EXTRASUL
situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile
recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică - 2011
Entitate:
Uniunea Teatrală din România - UNITER
Adresa: Bucureşti, sectorul 1, str. George Enescu, nr. 2-4, telefon 021.3153636,
fax 021.3120913, codul poştal 010305.
Numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor:
2449/A/2004
Numărul şi data înscrierii în Registrul federaţiilor:
Actul normativ, nr.,dată,de recunoaştere a utilităţii publice: H.G. 746/31 august 2000
Codul de înregistrare fiscală:
4659323
Indicatorii din situaţiile financiare anuale depuse pentru anul 2011
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

11 906
1 037 006
0
473 738
563 268
575 174
0
0
0
575 174
575 174

II. Indicatorii din contul rezultatului exerciţiului (în lei):
— Venituri din activităţile fără scop patrimonial,
3 017 494
— din care:
— Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii
pentruvenituri
1 999 263
— Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial,
3 220 338
din care:
— Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi din
subvenţii pentru venituri
1 999 263
— Deficit din activităţile fără scop patrimonial
202 844
— Venituri din activităţile cu destinaţie specială
983 128
— Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială
835 019
— Excedent din activităţile cu destinaţie specială
148 109
— Venituri din activităţile economice
140 412
— Cheltuieli privind activităţile economice
154 753
— Deficit din activităţile economice
14 341
— Venituri totale
4 141 034
— Cheltuieli totale
4 210 110
— Deficit
69 076
III. Activităţi desfăşurate:
— Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN:
Efectivul de personal în anul 2011 :
— Economică sau financiară, cod clasă CAEN :
Efectivul de personal în anul 2011:
— Durata efectivă de funcţionare în anul 2011 (în luni) :
Vicepreşedinte,
Aura Corbeanu
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Director economic,
Carmen Marinescu

