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Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul Director la 20.05.2022  

 

Au fost semnate în numele acestuia de: 

 

 

MARIAN BRĂILESCU    Membru al Consiliului Director 

 

        Data: 20.05.2022 

 

 

Note 2020 2021

Venituri (+)

Bilete de intrare

Sponsorizări şi publicitate 3        1,028,628       774,702 

Drepturi de difuzare

Activităţi comerciale             95,345       164,672 

Venituri UEFA 4

Subventii, donatii si alte venituri autoritati stat/locale        1,600,000    2,615,313 

Alte venituri din exploatare 5

Total venituri din exploatare        2,723,973    3,554,687 

Cheltuieli (-)

Costuri aferente veniturilor din vânzări/costuri cu materialele 6            (53,549)     (147,514)

Cheltuieli privind beneficiile pentru angajaţi 7       (2,499,455)  (3,587,003)

Cheltuieli cu amortizarea si ajustarea imobilizarilor corporale            (12,422)       (13,088)

Cheltuieli cu amortizarea altor imobilizari necorporale (fara

drepturile de legitimare (jucatori))

Alte cheltuieli de exploatare 8          (588,032)       (69,813)

Total cheltuieli de exploatare       (3,153,458)  (3,817,418)

Transferuri de jucatori

Profit/(pierderi) din cedarea activelor - drepturi de legitimare 9

Cheltuieli cu amortizarea si ajustarea drepturilor de legitimare

Venituri din cedarea temporara a drepturilor de legitimare

Cheltuieli aferente cesionarii temporare a drepturilor de legitimare

Rezultatul total net din transferurile de jucători                     -                  -   

Alte venituri/cheltuieli

Profit/(pierderi) din cedarea altor active

Profit/(pierdere) financiara 10               (30)

Cheltuieli cu impozitul pe profit 11

Profitul / (pierderile) după impozitare          (429,485)     (262,761)
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Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul Director la 20.05.2022  

 

Au fost semnate în numele acestuia de: 

 

MARIAN BRĂILESCU    Membru al Consiliului Director 

 

       Data: 20.05.2022 

Note 31.12.2020 31,12,2021

Active circulante

Numerar şi echivalente de numerar               83,972          70,140 

Creanţe rezultate din transferuri/imprumuturi de jucători 12

Creanţe la alte societăţi din cadrul grupului şi părţi legate 23

Alte creanţe si cheltuieli in avans 13               22,789        106,668 

Stocuri               72,772        107,912 

          179,533       284,720 

Active imobilizate

Imobilizări corporale 14               46,156          32,068 

Imobilizări necorporale - jucători 15

Alte imobilizări necorporale 15

Creanţe rezultate din transferuri/imprumuturi de jucători 12

Creanţe la alte societăţi din cadrul grupului şi părţi legate 23

Investiţii si alte active pe termen lung 16

            46,156         32,068 

TOTAL ACTIVE           225,689       316,788 

Datorii pe termen scurt

Credite în conturi curente şi alte împrumuturi 17

Datorii rezultate din transferuri/imprumuturi de jucători 18

Datorii faţă de societăţile din cadrul grupului şi alte părţi legate 23

Datorii faţă de angajaţi 19

Datorii faţă de autoritaţile fiscale 20               87,885        510,964 

Alte datorii, subventii si venituri in avans 21             883,469        814,250 

Provizioane 22

          971,354    1,325,214 

Datorii pe termen lung

Credite şi alte împrumuturi 17

Datorii rezultate din transferuri/imprumuturi de jucători 18

Datorii faţă de societăţile din cadrul grupului şi alte părţi legate 23

Datorii faţă de angajaţi 19

Datorii faţă de autoritaţile fiscale 20

Alte datorii, subventii si venituri in avans 21             12,000         12,000 

Provizioane 22

            12,000         12,000 

TOTAL DATORII           983,354    1,337,214 

Active nete/(pasive) / Capital propriu

Capital social               1,300           1,300 

Rezerve          (758,965)  (1,021,726)

Rezultat reportat

Total Capital propriu          (757,665)  (1,020,426)

TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII           225,689       316,788 

                    -                  -   
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1. Organizare și operare 
 

ACS SUPORTER CLUB OȚELUL GALAȚI este ONG cu sediul social: Str. 

Drumul Viilor, nr. 20, bloc Y16, ap. 10, Cod de identificare fiscală: 36391449 și Cod 

de înregistrare la ORC -- / -- / -- . 

 

Clubul își desfășoară activitatea la sediul social din .GALATI 

 

Informațiile financiare sunt valabile pentru ACS SUPORTER CLUB OȚELUL 

GALAȚI, solicitant individual de licență.  

 

Capital social și Partea care exercită controlul 

 
Structura acționariatului se prezintă astfel:    

    

 

 

ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI este persoană juridică româna 

controlată, în mod direct de către Membri cotizanţi socios ai Asociaţiei Club Sportiv 
Suporter Club Oţelul Galaţi, reprentată legal prin Moisescu Corenl Romeo, preşedintele 

ales al Consiliului Director al asociaţei. 
 
Conducerea Clubului 

 

La 31 decembrie 2021, componența Consiliului de Administrație este următoarea: 

 

1 Brăilescu Marian Preşedinte Consiliu Director 

2 Manole Alexandru-Dan Vicepreşedinte Consiliu Director 

3 Bartoş Bogdan Secretar Consiliu Director 
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2. Politici contabile 
 

Situațiile financiare atașate sunt întocmite în conformitate cu cerințele specifice ale 

Regulamentului privind condițiile de participare la Campionatul Național Liga a 2-a, ediția 

2022 („RPCPCNL2”) şi în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 

1802/2014, cu modificările ulterioare. 

