FEDERATIA ROMANA DE TRIATLON

RAPORT
privind activitatea financiar – contabila
la data de 31.12.2015
Activitatea financiar contabila pe anul 2015 s-a incheiat cu un DEFICIT de 85.917 lei, ce este
rezultatul diferentei dintre veniturile incasate si cheltuielile efectuate. Acest deficit este pus, in principal,
pe seama faptului ca in acest au s-au efectuat cheltuileile necesare pentru desfasurarea programul « Start
Campioni la Triatlon » finantat din sponsorizarea de la « La Fantana » incasata in anul 2014 (ce este
evidentiata in contul bancar la 31.12.2014)

1. Indicatori din contul rezultatului exercitiului (in lei)
- Venituri din activitatile fara scop patrimonial
din care:
- Resurse obtinute de la bugetul de stat
din care:
Alocatie bugetara
Venituri proprii MTS
Pierre de Coubertin

478.197 lei
313.296 lei

152.820 lei
90.728 lei
36.748 lei

Este de mentionat faptul ca in anul 2015 federatia a accesat mai multe fonduri de la bugetul de stat in
comparatie cu anul 2014 in care s-au accesat doar 138.404 lei
- Cheltuieli privind activitatea fara scop patrimonial
564.114 lei

2. Soldurile din balanta de verificare la 31.12.2015 sunt urmatoarele :
-ACTIV
din care:
• Imobilizari (Masina)
• Materiale si obiecte de inventar
• Furnizori debitori (bilete avion).
• Debitori (Nanulescu )
• Cheltuieli inregistrate in avans
• Conturi bancare lei si valuta
• Numerar casa lei si valuta
• Avansuri de trezorerie (Marius Grigore)

164.155 lei

40.756 lei

11.443 lei
824 lei
3064 lei
100 lei
21.282 lei
108 lei
660 lei

-PASIV

164.155 lei

din care:
• Rezultat reportat din anii precedenti
• Amortizare imobilizari corporale
• Furnizori
• Drepturi de personal neridicate (Pierre de Coubertin)
• Contributii datorate la Bugetul de stat aferente

124.960 lei
5.944 lei
30.408 lei
1860 lei

◦ conv civile (Pierre de Coubertin) 983 lei
Deficit

85.917 lei

Avand in vedere faptul ca proiectul Pierre de Coubertin a fost platit de catre Minister in data de
30.12.2015, persoanele care au participat la acest proiect si care nu au furnizat un cont IBAN corect, au
fost platite ulterior, in luna ianuarie 2016, atunci cand acestia au furnizat informatiile corecte si complete.
In ceea ce priveste soldul furnizorilor mentionez ca acestia au fost platiti in cursul lunii ianuarie
2016.

3. Pe tipuri de cheltuieli,situatia la 31.12.2015 se prezinta astfel:
Cheltuieli detaliate cu activitatea sportiva, conform executiei bugetare :
-Cheltuieli pregatire lot - Alocatie bugetara
30.358 lei
- Venituri prorii ale federatiei
377 lei
- Program Sart Campion la Triatlon 105.357 lei
-Cheltuieli calendar intern – Alocatie bugetara
3.000 lei
- Venituri proprii MTS (competitie juniori mici) 16.920 lei
- Pierre de Coubertin
69.748 lei
- Resurse proprii ale federatiei
37.421 lei
- Cheltuieli calendar sp.international - Alocatie bugetara
- Resurse proprii ale federatiei

52.712 lei
56.357 lei

- Cheltuieli bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii
- Resurse proprii ale federatiei

6.292 lei

CHELTUIELI FINANTATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI
-Cheltuiei cu organizarea cursurilor de perfectionare a antrenorlor
- Venituri proprii MTS
- Resurse proprii ale federatiei

5.405 lei
6.738 lei

-Cheltuieli control doping -Venit propriu MTS
- Resurse proprii ale federatiei
-Cheltuieli pentru deplasarea la congrese - Venituri proprii MTS
- Resurse proprii ale federatiei
-Cheltuieli pentru achizitia echipamentului Venituri proprii MTS

14.310 lei
5.405 lei
4.094 lei
2.470 lei
49.998 lei

- Alte cheltuieli
• Cheltuieli cu mat. consumabile
• Cheltuieli de transport si deplasarile
• Cheltuieli postale
• Cheltuieli cu comisioane bancare
• Cheltuieli cu alte impozite si taxe
• Cheltuieli de personal +contributii afer.
din care : alocatie bugetara
Resursele proprii fed.
Aferente proiectului SCT si finantate din sponsorizare
• Cheltuieli cu amortizarea
• Cheltuieli dif.de curs valutar

Total cheltuieli

185 lei
1.892 lei
534 lei
2.657 lei
222 lei
85.193 lei
66.750 lei
15.405 lei
3.038 lei
5.944 lei
780 lei

564.114 lei

4. Pe tipuri de venituri incasate,situatia existenta la 31.12.2015 se prezinta astfel:
-Venituri din cotizatii si contributii
pentru participarea la competitii
40.528 lei
-Venituri din sponsorizari
109.484 lei
-Venituri din alocatie bugetara
313.296 lei
-Venituri din actiuni ocazionale (finantare ETU ) 14.643 lei
-Diferente de curs valutar
242 lei
-Alte venituri
4 lei

Total venituri

478.197 lei

Avand in vedere datele prezentate se poate observa faptul ca veniturile proprii ale federatiei
sunt compuse in principal din veniturile din sponsorizari care au fost primite pentru programul “Start
Campion la Triatlon”
Resursele de la bugetul de stat sunt evidentiate distinct pe capitole de cheltuieli. Celealte
cheltuieli necesare pentru sustinerea federatiei precum si participarea si organizarea competitiilor, sunt
finantate din resursele proprii ale federatiei (55.171 lei )

Se constata faptul ca cele mai predominante cheltuieli sunt cele cu organizarea programului
Start Campion la Triatlon, program ce este finantat din sponsorizari dar si cu deplasarile la competitiile
international (99.90% din veniturile proprii ale federatiei incasate in 2015)
Pentru a putea sustine activitatea si buna functionare a federatiei, in scopul obtinerii
performantei, se recomanda atragerea de noi venituri (proprii) pentru participarea a mai multor sportivi la
competitiile interne/internationale in vederea obtinerii obiectivelor propuse initial.
5. Obligatiile federatiei fata de bugetul statului, asigurarile sociale au fost platite in totalitate si la
termen in decursul anului 2015.
6. S-a efectuat inventarierea gestiunii federatiei la data de 31.12.2015.
7. Evidentele tehnic operative si contabile sunt tinute la zi si in conformitate cu prevederile legii
contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Economist,
Tudor Ioana

