EXTRASUL

situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute, potrivit legii,
ca fiind de utilitate publică
— model —

Județul .....................................
Entitate ............................................
Adresa: localitatea ............................, sectorul ., str. . nr. , bl. .., sc. , ap. ,
telefon ., fax ., codul poștal .
Numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor ..............................................................................
Numărul și data înscrierii în Registrul federațiilor ...............................................................................................
Actul normativ, nr., dată, de recunoaștere a utilității publice: ..............................................................................
Codul de înregistrare fiscală I I I I I I I I I I I
Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul : I I I I I
I. Indicatorii din bilanț (în lei):
A. Active imobilizate
B. Active circulante
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capitaluri proprii
Total capitaluri
II. Indicatorii din contul rezultatului exercițiului (în lei):
— Venituri din activitățile fără scop patrimonial,
din care:
— Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri
— Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial,
din care:
— Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și din subvenții pentru venituri
— Excedent din activitățile fără scop patrimonial
— Deficit din activitățile fără scop patrimonial
— Venituri din activitățile cu destinație specială
— Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială
— Excedent din activitățile cu destinație specială
— Deficit din activitățile cu destinație specială
— Venituri din activitățile economice
— Cheltuieli privind activitățile economice
— Excedent din activitățile economice
— Deficit din activitățile economice
— Venituri totale
— Cheltuieli totale
— Excedent
— Deficit
III. Activități desfășurate:
— Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN I I I I I
Efectivul de personal în anul I I I I I
— Economică sau financiară, cod clasă CAEN I I I I I
Efectivul de personal în I I I I I
— Durata efectivă de funcționare în anul .............. (în luni) I I I

