Ministerul Finanţelor Publice
Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile
APROB,
SECRETAR DE STAT,
LIVIU VOINEA

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de
Ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor
anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice

I. Cadrul de reglementare
Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin.
(1) – (4) din lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.
Conform art. 27 alin. (1) din aceeaşi lege, exerciţiul financiar
reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare
anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. La art. 27 alin. (3) sunt
prezentate categoriile de entităţi pentru care exerciţiul financiar poate fi
diferit de anul calendaristic.
Potrivit prevederilor art. 37 din legea contabilităţii, pentru asigurarea
informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul
Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) –
(4) din lege să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice o raportare anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al
ministrului finanţelor publice.
De asemenea, conform art. 36 alin. (3) din lege, pe perioada
lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun la
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unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă
anuală.
O raportare similară urmează să depună şi subunităţile deschise în
România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic
European.
Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 881/2012 privind
aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară s-a instituit obligativitatea pentru
entităţile respective ca, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, să
aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la
întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale. Astfel, prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de
raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată s-au
stabilit condiţiile de raportare contabilă pentru exerciţiul financiar al anului
2012, respectiv începând cu exerciţiul financiar al anului 2013.

II. Aspectele reglementate de proiectul de ordin
Prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea
situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012 şi a
raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2012, precum şi la depunerea
acestora la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Ca urmare, prezentul proiect este structurat în prevederi aplicabile
entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv prevederi
aplicabile entităţilor care întocmesc raportări contabile anuale.
În ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale, prin proiectul de ordin
se prezintă separat tipurile de situaţii întocmite, în funcţie de reglementările
contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 sau Sistemul simplificat
de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.239/2011.
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O anexă distinctă este consacrată societăţilor comerciale ale căror
valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi
care urmează să întocmească atât situaţii financiare anuale individuale în
baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012, cât şi raportări
contabile anuale, în formatul prevăzut prin proiectul de ordin.
Menţionăm că proiectul de ordin a făcut obiectul analizei în cadrul
şedinţei Comisiei tehnice a Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor
Financiare (CCRF), din data de 8 noiembrie 2012.
Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de
Ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale
ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice, pe care vi-l supunem spre aprobare.

Georgeta PETRE,
Director
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