 

Principiile generale și regulile de evaluare specifice care stau la baza întocmirii acestor situații 

financiare sunt detaliate în cele ce urmează: 

 

2.1 Principii generale 

 

Contabilitate de angajamente 

Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale au fost evaluate conform contabilităţii de 

angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când 

tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este 

încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale 

perioadelor aferente.  

 

Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt 

recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile 

aferente, cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli. 

 

Principiul continuităţii activităţii  

Situatiile financiare sunt întocmite în baza principiului continuităţii activităţii care presupune 

ca  entitatea raportoare îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare 

sau reducere semnificativă a activităţii.  

 

Administratorii entității raportoare nu au cunoştinţă, la data întocmirii situațiilor financiare 

anuale, de elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la 

incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea. 

 

Alte principii relevante pentru întocmirea situațiilor financiare 

 

Au fost respectate toate principiile contabile cerute de RPCPCNL2și OMFP 1802/2014, 

respectiv: 

➢ Principiul permanenței metodelor: Metodele de evaluare şi politicile contabile sunt 

aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul; 

➢ Principiul prudenţei: Evaluările sunt efectuate pe o bază prudentă astfel încât activele 

şi veniturile nu sunt supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate; 

➢ Principiul independenţei exerciţiului. Au fost înregistrate veniturile şi cheltuielile 

aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii 

cheltuielilor; 

➢ Principiul evaluării separate a elementelor de active şi de datorii; 

➢ Principiul intangibilităţii bilanţul de deschidere; 

➢ Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din 

cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierderi este realizată ţinând seama de fondul 

economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora. 

➢ Principiul pragului de semnificaţie; 
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Moneda de prezentare  

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei. Toate cifrele sunt prezentate în 

termenii puterii de cumpărare a leului românesc la 31 decembrie 2021.  

Conversia tranzacțiilor în moneda străină 

Tranzacțiile în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data 

tranzacțiilor; câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și 

din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt 

recunoscute în contul de profit și pierderi în momentul realizării lor. 

La data de 31 decembrie 2021 creanțele și datoriile exprimate în valută au fost 

convertite în lei la cursul de schimb de la data bilanțului și diferențele de curs sunt 

înregistrate în contul de profit și pierderi întocmit. Cursurile de schimb la 31 decembrie 

2021 au fost: 

- 1 USD = 4,370 lei; 

- 1 EUR  = 4,9481 lei; 

- 1 CHF  = 4,7884 lei. 

 

2.2 Reguli de recunoaștere și evaluare 

 

Regulile specifice de recunoaștere și evaluare sunt prezentate în cele ce urmează: 

 

a. Venituri din exploatare 

 

În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu 

din activităţi curente, cât şi câștigurile din orice alte surse.  

 

Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora, 

după cum urmează: 

 

Venituri din vânzări de bilete – Includ veniturile generate de intrarea şi prezenţa la meciuri, 

atât din vânzarea de abonamente, cât şi de bilete pentru competițiile naționale (de ligă şi cupă), 

competițiile de club UEFA și alte meciuri (amicale şi turnee). Biletele de intrare includ și 

cotizaţia de membru. 
 

Venituri din vânzări de bilete se recunosc la momentul desfășurării evenimentului sportiv iar 

în cazul abonamentelor, veniturile sunt recunoscute proporțional în momentul desfășurării 

meciurilor relevante, pe parcursul sezonului. 

  

Venituri din sponsorizări și publicitate – Includ veniturile obţinute de la sponsorul principal, 

alți sponsori, publicitatea pe teren şi pe panouri şi din alte sponsorizări și publicitate. 

Veniturile din sponsorizări care reprezintă venituri fixe trebuie recunoscute proporțional, pe 

durata contractului de sponsorizare. Veniturile din sponsorizări care sunt venituri variabile, 

dependente de îndeplinirea anumitor condiții de către club (cum ar fi primele de participare în 

competiții) se recunosc în momentul îndeplinirii condiției de performanță. 

 

Venituri din drepturi de difuzare – Includ veniturile obținute din vânzarea drepturilor de 

difuzare la televiziune, radio, noile canale media și alte canale de difuzare pentru competițiile 

naționale (de ligă și cupă), competițiile de club UEFA și alte meciuri (amicale şi turnee). 
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Veniturile din vânzarea drepturilor de difuzare și alte venituri aferente participării în competiții 

care sunt venituri fixe trebuie recunoscute proporțional în momentul desfășurării meciurilor 

relevante, pe parcursul sezonului. 

 

Veniturile din vânzarea drepturilor de difuzare și alte venituri aferente participării în competiții 

care sunt venituri variabile, dependente de îndeplinirea anumitor condiții de către club (cum ar 

fi primele de participare în competiții) trebuie recunoscute în momentul îndeplinirii condiției 

de performanță. 

 

Veniturile din donații – includ Venituri din donații se recunosc la momentul primirii donației 

în condițiile în care nu există elemente care să condiționeze caracterul nerambursabil al 

acestora.  

 

Veniturile din activități comerciale - Includ venituri obţinute din merchandising, vânzările de 

alimente şi băuturi, loterie şi alte activități comerciale care nu au fost incluse în alte categorii. 

