaral situaţiilorfinanciare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelorîn termen de 120 de
zile dela incheierea exerciţiului financiar (art. 36 alin (1) lit b) din legea contabilităţii).

3, Persoanele juridice fără scop patrimonial care de la constituire nu au desfăşurat activitate depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile dela

încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor (art. 36 alin. (2) din legea contabilităţii).

4, Exerciţiul financiaral unei persoane juridice care selichidează începeîn ziua următoareincheierii exerciţiului financiar anterior şise încheie în ziua precedentă

datei când începelichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, indiferent de durata sa (art.27 alin. (9) din
legea contabilităţii).

5. Nedepunetrea, potrivit legii contabilităţii, a situaţiilor financiare anuale sau a declaraţiei menţionate la pct. 3 de mai sus, după caz, constituie contravenţie (art.

41 pct. 8 şi pct. lit. g) din legea contabilităţii) şi se sancţionează cu amenda prevăzută de lege.

 

i 3 a| - Prevederiincidente din Ordinul ministrului
finanţelor piiblice 5nr. 3103/2017 privind Arobarea Reglementărilor contabile pentru PeisoaneleJuridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările
ulterioare

6. Persoanelejuridice fără scop patrimonialîntocmescsituaţii financiare anualecare cuprind:
- bilanţ,

- contul rezultatului exerciţiului.

Situaţiile financiare anuale suntînsoţite de propunerea dedistribuire a rezultatului exerciţiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum şi de

celelalte documente prevăzutede lege (pct. 80 alin;(1) și (2) din anexa 1 la ordin),

7. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte categorii de organizaţii fără scop patrimonial care nu desfășoară activităţi economice, întocmesc situații
financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanț prescurtat,

- contulprescurtatalrezultatului exerciţiului (pct. 81 din anexa 1 la ordin).

8 Persoanelejuridice fără scop patrimonial de utilitate publică intocmesc situațiile financiare anuale menţionate la pct. 6 de mai sus indiferent de naturaactivităţii

9. Pentruactivităţile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanelejuridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanelejuridice

fără scop patrimonial se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale

consolidate, aprobate prin Ordinul ministruluifinanţelor publice nr 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare(art.1 alin (3) din ordin).

10. Situaţiile financiare incheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial se semnează de persoanele în drept, precum şi de către administratorul sau

persoana care are obligaţia gestionării entității (pct. 338alin,(2) din anexa1 la ordin, respectiv art. 28alin, (13) din legea contabilităţii).

11. Situaţiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonialvor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de
audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz (pct, 339 din anexa 1 la ordin).

12. Situaţiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonialvorfi însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii administratorului

pentru întocmireasituațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
(pct, 83 din anexa 1 la ordin, respectivart. 30 din legea contabilităţii).

13. Situaţiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial vor fiînsoţite de următoarele formulare:
- Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar,

- Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial,

- Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile economice,

14. Pe durata deţinerii statutului de utilitate publică,situaţiile financiare anuale ale persoanelorjuridice fără scop patrimonial deutilitate publică, potrivit legii,

sunt supuse auditului statutar,care se efectuează de către auditori financiarisau firme deaudit, autorizate în condiţiile legii (art. 6 din ordin).

 

15. Formatul electronicalsituaţiilorfinanciare anuale întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial se obţine prin folosirea programului de asistenţă

elaborat de Ministerul Finanţelor, cu ajutorul căruia se generează unfișier de tip PDF având ataşatunfişier xmlși un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip

va conţineraportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmeide audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, propunerea de distribuire a rezultatului

exerciţiului financiar sau de acoperirea pierderii contabile menţionată la pct. 6 de mai sus, precum și declaraţia de asumarea răspunderii menţionată la pct. 12 de

mai sus, scanate alb-negru,lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrareaîn limita a 9,5 MB a fişierului PDFla care este ataşat fişierul zip. Fişierulzip ataşat

situațiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

16. Programul de asistenţă este pusla dispoziţia persoanelorjuridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Publice sau poatefi descărcat de peserverul de webal Ministerului Finanţelor , de la adresa www.mfinante.ro.

17 Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depunesituaţiilefinanciare anuale, însoţite de înscrisurile menţionatela pct.6 si 11-13 de maisus, la registratura

unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-
guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

18, Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor saula oficiile

poştale, prin scrisori cu valoaredeclarată,le vor depunepe suport magnetic, impreunăcu situaţiile financiarelistate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat

de Ministerul Finanţelor însoţite de înscrisurile prevăzutela pct.6 si 11 - 13, semnate,potrivit legii.

19. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale se poate efectua în condiţiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare

anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr.450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează la data constatăriilor, potrivit reglementărilor respective. Ca urmare,

în cazul corectării acestora nu poatefi depus un alt setde situaţii financiare anuale corectate,

20. Persoanele juridice fără scop patrimonialvor completacodulprivind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

21. Formatulelectronic al declaraţiei menţionatela pct, 3 de maisus se obţine prin folosirea programuluide asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor,

  



 

   

 

22. Declaraţi Zută la pct. 3 de mai sus se depunela registratura unităţilorteritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin sciisori cu valoare

clarată, sau numaiîn formăelectronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
4 simb

 

* Reglementările contabile pentru persoanelejuridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr 3.103/ 2017, cu moilificările și

completările ulterioare



 


