Proiect
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ORDIN
pentru aprobarea Sistemului de raportare anuală la 31 decembrie 2009
În baza art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.4, art.28 şi art.37 din Legea contabilităţii nr.82/1991,
republicată,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art.1. – Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al
statului, potrivit prevederilor art.37 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, se
aprobă Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie 2009, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. – (1) Sistemul de raportare anuală prevăzut la art.1 se aplică societăţilor
comerciale care se încadrează în prevederile art.185 şi ale art.201 din Legea
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare cu privire la obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la registrul
comerţului, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în
condiţiile prevăzute de prezentul ordin.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi entităţilor autorizate, reglementate şi
supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare, care sunt societăţi comerciale, potrivit legii.
(3) Sistemul de raportare anuală menţionat la art.1 se aplică şi societăţilor
comerciale, respectiv sucursalelor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit
de anul calendaristic, potrivit art.27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr.82/1991,
republicată.
(4) În înţelesul prezentului ordin, entităţile menţionate la alin. (1)-(3) sunt
denumite în continuare entităţi.
Art.3. – (1) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, în cazurile
prevăzute la art.27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată.
(2) Persoanele care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit alin. (1), au următoarele obligaţii:
a) pentru primul exerciţiu financiar încheiat în condiţiile art.27 alin. (3) din
legea contabilităţii, să întocmească situaţii financiare anuale în condiţiile prevăzute la
art.4 din prezentul ordin;
b) să întocmească şi să depună raportări anuale la unităţile teritoriale ale
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin;
c) să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală despre exerciţiul financiar ales potrivit art.27 alin. (3) din Legea
contabilităţii nr.82/1991, republicată.
(3) În scopul întocmirii raportărilor anuale, entităţile prevăzute la alin. (2)
efectuează evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a
căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, cu reflectarea în contabilitate
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a diferenţelor rezultate, respectând aceleaşi reguli aplicabile pentru acestea la
întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform reglementărilor contabile aplicabile.
(4) Cu excepţia cazului în care persoana juridică străină sau societatea-mamă
străină îşi schimbă data de raportare, data aleasă pentru întocmirea de situaţii
financiare anuale în condiţiile prevăzute la art.27 alin. (3) din legea contabilităţii nu
poate fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul.
Art.4. – În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la art.3 alin.
(2) lit. a), pentru primul exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, persoanele
care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au următoarele
obligaţii:
a) să întocmească, să aprobe şi să publice, potrivit legii, situaţii financiare
încheiate la data stabilită pentru întocmirea de situaţii financiare anuale în condiţiile
prevăzute la art.27 alin. (3) din legea contabilităţii;
b) să asigure comparabilitatea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare
întocmite pentru primul exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27
alin. (3) din legea contabilităţii, referitoare la solduri, rulaje şi alte informaţii cuprinse
în situaţiile financiare anuale întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 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.
Art.5. – (1) Potrivit prevederilor art.37 din Legea contabilităţii nr.82/1991,
republicată, societăţile comerciale menţionate la art.2 din prezentul ordin, vor depune
la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală raportări anuale
la 31 decembrie 2009 în formatul şi la termenele prevăzute în anexa la prezentul
ordin. Aceste raportări trebuie însoţite de dovada predării la oficiul registrului
comerţului pentru publicare a situaţilor financiare anuale la 31 decembrie 2009, după
caz.
(2) Fac excepţie de la obligaţia depunerii dovezii prevăzute la alin. (1)