 

Alte venituri - Includ toate celelalte venituri din exploatare, care nu au fost descrise mai sus, 

inclusiv veniturile obținute din alte activități cum ar fi subvențiile, închirierile, dividendele şi 

veniturile din operațiuni având altă natură decât fotbalul. 
 

b. Cheltuieli de exploatare 

 

Costuri aferente veniturilor din vânzări/costuri cu materialele – Includ costurile pentru 

toate activitățile cum ar fi catering, merchandising, asistență medicală, echipamente și materiale 

sportive. 

 

Cheltuielile cu beneficiile pentru angajați – acoperă toate formele de remunerare incluzând, 

fără ca enumerarea să fie exhaustivă, beneficii pe termen scurt (cum ar fi salariile, contribuțiile 

la asigurările sociale, participarea la profit și primele), beneficii nemonetare (cum ar fi asistență 

medicală, locuințe, mașini, bunuri sau servicii gratuite sau subvenționate), beneficii post-

angajare (achitate după încetarea raporturilor de angajare), alte beneficii pe termen lung, 

beneficii de încetare a raporturilor de muncă și plăţi efectuate în baza acțiunilor deținute. 

 

Cheltuieli cu stimulentele/primele acordate angajaților 

Toate formele de plăți acordate de o entitate pentru serviciile prestate de un angajat, inclusiv 

orice prime și stimulente, cum ar fi remunerațiile în funcție de performanță, primele de semnare 

a contractelor și stimulentele de fidelitate, trebuie raportate drept cheltuieli cu beneficiile 

angajaților. 

Primele și/sau stimulentele datorate integral de un club unei persoane fără alte condiții sau 

obligații de prestări servicii (respectiv, cele pentru care clubul nu are altă opțiune decât plata 

efectivă) trebuie recunoscute drept cheltuieli cu beneficiile angajaților în momentul în care 

acestea devin datorate. 

Primele și/sau stimulentele a căror plată depinde de îndeplinirea unei condiții viitoare de către 

un jucător și/sau club, cum ar fi participarea jucătorului la meciuri și/sau performanțele clubului 

în competiții, sunt recunoscute drept cheltuieli cu beneficiile angajaților în momentul în care 

condiția este îndeplinită sau îndeplinirea sa devine foarte probabilă.  

Stimulentele și/sau primele pentru jucători la încheierea și/sau prelungirea unui contract de 

muncă sub orice condiție sau obligație de prestări servicii sunt recunoscute sistematic, pe 

perioada relevantă. 

 

Beneficiile pentru angajați la încetarea contractului de muncă 
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Un club trebuie să recunoască integral beneficiile aferente încetării contractului de muncă al 

unui angajat în momentul în care clubul nu mai poate retrage oferirea beneficiilor respective. 

 

Alte cheltuieli de exploatare - Includ toate cheltuielile de exploatare, cum ar fi cheltuielile cu 

meciurile, costurile de închiriere, administrare și cheltuielile indirecte, precum și cheltuielile 

aferente operaţiunilor având altă natură decât fotbalul. 

 

c. Impozit pe profit 

Impozitul pe profit este determinat conform reglementărilor fiscale din România pe baza 

contului de profit și pierderi întocmit de Societate și ajustat pentru anumite elemente în funcție 

de legislația în vigoare. 

Cota de impozitare curentă este aplicată profitului ajustat pentru anumite elemente, în funcție 

de legislația în vigoare, și este 16%.  

 

d. Numerar și echivalente numerar 

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile și efectele comerciale depuse 

la bănci, disponibilitățile în lei şi valută, cecurile entității, creditele bancare pe termen scurt, 

precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile 

curente.  

 

e. Creanțe 

În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanțele se evaluează la valoarea probabilă 

de încasat. Atunci când se estimează că o creanță nu se va încasa integral, în contabilitate se 

înregistrează ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.  

 

f. Stocuri 

Stocurile sunt active circulante: deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale 

a activității; în curs de producție în vederea vânzării în procesul desfășurării normale a 

activității; sau sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile care urmează să fie 

folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de servicii.  

 

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției, precum şi alte costuri suportate 

pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. 

La ieșirea din gestiune, stocurile se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea  

metodei: [metoda primul intrat - primul ieșit – FIFO / metoda costului mediu ponderat - 

CMP]. 

 

Stocurile sunt reflectate în bilanț la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obține prin 

utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea 

realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. 

g. Imobilizări corporale 

Imobilizările corporale reprezintă active care: sunt deținute de o entitate pentru a fi utilizate în 

producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite 

în scopuri administrative; și sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.  

Costul de achiziție cuprinde prețul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepția 

acelora pe care Societatea le poate recupera de la autoritățile fiscale), cheltuielile de transport, 

manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziției bunurilor respective. 

Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanțului se efectuează la cost, mai puțin 

amortizarea și ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind 
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valoarea justă la data reevaluării, mai puțin orice amortizare ulterioară cumulată și orice 

pierderi din depreciere ulterioare cumulate. 

 

Duratele de amortizare sunt următoarele : 

 

Clădiri si construcții 96 ani 

Echipamente 5 ani 

Mijloace de transport - ani 

Mobilier si echipament de birou 4 ani 
 

h. Imobilizări necorporale 

O imobilizare necorporală este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deținut 

pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat 

terților sau pentru scopuri administrative.  

O imobilizare necorporală îndeplinește criteriul de a fi identificabilă când:  

- este separabilă, adică poate fi separată sau divizată de entitate şi vândută, transferată, 

autorizată, închiriată sau schimbată, fie individual, fie împreună cu un contract corespunzător, 

un activ identificabil sau o datorie identificabilă; sau  
- decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală, indiferent dacă acele 

drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligații.  
 

