
Asociatia Fotbal Club Unirea Constanta– in insolventa  
Contul de profit și pierderi  
(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat) 

 
  Pentru anul financiar: 

  2020 2021 

Venituri (+)    

Bilete de intrare  33092  

Sponsorizări și publicitate  651964 414621 

Drepturi de difuzare  159284  

Activități comerciale  1681  

Venituri UEFA    

Subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale  4144188 1997032 

Alte venituri din exploatare  

Total venituri din exploatare 

 466283 520274 

  5456492 2931927 

    

Cheltuieli (-)    

Costuri de achiziție / cu materialele  186805 113405 

Cheltuieli cu personalul  3761261 2566157 

Amortizarea/ ajustarea imobilizărilor corporale  630  

Amortizarea altor imobilizări necorporale (fără drepturi 

de legitimare) 
   

Alte cheltuieli de exploatare  

Total cheltuieli din exploatare 

 1035594 889594 

  4984290 3569156 

    

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 

   

    

    

Alte venituri/cheltuieli    

Profit/(pierderi) din cedarea altor active    

Rezultat  financiar-profit/(pierdere)    

Cheltuieli cu impozitul pe profit    

    

Rezultat net -profit/(pierderi)   472202 (637229) 

 

    

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 29.04.2022.  

 

Au fost semnate în numele acestuia de: 

 

Nuredin Altay        Administrator special 

    Data: 29.04.2022 
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   31.12.2020 31.12.2021 

Active circulante    

 Numerar și echivalente de numerar  32780 19190 

 Creanțe rezultate din transferuri de jucători    

 Creanțe la societăți din cadrul grupului și părți legate    

 Alte creanțe și cheltuieli în avans   5500 

 Stocuri    

   32780 24690 

Active imobilizate    

 Imobilizări corporale  29676  

 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  29676 0 

     

Datorii pe termen scurt    

 Credite în conturi curente și alte împrumuturi  2501565  

 Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători    

 Datorii societăți din cadrul grupului și alte părți legate    

 Datorii față de angajați  538654 481653 

 Datorii față de autoritățile fiscale  152630 236389 

 Alte datorii, subvenții și venituri în avans  180814 645758 

 Provizioane    

   3373663 1363800 

Datorii pe termen lung    

 Credite și alte împrumuturi   2609327 

 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    

   2609327 

Total Datorii  3373663 3973127 

Active nete/(pasive) / Capital propriu    

    Capital social  1650 1650 

    Rezerve  330 330 

    Rezultat reportat  (3785389) (3313188) 

Total Capital propriu  (3783409) (3311208) 

    

Total Datorii și Capitaluri proprii  (409746) 661919 

 

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 29.04.2022.  

 

Au fost semnate în numele acestuia de: 

 

Nuredin Altay        Administrator special 

 
       Data: 29.04.2022  