societăţile comerciale care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit art.27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi
nu au aprobate situaţiile financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea
anului calendaristic.
(3) Societăţile comerciale care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării
până la 31 decembrie 2009, nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009,
urmând să depună în acest sens o declaraţie pe propria răspundere a persoanei
care are obligaţia gestionării entităţii, la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
O declaraţie similară depun, de asemenea, sucursalele care au optat pentru
un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin. (3) din Legea
contabilităţii nr.82/1991, republicată.
Art.6. – (1) Potrivit prevederilor art.28 alin. (1) din Legea contabilităţii
nr.82/1991, republicată, persoanele prevăzute la acel alineat au obligaţia să
întocmească situaţii financiare anuale inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării
activităţii acestora, în condiţiile legii.
(2) Persoanele prevăzute la art.1 din legea contabilităţii, cu excepţia
societăţilor comerciale menţionate la art.2 din prezentul ordin, au obligaţia să depună
la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală situaţii financiare
anuale inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în
condiţiile legii.
(3) În cazul fuziunii sau divizării, situaţiile financiare anuale întocmite cu
această ocazie de către entităţile menţionate la alin. (2) se depun la unităţile
teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la
data adunării generale a acţionarilor care le-a aprobat.
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(4) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării societăţilor comerciale,
lichidatorii trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală situaţia financiară finală. Pe perioada lichidării, societăţile
comerciale aflate în lichidare nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009,
urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are
obligaţia gestionării entităţii.
(5) Situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) se întocmesc în formatul
cuprins în reglementările contabile aplicabile.
Art.7. – (1) Raportările anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de
persoanele în drept, cuprinzând: numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit,
înscrise în clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-şef sau altă
persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, persoană
autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România) şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă
este cazul.
(2) Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se
înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute
de Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată.
Art.8. – (1) Entităţile menţionate la art.2 vor completa formularele de raportare
anuală, folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii, conform reglementărilor
contabile în vigoare.
(2) Formularele care sunt cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie 2009,
cu excepţia formularului "Date informative" (cod 30) şi a formularului "Situaţia
activelor imobilizate" (cod 40), sunt cele prevăzute de reglementările contabile
aplicabile fiecărei categorii de entităţi, fiind parte componentă a situaţiilor financiare
anuale întocmite potrivit acelor reglementări contabile.
(3) Structura formularelor şi datele raportate în "Bilanţ" şi ,,Contul de profit şi
pierdere” care sunt cuprinse în raportarea anuală întocmită la 31 decembrie 2009 de
către entităţile care fac obiectul prezentului ordin, cu excepţia societăţilor comerciale
şi a sucursalelor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit art.27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată,
sunt aceleaşi cu cele din situaţiile financiare anuale.
(4) Pentru societăţile comerciale şi sucursalele care au optat pentru un
exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin. (3) din Legea
contabilităţii nr.82/1991, republicată, formularele "Bilanţ" şi ,,Contul de profit şi
pierdere” cuprinse în raportarea anuală la 2009 sunt întocmite pe baza balanţei de
verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009, structura acestor
formulare fiind aceeaşi cu cea din situaţiile financiare anuale.
Art.9. – Răspunderea pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor
prezentului ordin revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia
gestionării entităţilor.
Art.10. – Prezentul ordin intră în vigoare începând cu raportarea anuală la 31
decembrie 2009.
Art.11. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe POGEA

