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Ordinul 62/2009 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale
care se publică de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind

de utilitate publică

Dată act: 14-ian-2009
Emitent: Ministerul Finantelor Publice

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007
privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial,

în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea
unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, ale art. 11 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 41 lit. f) şi art.
45 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă modelul extrasului situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi
federaţiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor
juridice fără scop patrimonial, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.

Art. 2
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului
financiar 2008.

Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se
publică de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 28 martie 2003, cu



modificările ulterioare.

Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

ANEXĂ:EXTRASUL situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile,
fundaţiile şi federaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

- model -

Judeţul ................................

Entitate ...............................

Adresa: localitatea ........................, sectorul .........., str. ............ nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap.
......, telefon ........., fax ....., codul poştal ............

Numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor .............................

Numărul şi data înscrierii în Registrul federaţiilor ................................................

Actul normativ, nr. , dată, de recunoaştere a utilităţii publice: ..............................

Codul de înregistrare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indicatorii din situaţiile financiare anuale depuse pentru anul: |_|_|_|_|

I.Indicatorii din bilanţ (în lei):
A.Active imobilizate

B.Active circulante

C.Cheltuieli în avans

D.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

F.Total active minus datorii curente

G.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H.Provizioane



I.Venituri în avans

J.Capitaluri proprii

Total capitaluri

II.Indicatorii din contul rezultatului exerciţiului (în lei):
- Venituri din activităţile fără scop patrimonial, din care:

- Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri

- Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial, din care:

- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi din subvenţii
pentru venituri

- Excedent din activităţile fără scop patrimonial

- Deficit din activităţile fără scop patrimonial

- Venituri din activităţile cu destinaţie specială

- Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială

- Excedent din activităţile cu destinaţie specială

- Deficit din activităţile cu destinaţie specială

- Venituri din activităţile economice

- Cheltuieli privind activităţile economice

- Excedent din activităţile economice

- Deficit din activităţile economice

- Venituri totale

- Cheltuieli totale

- Excedent

- Deficit

III.Activităţi desfăşurate:
- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN |_|_|_|_|



Efectivul de personal în anul |_|_|_|_|

- Economică sau financiară, cod clasă CAEN |_|_|_|_|

Efectivul de personal în |_|_|_|_|

- Durata efectivă de funcţionare în anul .............. (în luni) |_|_|
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