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RAPORT FINANCIAR 2016 
 
 

I. Finanțare prin alocare directă pentru statutul de utilitate publică: 
a. Autorități Locale   - 0 lei 
b. Autorități Județene  - 0 lei 
c. Autorități Naționale  - 0 lei  

 
II. Finanțări nerambursabile atrase direct (FITT coordonator): 

 
Primăria Municipiului Timișoara: 

 Timișoara Capitala Tineretului – 120.000 lei 

 Tinerii în centrul atenției – 40.000 lei 
 
Consiliul Județean Timiș: 

 Arttifice - Festival de Arte – 10.000 lei 
 
Erasmus+ 

 PHOTOInclusion – 20.650 euro 

 Creating a framework and developing contents for tomorrow’s youth centers  - 175.036 euro 

 
 

III. Execuție bugetară 2016 

Indicatori din situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 depuse la unitățile teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor Publice de către entitățile care au aplicat Ordinul ministrului economiei 
si finanțelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele 
juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare. FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU 
TINERET TIMIȘ cod unic de identificare: 5016520 

Indicatori din BILANȚ lei 

A. Active imobilizate - total 570193 

B. Active circulante - total 1246282 

C. Cheltuieli în avans 12145 

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 164407 

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 663055 

F. Total active minus datorii curente 1233248 

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

H. Provizioane - 

I. Venituri în avans 430965 

J. Capitaluri proprii - total 1233248 

Fonduri privind activitățile fără scop patrimonial 0 

Capitaluri - total 1233248 

Indicatori din CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI lei 
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Venituri din activitățile fără scop patrimonial - prevederi anuale - 

Venituri din activitățile fără scop patrimonial - la 31.12.2016 1859692 

Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - prevederi anuale - 

Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - la 31.12.2016 1783196 

Excedent din activitățile fără scop patrimonial - prevederi anuale 0 

Excedent din activitățile fără scop patrimonial - la 31.12.2016 76496 

Deficit din activitățile fără scop patrimonial - prevederi anuale 0 

Deficit din activitățile fără scop patrimonial - la 31.12.2016 0 

Venituri din activitățile cu destinație specială - prevederi anuale - 

Venituri din activitățile cu destinație specială - la 31.12.2016 - 

Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - prevederi anuale - 

Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - la 31.12.2016 - 

Excedent din activitățile cu destinație specială - prevederi anuale 0 

Excedent din activitățile cu destinație specială - la 31.12.2016 0 

Deficit din activitățile cu destinație specială - prevederi anuale 0 

Deficit din activitățile cu destinație specială - la 31.12.2016 0 

Venituri din activitățile economice - prevederi anuale - 

Venituri din activitățile economice - la 31.12.2016 - 

Cheltuieli privind activitățile economice - prevederi anuale - 

Cheltuieli privind activitățile economice - la 31.12.2016 - 

Profit din activitățile economice - prevederi anuale 0 

Profit din activitățile economice - la 31.12.2016 0 

Pierdere din activitățile economice - prevederi anuale 0 

Pierdere din activitățile economice - la 31.12.2016 0 

Venituri totale - prevederi anuale 0 

Venituri totale - la 31.12.2016 1859692 

Cheltuieli totale - prevederi anuale 0 

Cheltuieli totale - la 31.12.2016 1783196 

Excedent/Profit - prevederi anuale 0 

Excedent/Profit - la 31.12.2016 76496 

Deficit/Pierdere - prevederi anuale 0 

Deficit/Pierdere - la 31.12.2016 0 

ALTE INFORMAȚII   

CAEN privind activitățile fără scop patrimonial 
Activități ale altor 
organizații n.c.a. 

Efectivul de personal privind activitatea fără scop patrimonial 16 

CAEN privind activitățile economice sau financiare 
Fără activitate 

economică 

Efectivul de personal privind activitățile economice sau financiare - 

  Sursa: http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html 
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