Bucureşti
Nr.

. .2009
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Gheorghe POGEA

Secretar de Stat,
Graţiela Denisa IORDACHE
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Nr.
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Direcţia de legislaţie şi reglementări contabile
Director,
Georgeta PETRE

Direcţia generală juridică
Avizăm favorabil
Director general,
Ciprian BADEA
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ANEXĂ
Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie 2009
CAPITOLUL I
NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA, SEMNAREA ŞI DEPUNEREA
RAPORTĂRILOR ANUALE LA 31 DECEMBRIE 2009
1. PREVEDERI GENERALE
1.1 Entităţile care fac obiectul prezentului ordin, indiferent de forma de
organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună
raportări anuale la 31 decembrie 2009 la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
1.2 Entităţile pot depune raportările anuale direct la registratura unităţilor
teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau la oficiile poştale, prin
scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.627/1995
privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente
cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili.
De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului
nr.1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la
implementarea Sistemului Electronic Naţional
2. ÎNTOCMIREA, SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTĂRILOR ANUALE
LA 31 DECEMBRIE 2009
2.1 Entităţile prevăzute la art.2 alin. (1) şi alin. (3) din prezentul ordin care
aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităţilor
Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr.1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc şi depun la
unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, raportări anuale la
31 decembrie 2009 care cuprind următoarele formulare:
- Bilanţ (cod 10), în structura cuprinsă în situaţiile financiare anuale;
- Contul de profit si pierdere (cod 20), în structura cuprinsă în situaţiile
financiare anuale;
- Date informative (cod 30) şi Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura
prevăzută la pct. 4.1.
Aceleaşi formulare se întocmesc, de asemenea, de sucursalele care au optat
pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin. (3) din
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată.
Societăţile comerciale care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără
personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, vor evalua
în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută, din balanţele de verificare transmise de
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acestea, la cursul de schimb valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor
centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare
desfăşurate în ţară.
În situaţia în care operaţiunile subunităţilor proprii în străinătate au fost
evidenţiate în cursul perioadei atât în valută, cât şi în lei, pentru cuprinderea în
raportările anuale la 31 decembrie 2009 ale societăţii comerciale din ţară vor fi
preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.
2.2 Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare, care sunt societăţi comerciale ce se încadrează în cerinţele
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare cu privire la obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la
registrul comerţului şi care aplică reglementările contabile emise de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare, întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, raportări anuale la 31 decembrie 2009 care
cuprind următoarele formulare:
- Bilanţ (cod 10), în structura cuprinsă în situaţiile financiare anuale;
- Contul de profit si pierdere (cod 20), în structura cuprinsă în situaţiile
financiare anuale;
- Date informative (cod 30) şi Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura
prevăzută la pct. 4.2.
2.3 Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, care sunt societăţi comerciale ce se
încadrează în cerinţele Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare cu privire la obligaţia depunerii situaţiilor
financiare anuale la registrul comerţului şi care aplică reglementările contabile emise
de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, întocmesc şi depun la
unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, raportări anuale la
31 decembrie 2009 care cuprind următoarele formulare:
- Bilanţ (cod 10), în structura cuprinsă în situaţiile financiare anuale;
- Contul de profit si pierdere (cod 20), în structura cuprinsă în situaţiile
financiare anuale;
- Date informative (cod 30) şi Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura
prevăzută la pct. 4.3.
2.4 Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, care sunt societăţi comerciale ce se încadrează în
cerinţele Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare cu privire la obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la
registrul comerţului şi care aplică reglementările contabile emise de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, raportări anuale la 31 decembrie 2009, astfel:
Asigurătorii vor întocmi şi depune raportări anuale care cuprind următoarele
formulare:
-