Imobilizări necorporale – drepturi de transfer jucători 

Achiziționarea drepturilor de legitimare a unui jucător trebuie recunoscută în situațiile 

financiare în momentul în care au fost îndeplinite toate condițiile semnificative pentru 

efectuarea transferului, respectiv atunci când acesta este efectiv necondiționat, ceea ce 

înseamnă că există un acord irevocabil între cele două cluburi și între clubul care achiziționează 

drepturile de legitimare și jucătorul respectiv. 

Numai costurile directe aferente achiziției jucătorilor pot fi capitalizate. Din rațiuni contabile, 

valoarea contabilă a unui jucător nu trebuie reevaluată prin majorare, chiar și în cazul în care 

conducerea este de părere că valoarea de piață a acestuia este mai mare decât valoarea contabilă. 

În plus, deși se admite că un solicitant de licență poate genera valoare prin utilizarea și/sau 

transferul legitimării jucătorilor formați la nivelul clubului, din motive contabile, costurile 

aferente sectorului de juniori nu trebuie înregistrate în bilanț deoarece se capitalizează numai 

costurile aferente drepturilor de legitimare a jucătorilor achiziționate. Toate formele de plăți 

către jucători și/sau beneficii ale acestora (cum ar fi onorariile la semnarea contractului) trebuie 

tratate ca fiind cheltuieli cu beneficiile jucătorilor, nu ca fiind costuri de achiziționare a 

drepturilor de legitimare a jucătorilor. Costurile financiare aferente împrumuturilor de jucători 

trebuie tratate ca fiind costuri financiare și nu reprezintă costuri de achiziționare a drepturilor 

de legitimare a unui jucător, chiar dacă împrumutul a fost efectuat pentru a ajuta la 

achiziționarea dreptului de legitimare a unui jucător. 

Amortizarea trebuie să înceapă numai din momentul achiziționării legitimării jucătorilor. 

Amortizarea se încheie în momentul în care activul este complet amortizat sau nu mai este 

recunoscut (adică dreptul de legitimare este considerat transferat definitiv către un alt club), 

oricare dintre aceste evenimente survine primul. Pentru drepturile de legitimare aferente 

fiecărui jucător, valoarea amortizabilă trebuie alocată sistematic, pe întreaga durată de viață a 

legitimării. Acest lucru se realizează prin alocarea sistematică a costului activului sub formă de 

cheltuială pe durata contractului jucătorului. În cazul în care durata contractului unui jucător cu 

clubul se prelungește, valoarea contabilă a imobilizării necorporale reprezentată de drepturile 

de legitimare a jucătorului plus orice costuri suplimentare de negociere a contractului care pot 

fi atribuite direct (de exemplu, onorariile agenților/intermediarilor) urmează să se amortizeze 

pe perioada de prelungire a contractului jucătorului. 
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Deprecierea - toate valorile capitalizate corespunzătoare legitimării jucătorilor trebuie 

revizuite anual de conducere, în vederea identificării deprecierii aferente. Dacă valoarea 

recuperabilă corespunzătoare unui anumit jucător este mai mică decât valoarea contabilă 

înregistrată în bilanț, atunci aceasta din urmă trebuie ajustată și adusă la valoarea recuperabilă, 

ajustarea fiind înscrisă în contul de profit și pierderi drept cost cu deprecierea.  

data obligatorie de închidere: 

i. un jucător nu va mai putea juca pentru club, de exemplu, dacă suferă o accidentare care îi 

amenință cariera sau se află în incapacitatea permanentă de a mai juca fotbal profesionist, 

valoarea contabilă netă a drepturilor de legitimare a jucătorului din bilanțul contabil trebuie 

depreciată complet în perioada de raportare respectivă.  

Următoarele evenimente nu constituie motive de recunoaștere a pierderii din depreciere: 

● Un jucător suferă o accidentare în cursul unei perioade de raportare și se află în 

incapacitate temporară de a juca fotbal profesionist pentru club; sau  

● Un jucător suferă o scădere de formă sau capacitate şi nu este selecționat pentru 

participarea la meciurile primei echipe.  

În acest sens, salariile viitoare ale jucătorilor care suferă o accidentare care le pune în pericol 

cariera sau care se află în incapacitate permanentă de a mai juca fotbal profesionist trebuie să 

fie recunoscute în continuare drept cheltuieli cu beneficiile jucătorilor pe toată durata 

contractelor jucătorilor. 

ii. conducerea clubului este hotărâtă să cedeze drepturile de legitimare a unui jucător şi 

transferul se produce imediat după data obligatorie de închidere, valoarea contabilă netă a 

drepturilor de legitimare a jucătorului din bilanț poate fi depreciată dacă veniturile din transferul 

definitiv al drepturilor de legitimare a jucătorului către noul club sunt mai mici decât valoarea 

contabilă netă. Principiul contabil trebuie declarat în situațiile financiare și trebuie aplicat 

consecvent de la o perioadă contabilă la alta. 

