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                                     RAPORT AL ADMINISTRATORULUI PENTRU ANUL 2019    

            
     ASOCIAŢIA ŞEPCILE ROŞII 1919 este o organizație non-guvernamentală, fără scop lucrativ, cu personalitate 

juridică, al cărei scop principal este promovarea imaginii Clubului Universitatea Cluj. 

                   

                    Asociaţia suporterilor Şepcile Roşii 1919 a fost înfiinţată în luna septembrie 2009. 

                    

                    În cursul anului 2019 Asociația a avut o serie de inițiative pentru promovarea imaginii clubului, 

după cum urmează: 

 

         Editare DVD Interviu Mircea Luca                                                                                             997,10 lei   

         Mărțișoare U Cluj                                                                                                                           1.500 lei 

         Materiale acțiunea Pădurea unor Inimi Româneşti                                                               857,63 lei 

         Materiale acţiunea Desene pe asfalt U                                                                                          540 lei 

         Materiale coregrafii                                                                                                                     975,38 lei 

         Transport suporteri deplasare Ploiești                                                                                           600 lei 

         Eveniment “Centenar în alb-negru”                                                                                  285.046,63 lei 

         Sistem iluminare statuia dr. Mircea Luca                                                                                   2.875 lei 

         Capsula timpului 100 ani U                                                                                                           2.023 lei 

ASOCIATIA SEPCILE ROSII 1919 nu a desfășurat activitate economică sau financiară în cursul anului 2019. 

Contabilitatea este condusă corect şi la zi, cu respectarea principiilor contabilității precum şi a 

regulilor şi metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare. 

Bilanțul contabil pentru anul 2019 a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor 

sintetice întocmită la 31.12.2019, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea 

acestora şi a anexelor sale. 

Totalul veniturilor înregistrate în cursul anului 2019 au fost de 289.344 lei, iar totalul 

cheltuielilor a fost de 299.267,30 lei. 
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Rezultatul net al exercițiului financiar 2019 este un deficit de 9.923,30 lei. 

La 31.12.2019 Asociația are disponibilități bănești în conturi bancare în sumă de 29.820,37 lei, 

iar în casierie suma de 1.410,23 lei. 

În luna decembrie 2019 în urma finalizării lucrărilor de iluminat precum şi a acţiunii „Capsula 

timpului”, a fost înregistrat în contabilitate ansamblul statuar dr. Mircea Luca, amplasat în faţa Cluj 

Arena.  

Prezentul raport a fost încheiat în 2 exemplare, iar prin semnarea lui se aprobă bilanțul pentru 

anul 2019. 

Cluj-Napoca    22.04.2020 

                                                                                                               Președinte 

                                                                                                             MIŞAN CĂLIN 