-

Bilanţ (cod 01), în structura cuprinsă în situaţiile financiare anuale;
Contul de profit şi pierdere, în structura cuprinsă în situaţiile financiare anuale,
compuns din:
a) Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);
b) Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);
c) Contul netehnic (cod 04);
Date informative (cod 05) şi Situaţia activelor imobilizate (cod 06), în
structura prevăzută la pct. 4.44.
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Brokerii de asigurare vor întocmi şi depune raportări anuale care cuprind
următoarele formulare :
- Bilanţ (cod 01), în structura cuprinsă în situaţiile financiare anuale;
- Contul de profit şi pierdere (cod 02), în structura cuprinsă în situaţiile
financiare anuale;
- Date informative (cod 03) şi Situaţia activelor imobilizate (cod 04), în structura
prevăzută la pct. 4.4.
2.5 Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a
României, care sunt societăţi comerciale ce se încadrează în cerinţele Legii
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare cu privire la obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la registrul
comerţului şi care aplică reglementările contabile emise de Banca Naţională a
României, întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, raportări anuale la 31 decembrie 2009 care cuprind
următoarele formulare:
- Bilanţ (cod 10), în structura cuprinsă în situaţiile financiare anuale;
- Cont de profit si pierdere (cod 20), în structura cuprinsă în situaţiile
financiare anuale;
- Date informative (cod 30) şi Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în
structura prevăzută la pct. 4.5.
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2.6 Completarea raportărilor anuale la 31 decembrie 2009 se efectuează
folosind Planul de conturi specific entităţilor care fac obiectul prezentului ordin,
prevăzut în Reglementările contabile aplicabile acestora.
2.7 Formularele care sunt cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie
2009, cu excepţia formularului "Date informative" (cod 30) şi a formularului "Situaţia
activelor imobilizate" (cod 40) sunt cele prevăzute de reglementările contabile
aplicabile fiecărei categorii de entităţi, fiind parte componentă a situaţiilor financiare
anuale întocmite potrivit acelor reglementări contabile.
Structura formularelor şi datele raportate în "Bilanţ" şi ,,Contul de profit şi
pierdere” care sunt cuprinse în raportarea anuală întocmită la decembrie 2009 de
către entităţile care fac obiectul prezentului ordin, cu excepţia societăţilor comerciale
şi a sucursalelor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit art.27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată,
sunt aceleaşi cu cele din situaţiile financiare anuale.
Pentru societăţile comerciale şi sucursalele care au optat pentru un exerciţiu
financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin. (3) din Legea contabilităţii
nr.82/1991, republicată, formularele "Bilanţ" şi ,,Contul de profit şi pierdere” cuprinse
în raportarea anuală la 2009 sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a
conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009, structura acestor formulare fiind
aceeaşi cu cea din situaţiile financiare anuale.
2.8 În formularul „Date informative”, la rândurile 01 şi 02 coloana 1, entităţile
care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La
rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele care la data de 31 decembrie 2009
au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. Acest
formular se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de
31 decembrie 2009.
2.9 În formularul "Situaţia activelor imobilizate”, informaţiile sunt înscrise la
costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui
formular, la "Situaţia ajustărilor pentru depreciere” se înscriu informaţiile din
contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare
aferente imobilizărilor. Acest formular se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a
conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009.
2.10 În scopul întocmirii raportărilor anuale, entităţile prevăzute la art.3 alin.
(2) din prezentul ordin efectuează evaluarea elementelor monetare în valută şi a
celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, cu
reflectarea în contabilitate a diferenţelor rezultate, respectând aceleaşi reguli
aplicabile pentru acestea la întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform
reglementărilor contabile aplicabile.
2.11 Entităţile completează datele de identificare (denumirea unităţii, adresa,
telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele
referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare,
citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care
delimitează încadrarea entităţii.
2.12 Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre
(clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.656/1997, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizările ulterioare.
În cazul în care entitatea desfăşoară mai multe activităţi, se va trece codul activităţii
preponderente, care defineşte profilul entităţii (respectiv codul clasei CAEN al
activităţii preponderente).
2.13 Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanţ" a datelor
prevăzute la pct. 2.11 şi pct. 2.12 conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în
consecinţă, se consideră că raportarea nu a fost depusă, fapt ce determină
10
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sancţionarea entităţii potrivit prevederilor art.42 din Legea contabilităţii nr.82/1991,
republicată.
2.14 Raportările anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de persoanele
în drept, cuprinzând: numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în
clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană
împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, persoană autorizată
potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România) şi numărul de înregistrare în organismul profesional dacă este cazul.
Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, se înţelege
orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea
contabilităţii nr.82/1991, republicată.
2.15 Raportările anuale la 31 decembrie 2009 se depun la unităţile teritoriale
ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la termenul prevăzut la pct. 3.
2.16 Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie 2009,
conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de
utilizare aferentă se obţine prin folosirea aceluiaşi program de asistenţă elaborat de
Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale
ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau poate fi descărcat de pe serverul
de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
2.17 Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală raportările anuale la 31 decembrie 2009, pe suport magnetic,
însoţite de raportările anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi
ştampilate, conform pct. 2.14. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe
codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor
sintetice şi sunt însoţite de dovada predării la oficiul registrului comerţului pentru
publicare a situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2009, după caz.
Fac excepţie de la obligaţia depunerii acestei dovezi societăţile comerciale
care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27
alin. (3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi nu au aprobate situaţiile
financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.
2.18 Formularele care compun raportările anuale la 31 decembrie 2009 se
completează în lei.
2.19 Societăţile comerciale care nu au desfăşurat activitate de la data
înfiinţării până la 31 decembrie 2009, precum şi cele aflate în lichidare nu întocmesc
raportări anuale la 31 decembrie 2009, urmând să depună în acest sens o declaraţie
pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, la unităţile
teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care să cuprindă toate
datele de identificare a entităţii:
- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa şi numărul de telefon;
- numărul de înregistrare la registrul comerţului;
- codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
O declaraţie similară depun, de asemenea, sucursalele care nu au desfăşurat
activitate de la data înfiinţării până la 31 decembrie 2009, şi au optat pentru un
exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin. (3) din Legea
contabilităţii nr.82/1991, republicată.
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2.20 La completarea formei de proprietate se va avea în vedere următorul
nomenclator:
NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE
_
__________________________________________________________
Codul
Denumirea
20
21
22
23
24

