
  ANEXĂ  

 

  EXTRASUL  

  situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile  sociale/întreprinderile sociale de inserţie 

în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale 

Denumire entitate ASOCIAȚIA FĂRĂ LIMITE 

Judeţul ...........................TIMIȘ...................... 

Adresa: localitatea GHILAD, sectorul .-.., str. ...-...... nr. 226, bl. .-.., sc. …-.., ap. …-.., telefon 

0757533115..., fax ….-...., codul poştal 307113 . 

 

Numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 1/PJ/2021din 20.01.2021 

Numărul şi data înscrierii în Registrul federaţiilor ..................................................................... . 

Numărul şi data înscrierii în registrul comerţului ........................................................................ 

Numărul şi data înscrierii în Registrul societăţilor agricole ....................................................................... . 

Codul unic de înregistrare I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Cod clasă CAEN I9I6I0I2I 

 

Indicatorii din situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale1 depuse pentru anul: I2I0I2I1I 

 

Seria şi numărul atestatului de întreprindere socială TM/A nr.0022 

Seria şi numărul certificatului de întreprindere socială de inserţie ................................................................. . 

 

I. Indicatorii din bilanţ/situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

A. Active imobilizate total ............. 89.882.................... 

B. Active circulante total ............................... 105.151............... 

C. Cheltuieli în avans ...........................0............................................ 

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an ........................................-2.061.............. 

E. Active circulante nete/datorii curente nete …………………....-  83.365.......................... 

F. Total active minus datorii curente ................................................................ 6.517.......... 

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 0 

H.Provizioane .........0.............................................................................. 

I.Venituri în avans .............................................. 190.577................................. 

J.Capitaluri proprii - total din care: 

 
1 Se vor prelua din situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale, după caz, întocmite la sfârşitul anului calendaristic potrivit reglementărilor 

contabile aplicabile de către persoanele juridice fără scop patrimonial sau potrivit reglementărilor contabile aplicabile de către operatorii economici, 

respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu completările ulterioare. 



1. Excedentul/profitul exerciţiului financiar/la sfârşitul perioadei de raportare........... 6.517......................... 

2. Deficitul/pierderea exerciţiului financiar/la sfârşitul perioadei de raportare.................................................... 

3. Repartizarea excedentului/profitului exerciţiului financiar2, din care: 

3.1. Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial........................................................... 

3.2. Repartizarea profitului privind activităţile economice….............................................................................. 

4. Repartizarea profitului exerciţiului financiar3................................................................................ 

K. Total capitaluri ................................................... 6.517.............................. 

 

II. Indicatorii de rezultat 

II.1.Indicatorii din contul rezultatului exerciţiului/contul prescurtat al rezultatului exerciţiului4: 

1. pentru activităţile fără scop patrimonial: 

• Venituri din activităţile fără scop patrimonial ………............63183.............................. 

• Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri 63.183 

• Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial .................................................... 

• Excedent din activităţile fără scop patrimonial .......................63.183........................ 

• Deficit din activităţile fără scop patrimonial ……............0.......................................... 

2. pentru activităţile cu destinaţie specială: 

• Venituri din activităţile cu destinaţie specială .........................0.................  

• Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială ................ 0................. 

• Excedent din activităţile cu destinaţie specială .............0........................... 

• Deficit din activităţile cu destinaţie specială ...................0........................... 

3. pentru activităţile economice: 

• Venituri din activităţile economice ......... 14.116.................... 

• Cheltuieli privind activităţile economice ............. 70.782........ 

• Profit din activităţile economice ...........0.................................. 

• Pierdere din activităţile economice............... 56.666................ 

4. Venituri totale ........ 77.299............................................................... 

Cheltuieli totale……………………70.782…. 

Excedent/Profit………………………………6.517…. 

Deficit/Pierdere…………-…………………………  

 

 

 

 
2 Se va completa din situaţiile financiare anuale întocmite la sfârşitul anului calendaristic potrivit reglementărilor contabile aplicabile de persoanele 

juridice fără scop patrimonial 
3 Se va completa de operatorii economici care aplică fie Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu 
completările ulterioare. 
4 Se vor completa din situaţiile financiare anuale întocmite la sfârşitul anului calendaristic potrivit reglementărilor contabile aplicabile de persoanele 

juridice fără scop patrimonial 



II.2. Indicatorii din contul de profit şi pierdere/situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru operatorii economici5: 

 

– Venituri din exploatare - total ................................................... 

– Cheltuieli din exploatare - total ......................................................................... 

– Profit din exploatare ............................................................... 

.– Pierdere din exploatare ..................................................... 

– Venituri financiare - total ............................................................................. 

– Cheltuieli financiare - total .................................................................. 

– Profit financiar ............................................................... 

– Pierdere financiară .................................................................. 

– Venituri totale (venituri din exploatare + venituri financiare) ........................................... 

–Cheltuieli totale (cheltuieli din exploatare + cheltuieli financiare) ............................................. 

– Profit net ......................................................................... 

– Pierdere netă ................................................... 

 

III. Activităţi desfăşurate 

III.1. Persoane juridice fără scop patrimonial: 

Activităţi fără scop patrimonial, cod clasă CAEN I9I6I0I2I 

-Efectiv de personal ………...............2........................... în anul I2I0I2I1I 

Activităţi economice, cod clasă CAEN I9I6I0I2I 

– Efectiv de personal ......2.. în anul I2I0I2I1I 

Durata efectivă de funcţionare I1I0I (în luni) în anul I2I0I2I1I 

 

III.2. Operatori economici 

Activitatea preponderentă, cod clasă CAEN I_I_I_I_I 

Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, cod clasă CAEN I_I_I_I_I 

Număr mediu de salariaţi ……….......... în anul I_I_I_I_I 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la data de 31 decembrie 

Durata efectivă de funcţionare I_I_I (în luni) în anul I_I_I_I_I 

 

 
5 Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme 
cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu completările ulterioare 


