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Programul de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, conţinând 

formularistica necesară cu documentaţia de utilizare aferentă, se aplică de către sucursalele 
cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, respectiv filialele unei 
societăţi-mamă străine sau filialele filialelor unei societăţi-mamă străine care au optat 

pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din 
Legea contabilităţii nr. 82/1991. 

 
 

Potrivit prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind 
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 
raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, entităţile care au 
optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea 
contabilităţii nr. 82/1990, republicată, întocmesc raportări anuale la 31 decembrie distinct de 
situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea. 

La întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt avute în vedere atât prevederile 
Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, 
parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cât 
şi prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1878/2010 privind întocmirea situaţiilor 
financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul 
calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. 

 
Conform ART. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, de la data de 1 ianuarie 2011, 
situaţiile financiare anuale şi documentele anexate acestora, prevăzute la art. 185 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
depun numai la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

 
Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 

situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, întocmite cu ajutorul 
programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. 

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu 
financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 
82/1991, este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar ales. 

Entităţile care de la constituire nu au desfăşurat activitate până la sfârşitul exerciţiului 
financiar, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, 
în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar ales, la unităţile teritoriale 
ale Ministerului Finanţelor Publice. 

Potrivit art. 29 şi art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, situaţiile 
financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul 
comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a 
pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor 
prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege 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. 
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În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, entităţile care optează pentru un exerciţiu 
financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii, pentru 
primul exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au următoarele obligaţii: 

a) să întocmească, să aprobe şi să depună la unităţile teritoriale ale MFP, potrivit legii, 
situaţii financiare anuale încheiate la data stabilită în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din 
legea contabilităţii;  

b) să asigure comparabilitatea informaţiilor referitoare la solduri, rulaje şi alte informaţii 
cuprinse în situaţiile financiare anuale întocmite pentru primul exerciţiu financiar diferit de anul 
calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii. În acest scop, informaţiile respective 
trebuie să acopere întotdeauna o perioadă de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu excepţia 
entităţilor înfiinţate în cursul anului de raportare. De asemenea, la întocmirea bilanţului, pe 
lângă sumele corespunzătoare celor două perioade consecutive, se vor înscrie şi soldurile la 
data de 1 ianuarie a exerciţiului financiar precedent celui la care se referă situaţiile financiare 
anuale.  

 
În următoarele exerciţii financiare, formatul bilanţului este cel prevăzut de Reglementările 

contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte 
componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 