25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
50

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
(cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin,
societăţi agricole)
Societăţi comerciale în nume colectiv
Societăţi comerciale în comandită simplă
Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni
Societăţi comerciale pe acţiuni
Societăţi comerciale cu răspundere limitată
Societăţi agricole
Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului
curent
PROPRIETATE COOPERATISTĂ
Cooperative de consum
Cooperative meşteşugăreşti
Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
Cooperative de credit
PROPRIETATE OBŞTEASCĂ
(societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice
şi obşteşti)

12
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3. TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPORTĂRILOR ANUALE LA 31
DECEMBRIE 2009
Depunerea la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală a raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, întocmite de entităţile care fac
obiectul prezentului ordin, potrivit legii, se efectuează în termen de 150 de zile
calendaristice de la încheierea anului calendaristic. Depunerea la unităţile teritoriale
ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a declaraţiilor societăţilor comerciale,
respectiv sucursalelor prevăzute la art.2 alin. (3) din prezentul ordin care nu au
desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data raportării, precum şi ale celor
care se află în curs de lichidare, potrivit legii, se efectuează în termen de 60 de zile
calendaristice de la încheierea anului calendaristic.
3.1.
Nedepunerea raportărilor anuale sau a declaraţiilor menţionate mai
sus, după caz, pentru data de 31 decembrie 2009, se sancţionează conform
prevederilor art.42 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată.
4. ASPECTE SPECIFICE LEGATE DE COMPLETAREA RAPORTĂRILOR
ANUALE LA 31 DECEMBRIE 2009, ÎN FUNCŢIE DE REGLEMENTĂRILE
CONTABILE APLICABILE ENTITĂŢILOR CARE FAC OBIECTUL PREZENTULUI
ORDIN
4.1.
Structura formularelor ,,Date informative” (cod 30) şi ,,Situaţia activelor
imobilizate” (cod 40) care se întocmesc de entităţile prevăzute la pct. 2.1, este
următoarea:

DATE INFORMATIVE
la 31 decembrie 2009
30
I. Date privind rezultatul înregistrat
Unităţi care au înregistrat profit

Unităţi care au înregistrat pierdere

II. Date privind plăţile restante

A
Plăţi restante – total
(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:
Furnizori restanţi – total
(rd. 05 la 07), din care:
- peste 30 de zile

Nr.r
d.
01

Nr.unităţi
1

- lei Sume
2

02
Nr.r
d.
B
03

Total
Col.
2+3
1

Din care:
Pentru
Pentru
activitate
activitate
de
curentă
investiţii
2
3

04
05
13

Proiect
- lei -
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- peste 90 de zile
- peste 1 an
Obligaţii
restante
faţă
asigurărilor sociale – total
(rd. 09 la 13), din care:

de

bugetul

06
07
08

- contribuţii pentru asigurări sociale de
stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte
persoane asimilate