Profitul/(pierderile) din cedarea drepturilor de legitimare a unui jucător la alt club care va fi 

recunoscut(ă) în contul de profit și pierderi reprezintă diferența dintre suma primită în urma 

cedării (minus orice costuri aferente vânzării) și valoarea contabilă reziduală a drepturilor de 

legitimare a jucătorului înscrisă în bilanț la data transferului. Cedarea drepturilor de legitimare 

a unui jucător trebuie recunoscută în situațiile financiare ale solicitantului de licență în 

momentul îndeplinirii tuturor condițiilor semnificative pentru efectuarea transferului, respectiv, 

atunci când transferul este efectiv necondiționat şi riscurile și recompensele au fost transmise 

noului club. 

Cerințele contabile pentru transferul temporar al dreptului de legitimare 

Onorariile de împrumut încasate/plătite trebuie raportate ca venituri/cheltuieli din transferurile 

de jucători. 

▪ Împrumutul unui jucător de la clubul cedent de către noul club fără obligație/opțiune 

de cumpărare 

a) Eventualele onorarii de împrumut încasate/de încasat de către clubul cedent trebuie 

recunoscute ca venituri pe perioada împrumutului. Clubul cedent va continua să recunoască 

costurile inițiale de achiziționare a drepturilor de legitimare a jucătorului ca imobilizare 

necorporală în bilanțul său și să aloce sistematic costul imobilizării sub formă de cheltuială cu 

amortizarea pe durata contractului jucătorului. 

b) Eventualele onorarii de împrumut plătite/datorate de către noul club trebuie recunoscute la 

cheltuieli pe perioada împrumutului. Dacă plata salariului jucătorului este preluată de noul club, 
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acesta trebuie recunoscut la cheltuieli cu beneficiile jucătorului pe durata de împrumut a 

jucătorului. 

▪ Împrumutul unui jucător de la clubul cedent de către noul club cu o obligație 

necondiționată de cumpărare 

a) Împrumutul trebuie reflectat de către clubul cedent ca transfer permanent, iar drepturile de 

legitimare a jucătorului trebuie radiate din imobilizările sale necorporale. Veniturile din 

împrumut și din viitorul transfer permanent trebuie recunoscute de la începutul contractului de 

împrumut. 

b) Costurile directe ale împrumutului și ale viitorului transfer permanent trebuie recunoscute 

de noul club conform cerințelor contabile privind achiziția permanentă a drepturilor de 

legitimare. 

▪ Împrumutul unui jucător de la clubul cedent de către noul club cu opțiune de cumpărare 

a) Tranzacția trebuie înregistrată ca împrumut de clubul cedent până la exercitarea opțiunii de 

cumpărare de către noul club. În momentul în care se exercită opțiunea, toate veniturile rămase 

din împrumut și veniturile din transferul permanent trebuie recunoscute conform cerințelor 

contabile pentru cedarea permanentă a drepturilor de legitimare a jucătorului. 

b) În momentul în care se exercită opțiunea de către noul club, toate costurile rămase ale 

împrumutului și costurile transferului permanent trebuie recunoscute de noul club conform 

cerințelor contabile pentru achiziția permanentă a drepturilor de legitimare a jucătorului. 

▪ Împrumutul unui jucător de fotbal de la clubul cedent de către noul club cu o obligație 

de cumpărare condiționată 

a) În cazul în care condiția este considerată practic certă, drepturile de legitimare a jucătorului 

trebuie recunoscute de către ambele cluburi ca transfer permanent de la începutul contractului 

de împrumut. 

b) Dacă îndeplinirea unei condiții nu poate fi evaluată cu un grad suficient de certitudine pentru 

a iniția transferul permanent de la începutul împrumutului, drepturile de legitimare a jucătorului 

trebuie recunoscute inițial ca împrumut, apoi, odată ce condiția este îndeplinită, ca transfer 

permanent. 

 

i. Dividende 

Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, 

precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la 

data bilanțului. 

 
j. Beneficii curente acordate salariaților 

 

Beneficiile pe termen scurt acordate salariaților includ indemnizații, salarii și contribuțiile la 

asigurările sociale. Aceste beneficii sunt recunoscute drept cheltuieli odată cu prestarea 

serviciilor. 

Atât Societatea, cât și salariații săi au obligația legală să contribuie la asigurările sociale 

constituite la Fondul Național de Pensii administrat de Casa Națională de Pensii (plan de 

contribuții fondat pe baza principiului “plătești pe parcurs”). De aceea Societatea nu are nici o 

altă obligație legală sau implicită de a plăti contribuții viitoare. Obligația sa este numai de a 

plăti contribuțiile atunci când ele devin scadente. Dacă Societatea încetează să angajeze 

persoane care sunt contribuabili la planul de finanțare al Casei Naționale de Pensii, nu va avea 

nici o obligație pentru plata beneficiilor câștigate de proprii angajați în anii anteriori. 

Contribuțiile Societății la planul de contribuții sunt prezentate ca fiind cheltuieli în anul la care 

se referă. 

 

k. Provizioane și datorii contingente 
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Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă și este recunoscut numai în 

momentul în care:  

- Societatea are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior; 
- este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; 

şi  
- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.  
O datorie contingentă este:  

- obligație potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei 

bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai 

multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entității; sau  
- o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei 

bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece: nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de 

resurse pentru stingerea acestei datorii; sau  valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de 

credibil.  
Datoriile contingente nu sunt înregistrate în bilanț, acestea fiind prezentate în notele explicative.  

 

l. Evenimentele ulterioare datei bilanțului  

Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele ce au loc până la data la care 

situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar dacă acele evenimente au loc 

după declararea publică a profitului sau a altor informaţii financiare selectate.  

