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NOTE EXPLICATIVE

Exercitiul financiarDenumirea indicatorului Nr. 

rd.  activitati fara scop

 patrimonial

REPARTIZAREA EXCEDENTULUI / PROFITULUI
NOTA 1

la data de 31.12.2007

 activitati cu 

destinatie speciala

activitati 

economice

32A B 1

 REPARTIZARI DIN EXCEDENT  (rd.02 la 04) 01

 - constituirea de rezerve legale 02

 - acoperirea deficitelor contabile din anii precedenti 03

 - alte repartizari din excedent, prevazute de lege 04

 EXCEDENT NEREPARTIZAT 05

 TOTAL DE CONTROL (rd.01+05) 06
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32

Incasari Plati

A

Denumirea indicatorului 

B

Nr. 

rd.

1

Disponibil la 

inceputul anului

DISPONIBIL CU DESTINATIE SPECIALA
NOTA 2

4=1+2-3

Disponibil la 

sfarsitul anului

 Disponibil cu destinatie speciala - TOTAL (rd.02 la 10) 01

 - din aplicarea timbrului literar (ct.5131.01) 02

 - din aplicarea timbrului cinematografic (ct.5131.02) 03

 - din aplicarea timbrului teatral (ct.5131.03) 04

 - din aplicarea timbrului muzical (ct.5131.04) 05

 - din aplicarea timbrului folcloric (ct.5131.05) 06

 - din aplicarea timbrului artelor plastice (ct.5131.06) 07

 - din aplicarea timbrului arhitecturii (ct.5131.07) 08

 - din aplicarea timbrului de divertisment (ct.5131.08) 09

 - privind alte venituri cu destinatie speciala, potrivit 

legii (ct.5139.01,5139.04)

10
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2

Realizat

A

Denumirea indicatorului 

B

Nr. 

rd.

1

Prevederi anuale

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI NOTA 3

privind "Veniturile cu destinatie speciala din aplicarea timbrelor " - centralizator

la data de 31.12.2007

 VENITURI - TOTAL 01

 CHELTUIELI - TOTAL  (rd.03 la 15), din care pentru : 02

 - sustinerea unor proiecte culturale de interes national 03

 - participarea la concursuri de interpretare si creatie in tara si in strainatate 04

 - promovarea unor actiuni cu participarea romanilor de peste hotare 05

 - sustinerea si protejarea artei cinematografice, teatrale si muzicale 06

 - completarea fondurilor destinate sustinerii activitatii tinerilor creatori, interpreti si executanti 07

 - sprijinirea materiala a creatorilor, interpretilor si executantilor pensionari 08

 - sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinand uniunilor de creatie 09

 - sprijinirea inscrierii in circuitul national si  international a operelor artistice de valoare 10

 - cinstirea si perpetuarea memoriei personalitatilor culturii romanesti si ale minoritatilor nationale,     

  atat in tara, cat si in strainatate

11

 - punerea in valoare a patrimoniului folcloric si etnografic din Romania 12

 - sustinerea financiara a spectacolelor in care sunt prezentate opere de creatie ai caror autori sunt        

 romani sau reprezentanti ai minoritatilor nationale din Romania

13

 - sustinerea financiara a premiilor acordate creatorilor si interpretilor 14

 - cheltuieli de functionare a organismului financiar, dupa caz 15

 EXCEDENT (rd.01-02) 16

 DEFICIT       (rd.02-01) 17

la data de 31.12.2007

000476 Nr.de inregistrare in organismul profesional :
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SC FISCAL CONSULT SRL

  Administrator,        
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