
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
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)



Descriere 2020 2021
Sponsori principal
Alti sponsori          1.028.628        774.702 
Publicitate
Diverse

Total Sponsorizări şi publicitate          1.028.628        774.702 
                     -                    -   

Descriere 2020 2021
Drepturi de difuzare si premii/bonusuri 
Venituri solidaritate
Diverse

Total Venituri UEFA                      -                    -   
                     -                    -   

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                      -                    -   
                     -                    -   

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)

                     -                    -   

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)
                     -                    -   

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)
                     -                    -   

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)                      -                    -   
                     -                    -   



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)
                     -                    -   