 

Pot fi identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului:  

- cele care fac dovada condiţiilor care au existat la data bilanţului. Aceste evenimente 

ulterioare datei bilanţului conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale; şi  

- cele care oferă indicaţii despre condiţii apărute ulterior datei bilanţului. Aceste 

evenimente ulterioare datei bilanţului nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, cele 

importante fiind prezentate în notele explicative. 

Societatea a ajustat, daca a fost cazul, valorile recunoscute în situaţiile sale financiare, pentru a 

reflecta evenimentele ulterioare datei bilanţului.  

 

m. Entități legate 

 

Dacă au existate tranzacţii cu entități legate, în notele explicative sunt prezentate tranzacţiile 

încheiate cu entitățile legate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu entitatea afiliată 

şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a 

Societatii, dacă asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii 

normale de piaţă.  

1. Entitate legată este o persoană sau o entitate afiliată entității care întocmeşte situaţiile 

financiare („entitatea care efectuează raportarea”). 

2. O persoană sau un membru de familie apropiat este afiliat/ă entității care efectuează 

raportarea, în cazul în care persoana în cauză: 

a) Deţine controlul asupra entității de raportare sau o controlează în comun; 

b) Are o influenţă semnificativă asupra entității care efectuează raportarea sau 

c) Este membră a personalului cheie din conducerea entității care efectuează raportarea sau a 

societăţii mamă a entității care efectuează raportarea. 

3. O entitate este legată entității care efectuează raportarea, dacă se îndeplineşte oricare din 

condiţiile de mai jos: 

a) Entitatea în cauză şi entitatea care efectuează raportarea fac parte din acelaşi grup (ceea ce 

înseamnă că fiecare societate mamă şi fiecare filială sunt legate între ele); 

b) O entitate este asociată sau societate mixtă a celeilalte entități (sau asociată sau societate 

mixtă a unei entități membre a grupului din care face parte cealaltă entitate); 
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c) Ambele entități sunt societăţi mixte ale unei aceleiaşi terţe părţi;  

d) O entitate este o societate mixtă a unei terţe părţi, iar cealaltă entitate este asociată a aceleiaşi 

terţe părţi; 

e) Entitatea este un fond de beneficii post-angajare pentru angajaţii entității care efectuează 

raportarea sau ai unei entități legate entității care efectuează raportarea. În cazul în care 

entitatea care efectuează raportarea este ea însăşi un astfel de fond, angajaţii care contribuie 

sunt, de asemenea, afiliaţi entității care efectuează raportarea;  

f) Entitatea este controlată sau controlată în comun de o persoană prevăzută la punctul 2; 

g) O persoană prevăzută la punctul 2(a) are o influenţă semnificativă asupra entității sau este 

membră a personalului cheie din conducerea entității (sau a societăţii mamă a entității); 

h) Entitatea generează cel puţin 30% din veniturile totale ale unui club licenţiat la nivelul unei 

perioade de raportare;  

i) Finanțează, la data de referință a bilanțului, cel puțin 30% din sumele reprezentând capitaluri 

proprii și datorii ale unui club licențiat. 
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3. Sponsorizări și publicitate 
 

 

 

4. Venituri UEFA 
 

 

 

5. Alte venituri 
 

 

  

NOTA 3 Descriere 2020 2021

Sponsori principal

Alti sponsori          1,028,628        774,702 

Publicitate

Diverse

Total Sponsorizări şi publicitate        1,028,628       774,702 

                    -                  -   

NOTA 4 Descriere 2020 2021

Drepturi de difuzare si premii/bonusuri 

Venituri solidaritate

Diverse

Total Venituri UEFA                     -                  -   

                    -                  -   

NOTA 5 Descriere 2020 2021

Subventii, donatii si alte venituri FRF/LPF

Subventii si donatii parti afiliate

Alte subventii si donatii

Venituri din activitati in afara fotbalului

Venituri/elemente similare veniturilor nemonetare

Venituri din penalitati

…

Venituri din reducerea datoriilor (insolventa)

Diverse

Total Alte venituri din exploatare                     -                  -   

                    -                  -   
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6. Costuri de achiziție / cu materialele 
 

 

7. Cheltuieli cu personalul 
 

 

  

NOTA 6 Descriere 2020 2021

Materii prime si materiale             (53,549)       (147,514)

Costul marfurilor vandute

Diverse

Total Costuri aferente veniturilor din vânzări/costuri cu 

materialele

           (53,549)     (147,514)

                    -                  -   

NOTA 7 Descriere 2020 2021

Cheltuieli salariale jucatori         (2,499,455)    (3,587,003)

Cheltuieli cu contributii si taxe jucatori

Cheltuieli cu colaboratorii jucatori (prestarii servicii)

Alte beneficii acordate jucatorilor

Total cheltuieli de personal cu jucatorii         (2,499,455)    (3,587,003)

Cheltuieli salariale angajați relevanți (art.43)

Cheltuieli cu contribuții și taxe

Cheltuieli cu colaboratorii prestări servicii

Alte beneficii acordate

Total cheltuieli de personal angajați relevanți (art 43)                     -                  -   

Total jucători si angajați relevanți (art.43)       (2,499,455)  (3,587,003)

Cheltuieli salariale alti angajati

Cheltuieli cu contributii si taxe alti angajati

Cheltuieli cu colaboratorii alti angajati (prestarii servicii)

Alte beneficii acordate altor angajati

Total cheltuieli de personal cu alti angajati                     -                  -   

Total Cheltuieli privind beneficiile pentru angajaţi       (2,499,455)  (3,587,003)

