
E X T R A S U L 
situa Ńiilor financiare anuale care se public ă de asocia Ńiile, funda Ńiile şi federa Ńiile 

recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate public ă - 2009 
  
Entitate:                                                    Uniunea Teatral ă din România - UNITER  
Adresa:  Bucure şti, sectorul 1, str. George Enescu, nr. 2-4, telefo n 021.3153636, 
 fax 021.3120913, codul po ştal 010305 . 
Numărul şi data înscrierii în Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor:                2449/A/2004 
Numărul şi data înscrierii în Registrul federaŃiilor:                                                       - 
Actul normativ, nr.,dată,de recunoaştere a utilităŃii publice: H.G. 746/31 august 2000  
Codul de înregistrare fiscală:                                                                           4659323 
 
Indicatorii din situa Ńiile financiare anuale depuse pentru anul  2009 
I. Indicatorii din bilan Ń (în lei): 
A. Active imobilizate             52.837 
B. Active circulante           785.263 
C. Cheltuieli în avans                                 0 
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an     186.143 
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete                 589.380 
F. Total active minus datorii curente                    642.217 
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an                           0 
H. Provizioane                                  0 
I. Venituri în avans                9.740 
J. Capitaluri proprii            642.217 
Total capitaluri                        642.217 
 
II. Indicatorii din contul rezultatului exerci Ńiului (în lei): 

— Venituri din activităŃile fără scop patrimonial,                           1.993.611 
din care: 

— Resurse obŃinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenŃii pentru 
venituri                                            1.040.736 

— Cheltuieli privind activităŃile fără scop patrimonial,                          2.145.619 
din care: 

— Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi din 
subvenŃii pentru venituri                    1.040.736 
— Deficit din activităŃile fără scop patrimonial                    152.008 
— Venituri din activităŃile cu destinaŃie specială         817.818 
— Cheltuieli privind activităŃile cu destinaŃie specială        590.288 
— Excedent din activităŃile cu destinaŃie specială                    227.530 
— Venituri din activităŃile economice             85.530 
— Cheltuieli privind activităŃile economice          141.672 
— Deficit din activităŃile economice                                             56.142 
— Venituri totale          2.896.959 
— Cheltuieli totale          2.877.579 
— Excedent                19.380 
 
III. Activit ăŃi desf ăşurate: 
— Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN:                                                           9003 
Efectivul de personal în anul 2009 :                                                                           24 
— Economică sau financiară, cod clasă CAEN :                                                   0000 
Efectivul de personal în anul 2009:                                                                              0 
— Durata efectivă de funcŃionare în anul 2009 (în luni) :                                           12 
 
Vicepreşedinte,                                                                            Director economic, 
Aura Corbeanu                        Carmen Marinescu 
                                                                                  


