[ASOCIATIA CLUB SPORTIV ASU POLITEHNICA]
Contul de profit și pierderi
(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat)
Pentru anul financiar:
2019
2020
Venituri (+)
Bilete de intrare
Sponsorizări și publicitate
Drepturi de difuzare
Activități comerciale
Venituri UEFA
Subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare

Cheltuieli (-)
Costuri de achiziție / cu materialele
Cheltuieli cu personalul
Amortizarea/ ajustarea imobilizărilor corporale
Amortizarea altor imobilizări necorporale (fără drepturi
de legitimare)
Alte cheltuieli de exploatare
Total venituri din exploatare
Transferuri de jucători
Rezultat din cedarea activelor drepturi legitimare
Amortizarea/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

199815
1045421
124738

73700
1015227
114586

4736
520029
191000

43829
691878
90550

2085739

2029570

144165
1359604
9966

213509
1383596
13287

726242

369204

2239977

1979596

36687

731214
11155

36687
Alte venituri/cheltuieli
Profit/(pierderi) din cedarea altor active
Rezultat financiar-profit/(pierdere)
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Rezultat net -profit/(pierderi)

720059

841
(379)
(10131)
(117551)

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la [31.03.2021].
Au fost semnate în numele acestuia de:
Presedinte
Serban Viorel Aurel

Data: 31.03.2021

760364

[ASOCIATIA CLUB SPORTIV ASU POLITEHNICA]
Bilanț
(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat)

Active circulante
Numerar și echivalente de numerar
Creanțe rezultate din transferuri de jucători
Creanțe la societăți din cadrul grupului și părți legate
Alte creanțe și cheltuieli în avans
Stocuri
Active imobilizate
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale – drepturi legitimare
Creanțe rezultate din transferuri de jucători
Creanțe la societăți din cadrul grupului și părți legate
Alte imobilizări necorporale
Investiții și alte imobilizări financiare
Total active
Datorii pe termen scurt
Credite în conturi curente și alte împrumuturi
Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători
Datorii societăți din cadrul grupului și alte părți legate
Datorii față de angajați
Datorii față de autoritățile fiscale
Alte datorii, subvenții și venituri în avans
Provizioane

31.12.2019

31.12.2020

151725

391272
486940

12700

198724

43184

29897
28693

50000

50000

257609

1185526

2000
83562
102531
294654

111876
136358
372218

482747

620452

850
(117551)
(108437)
(225138)

850
760364
(196140)
565074

257609

1185526

Datorii pe termen lung
Credite și alte împrumuturi
Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători
Datorii societăți din cadrul grupului și alte părți legate
Datorii față de angajați
Datorii față de autoritățile fiscale
Alte datorii, subvenții și venituri în avans
Provizioane
Total Datorii
Active nete/(pasive) / Capital propriu
Capital social
Excedent/profit
Rezultat reportat
Total Capital propriu
Total Datorii și Capitaluri proprii
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[ASOCIATIA CLUB SPORTIV ASU POLITEHNICA]
Bilanț
(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat)

Au fost semnate în numele acestuia de:
Presedinte
[Serban Viorel Aurel]
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