                    -                  -   

Descriere 2020 2021

Cheltuieli de personal cu jucatorii         (2,499,455)    (3,587,003)

Cheltuieli de personal cu jucatorii - juniori

Personal cu activitate in sectorul juniori

Personal cu activitate in fotbalul feminin

Personal cu activitate in futsal

Cheltuieli cu alti angajati

Total Cheltuieli privind beneficiile pentru angajaţi       (2,499,455)  (3,587,003)

                    -                  -   
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8. Alte cheltuieli de exploatare 
 

 

 

9. Profit/(pierderi) din cedarea drepturilor de legitimare 
 

 

  

NOTA 8 Descriere 2020 2021

Organizare meciuri, deplasari si cantonamente

Cheltuieli aferente activitatilor comerciale

Chirii si alte costuri aferente stadion si facilitati de antrenament

Onorariile/comisioanele agenţilor/intermediarilor (necapitalizate)

Cheltuieli contributii/compensatii de 

Cheltuieli cu compensatii/despagubiri (litigii)

Taxe si penalitati

Cheltuieli aferente activitatilor in afara fotbalului

Cheltuieli cu activităţi de dezvoltare a sectorului de juniori

Cheltuieli cu activităţi de dezvoltare a comunităţii

Cheltuieli cu activităţi legate de fotbalul feminin

Cheltuieli cu activități legate de futsal

Costuri/elemente similare nemonetare

…

Diverse           (588,032)         (69,813)

Total Alte cheltuieli de exploatare          (588,032)       (69,813)

                    -                  -   

NOTA 9 Descriere 2020 2021

Venituri din cedarea activelor - drepturi de legitimare (+)

Costuri aferente clauzelor de revanzare (-)

Onorarii/comisioane aferente veniturilor din cedare (-)

Valoarea neamortizata a drepturilor cedate (-)

Total Profit/(pierderi)                     -                  -   

                    -                  -   
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10. Rezultatul financiar 
 

 

 

11. Cheltuieli cu impozitul pe profit 
 

Descriere  2020 2021 

    

Impozit pe profit    

Impozit forfetar      

    

Total                       -                        -    

 

12. Creanțe rezultate din activitatea de transfer 
 

Descriere  31.12.2020 31.12.2021 

    

[Club 1]    

[Club 2]    

…      

    

Total                       -                        -    

13. Alte creanțe și cheltuieli în avans                                                                  
 

 

 

NOTA 10 Descriere 2020 2021

Venituri din dobanzi

Cheltuieli din dobanzi               (30)

Venituri din diferente favorabile de curs valutar

Cheltuieli diferente nefavorabile de curs valutar

Alte venituri financiare

Alte cheltuieli financiare

Total Profit/(pierdere) financiara                     -                (30)

                    -                  -   

NOTA 13 Descriere 31.12.2020 31.12.2021

Avansuri furnizori de servicii

Creante fata de salariati

Creante fata de Bugetul de Stat

Cheltuieli in avans                   239              239 

…

Alte creante               22,550        106,429 

Total             22,789       106,668 

                    -                  -   
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14. Imobilizări corporale 
 
 Terenuri și Instalații Alte Avansuri și Total 
 construcții tehnice și instalații, imobilizări  

  mașini utilaje și corporale în  
   mobilier curs  

Cost      

31-Dec-2020 8.000 69.848 4.056  81.904 

Achiziții      

Reevaluări      

Ieșiri/Transferuri      

31-Dec-2021 8.000 69.848 4.056  81.904 

      

Amortizare      

31-Dec-2020 3.417 28.275 4.056  35.748 

Costul perioadei      
Reevaluări      

Ieșiri/Transferuri      

31-Dec-2021 4.417 41.364 4.056  49.837 

      

Ajustări de valoare      

31-Dec-2020      

Intrări      

Ieșiri/Transferuri      

31-Dec-2021      

      

Valoarea netă      

31-Dec-2020 4.583 41.573 0  46.156 

31-Dec-2021 3.583 28.485 0  32.068 
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15. Imobilizări necorporale 

 
Drepturi de Alte imobilizări Total 

transfer necorporale 

Cost 

 
31-Dec-2019 

Achiziții 

 
Reevaluări 

 
Ieșiri/Transferuri 

 
31-Dec-2020 

 

 
Amortizare 

 
31-Dec-2019 

 
Costul perioadei 

Reevaluări 

Ieșiri/Transferuri 

 
31-Dec-2020 

 

 
Ajustări de valoare 

 
31-Dec-2019 

Intrări 

Ieșiri/Transferuri 

 
31-Dec-2020 

 

 
Valoarea netă 

 
31-Dec-2019 

 
31-Dec-2020 

 

[OMFP 1802/2014 : 

 
Tabel jucători pentru care drepturile economice sau similare nu sunt deținute în 

totalitate: (% deținute de club) 

 
Descriere  31.12.2019 31.12.2020 

 % % 
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Clubul nu avea legitimati la 31.12.2021 jucatori pentru care drepturile economice nu 

sunt detinute in totalitate. 
 

