
ĂŢ
 

Prin Ordinul MF 79/14.01.2014 s-au stabilit termenele şi modalitatea de 

depunere a situaţiilor financiare anuale, după cum urmează:  

    1.1. Entităţile care aplică OMFP nr. 3.055/2009 întocmesc situaţii financiare 

anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a 

Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor 

contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin acest ordin. 

 Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii 

de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme 

cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: 

    - total active: 3.650.000 euro; 

    - cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; 

    - număr mediu salariaţi: 50, 

    întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 

   1. bilanţ (cod 10); 

   2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 

   3. situaţia modificărilor capitalului propriu; 

   4. situaţia fluxurilor de numerar; 

   5. note explicative la situaţiile financiare anuale. 

    Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul 

"Situaţia activelor imobilizate" (cod 40). 

 Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile 

de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc 

situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: 

 1. bilanţ prescurtat (cod 10); 



 2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 

 3. note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. 

     Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau 

situaţia fluxurilor de numerar. 

    Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul 

"Situaţia activelor imobilizate" (cod 40). 

 

    1.2. Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri 

netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub 

echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de 

contabilitate,  întocmind situaţii financiare anuale simplificate potrivit Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului 

simplificat de contabilitate, care cuprind: 

1. bilant (cod 10);  

2. cont de profit si pierdere; 

Acestea vor fi însoţite de „Date informative” (formularul 30) si „Situatia 

activelor imobilizate” (formularul 40)  

 

    1.3. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu 

Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor 

comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor 

publice, nr. 1.286/2012,  întocmesc situaţii financiare anuale cu componentele din 

IAS 1. 

 

    1.4. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din 

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ 

şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile 

pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului 

economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat de 

Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea. 

 

    1.5. (1) Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit 

reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi 

instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă 

credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de 

servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de 

plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum şi entităţile 

autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 



Financiară întocmesc situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat 

la 31 decembrie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, 

potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

    (2) Situaţiile financiare anuale, cu excepţia situaţiilor financiare anuale 

individuale conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit, vor fi însoţite de 

formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor 

imobilizate" (cod 40), în formatul stabilit de aceste instituţii cu atribuţii de 

reglementare în domeniul contabilităţii. 

    

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de: 

-  raportul administratorilor, 

-  raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz,  

-  propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; 

-  declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 

82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă 

răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: 

    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în 

conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 

    b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, 

performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 

desfăşurată; 

    c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate 

 

 


