
ORDIN   Nr. 62 din 14 ianuarie 2009
pentru aprobarea modelului extrasului situa iilor financiare anuale care se public
de asocia iile, funda iile i federa iile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate

public
EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 19 ianuarie 2009

    Având în vedere prevederile Ordinului ministrului economiei i finan elor nr.
1.969/2007 privind aprobarea reglement rilor contabile pentru persoanele juridice f
scop patrimonial,
    în temeiul prevederilor Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 221/2008 pentru
stabilirea unor m suri de reorganizare în cadrul administra iei publice centrale, ale art. 11
alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea i func ionarea
Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale art.
41 lit. f) i art. 45 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i
funda ii, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 246/2005,

    ministrul finan elor publice emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  modelul extrasului situa iilor financiare anuale ale asocia iilor, funda iilor i
federa iilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate public , care se public  în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum i în Registrul na ional al
persoanelor juridice f  scop patrimonial, prev zut în anexa care face parte integrant
din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplic  începând cu situa iile financiare anuale ale
exerci iului financiar 2008.
    ART. 3
    La data intr rii în vigoare a prezentului ordin se abrog  Ordinul ministrului finan elor
publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situa iilor financiare anuale
care se public  de asocia iile i funda iile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate
public , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 28 martie 2003,
cu modific rile ulterioare.
    ART. 4
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                          Ministrul finan elor publice,
                                Gheorghe Pogea

    Bucure ti, 14 ianuarie 2009.
    Nr. 62.

    ANEXA 1

                                EXTRASUL



situa iilor financiare anuale care se public  de asocia iile, funda iile i federa iile
recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate public

                               - model -

Jude ul ..................................................................
    Entitate .................................................................
    Adresa: localitatea .............................., sectorul ......., str.
................................ nr. ......, bl. ........, sc. ..., ap. ....., telefon
..................., fax .................., codul po tal ............
    Num rul i data înscrierii în Registrul asocia iilor i funda iilor
    ..........................................................................
    Num rul i data înscrierii în Registrul federa iilor
    ..........................................................................
    Actul normativ, nr., dat , de recunoa tere a utilit ii publice:
    ..........................................................................
    Codul de înregistrare fiscal  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Indicatorii din situa iile financiare anuale depuse pentru anul: |_|_|_|_|

    I. Indicatorii din bilan  (în lei):
    A. Active imobilizate
    B. Active circulante
    C. Cheltuieli în avans
    D. Datorii ce trebuie pl tite într-o perioad  de pân  la un an
    E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
    F. Total active minus datorii curente
    G. Datorii ce trebuie pl tite într-o perioad  mai mare de un an
    H. Provizioane
    I. Venituri în avans
    J. Capitaluri proprii
    Total capitaluri

    II. Indicatorii din contul rezultatului exerci iului (în lei):
    - Venituri din activit ile f  scop patrimonial,
    din care:
        - Resurse ob inute de la bugetul de stat i/sau de la bugetele locale i subven ii
pentru venituri
    - Cheltuieli privind activit ile f  scop patrimonial,
     din care:
        - Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat i/sau de la bugetele locale i din
subven ii pentru venituri
        - Excedent din activit ile f  scop patrimonial
        - Deficit din activit ile f  scop patrimonial
        - Venituri din activit ile cu destina ie special
        - Cheltuieli privind activit ile cu destina ie special
        - Excedent din activit ile cu destina ie special
        - Deficit din activit ile cu destina ie special
        - Venituri din activit ile economice
        - Cheltuieli privind activit ile economice
        - Excedent din activit ile economice
        - Deficit din activit ile economice



        - Venituri totale
        - Cheltuieli totale
        - Excedent
        - Deficit

    III. Activit i desf urate:
    - F  scop patrimonial, cod clas  CAEN |_|_|_|_|

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

    - Economic  sau financiar , cod clas  CAEN |_|_|_|_|

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

    - Durata efectiv  de func ionare în anul .............. (în luni) |_|_|


