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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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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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