16. Investiţii și Alte imobilizări financiare 

 

Descriere 31.12.2020 31.12.2021 

   

Investiţii   

Alte imobilizări financiare   

Creanţe rezultate din transferuri/imprumuturi de jucători   

Creanţe la alte societăţi din cadrul grupului şi părţi legate   

Alte creanţe   

   

Total    

 

 

Informaţii privind filialele organizaţiei, valabile la 31 decembrie 2021: 

 

Denumirea 

filialei 

Ţara de 

constituire 

(de rezidenţă) 

Tipul de 

activitate 

Structura 

acţionariatului 

% 

Structura 

de voturi 

% 

Metoda utilizată 

pentru înregistrarea 

investiţiilor 

[Denumiri]      

      

 

Informaţii privind părţile legate, valabile la 31 decembrie 2021: 

Denumirea 

părţii legate 

Ţara de 

constituire 

(de rezidenţă) 

Tipul de 

activitate 

Structura 

acţionariatului 

% 

Structura 

de voturi 

% 

Metoda utilizată 

pentru înregistrarea 

investiţiilor 

[Denumiri]      
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17. Împrumuturi 

 

Descriere  31.12.2020 31.12.2021 

    

[Finanțator 1]    

[Finanțator 2]    

[Finanțator 3]    

…      

    

Total                       -                        -    

 

Reconcilierea scadențelor împrumuturilor:  31.12.2020 31.12.2021 

   

Împrumuturi în conturile curente    

Credite bancare    

                      -                        -    

Împrumuturile au următoarele scadențe:    

La cerere sau în termen de un an    

În doi ani    

În trei-cinci ani (inclusiv)    

În mai mult de cinci ani      

                      -                        -    

Minus: suma care trebuie achitată în 

termen de 12 luni  

                     -                        -    

(înregistrată la Datorii pe termen scurt)    

      

Sumele care ajung la scadenţă în mai mult 

de 12 luni 

                     -                        -    
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18. Datorii rezultate din activități de transfer 

 

Descriere  31.12.2020 31.12.2021 

    

[Club 1]    

[Club 2]    

[Club 3]    

....    

Total datorii către cluburi/federații  - - 

    

Datorii către alte părți      

    

Total                       -                        -    

 

 

19. Datorii față de angajați  

 

 

 

20. Datorii față de autoritățile fiscale 

 

 

  

NOTA 19 Descriere 31.12.2020 31.12.2021

Datorii fata de jucatori

Datorii fata de "angajati" (art. 47.3) mai putin jucatorii

Datorii fata de alti angajati

Total                     -                  -   

                    -                  -   

NOTA 20 Descriere 31.12.2020 31.12.2021

Datorii in legatura cu "angajatii" (art. 47)               87,885        510,964 

Accesorii

Total datorii in legatura cu "angajatii" 87,885             510,964       

Datorii in legatura cu alti angajati

Impozit pe profit

TVA

Alte impozite si taxe

Alte accesorii

Accesorii

Alte datorii catre autoritatile fiscale -                  -             

Total 87,885             510,964       

                    -                  -   
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21. Alte Datorii, subvenții și venituri în avans 

 

 

 

22. Provizioane 

 

 [Provizioane 

pentru ...] 
[Provizioane 

pentru ...] 
Total 

 

    

La începutul exerciţiului    

Provizioane suplimentare constituite  

pe parcursul exerciţiului 

   

Utilizarea provizioanelor    

La sfârşitul perioadei    

    

Total 
   

    

Incluse în Datoriile pe termen scurt    

Incluse în Datoriile pe termen lung    

 

 

 

 

 

 

NOTA 21 Descriere 31.12.2020 31.12.2021

Avansuri primite de la clienti

Subventii

Venituri in avans

…

Alte datorii             895,469        826,250 

Total           895,469       826,250 

                    -                  -   
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23. Solduri și tranzacții cu părți legate 

 

Creanțe:  31.12.2020 31.12.2021 

    

[Entitatea 1]    

[Entitatea 2]    

[Entitatea 3]    

…      

    

Total                       -                        -    

 

Datorii:  31.12.2020 31.12.2021 

    

[Entitatea 1]    

[Entitatea 2]    

[Entitatea 3]    

…      

    

Total                       -                        -    

 

Reconcilierea scadențelor datoriilor:  31.12.2020 31.12.2021 

   

Datorii comerciale    

Împrumuturi    

                      -                        -    

Scadențe:    

La cerere sau în termen de un an    

În doi ani    

În trei-cinci ani (inclusiv)    

În mai mult de cinci ani      

                      -                        -    

Minus: suma care trebuie achitată în 

termen de 12 luni  

                     -                        -    

(înregistrată la Datorii pe termen scurt)    

      

Sumele care ajung la scadenţă în mai mult 

de 12 luni 

                     -                        -    
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Tranzacții cu părți legate: 
 

Venituri: 

 

2021 Sponsorizări și 

publicitate 
Donații  Alte venituri 

    

Denumire 1    

Denumire 2    

...    

    

Total     

 

2020 Sponsorizări și 

publicitate 
Donații  Alte venituri 

    

Denumire 1    

Denumire 2    

...    

    

    

Total     

 

 

Cheltuieli/achiziții: 

 

2021 Mijloace fixe Stocuri  Servicii 

    

Denumire 1    

Denumire 2    

...    

    

Total     

 

2020 Mijloace fixe Stocuri  Servicii 

    

Denumire 1    

Denumire 2    

....    

    

Total     
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24. Comisioane plătite agenților/intermediarilor 

 

În cursul anului 2021 nu au fost plătităe sume către agenți/intermediari  

Agent/intermediar Tranzacție Suma 2021 

   

   

   

   

   

   

Total, din care:  - 

Costuri ale exercițiului curent  - 

Sume capitalizate  - 

 

 

25. Datorii contingente 

Nu sunt datorii contingente 

 

26. Evenimente ulterioare datei bilanțului 

Nu a fost cazul 

 