09

- contribuţii pentru fondul asigurărilor
sociale de sănătate
- contribuţia pentru pensia suplimentară

10

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor
pentru şomaj

12

- alte datorii sociale
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor
speciale şi alte fonduri

13
14

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

15

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit
la bugetul de stat
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit
la bugetele locale
Credite bancare nerambursate la scadenţă
– total
(rd. 19 la 21), din care:

16

11

17
18

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile
- restante după 1 an
Dobânzi restante

20
21
22

III. Număr mediu de salariaţi

Nr.r
d.

A
Număr mediu de salariaţi
IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe

31 decembrie
an precedent
1

31 decembrie
an curent
2

23
Nr.
rd.

A

Sume
1

Venituri brute din dobânzi plătite de
persoanele
juridice
române
către
persoanele fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:

24

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

14

Proiect
30
Venituri brute din dobânzi plătite de
persoanele juridice române către persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat

- lei 26

27

Venituri din redevenţe plătite de persoanele
juridice române către persoane juridice
afiliate*) nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat
A

29

V. Tichete de masă
Contravaloarea tichetelor de masă acordate
salariaţilor
A

Nr.r
d.
30

B

1

2

Nr.
rd.
31

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

VI. Cheltuieli de inovare **) – total
(rd. 32 la 34), din care:
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul 32
perioadei
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în 33
cursul perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul 34
perioadei
VII. Alte informaţii
Nr.r
d.
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 35
+ 42), din care:
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese 36
de participare, alte titluri imobilizate şi
obligaţiuni pe termen lung, în sume brute
(rd. 37 la 41), din care:
- acţiuni cotate
37
- acţiuni necotate

38

- părţi sociale

39

- obligaţiuni

40

- acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)
Creanţe imobilizate, în sume brute
(rd. 43 + 44), din care:

Sume

41
42
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30
- creanţe imobilizate în lei şi/sau exprimate
în lei, a căror decontare se face în funcţie
de cursul unei valute (din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)
Creanţe comerciale, avansuri acordate
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume
brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi
asimilate (ct. 425 + 4282)
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor
sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +
446 + 447 + 4482)
Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 +
461 + 471 + 473)
Dobânzi de încasat (ct. 5187)
Investiţii pe termen scurt, în sume brute
(ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)
(rd. 51 la 55), din care:
- acţiuni cotate

- lei 43
44
45
46
47

48
49
50
51

- acţiuni necotate

52

- părţi sociale

53

- obligaţiuni

54

- acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)
Alte valori de încasat
(ct. 5113 + 5114)
Casa în lei şi în valută (rd. 58 + 59), din
care:
- în lei (ct. 5311)
- în valută (ct. 5314)
Conturi curente la bănci în lei şi în valută
(rd. 61 + 62), din care:
- în lei (ct. 5121)
- în valută (ct. 5124)
Alte conturi curente la bănci şi acreditive
(rd. 64 + 65), din care:
- sume în curs de decontare,
acreditive şi alte valori de încasat, în lei
(ct. 5112 + 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi
acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83
+ 86 la 90), din care:

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

16
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- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi
dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 +
1681)
(rd. 68 + 69), din care:
- în lei
- în valută
- Credite bancare interne pe termen scurt şi
dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197
+ din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:
- în lei
- în valută
- Credite bancare externe pe termen scurt şi
dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195
+ din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:
- în lei
- în valută
- Credite bancare pe termen lung şi
dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627
+ din ct. 1682)
(rd. 77 + 78), din care:
- în lei
- în valută
- Credite externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)
(rd. 80 + 81), din care:
- în lei
- în valută
- Credite de la trezoreria statului
(ct. 1626 + din ct. 1682)
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente
(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 84 + 85), din care:
- în lei
- în valută
- Datorii comerciale, avansuri primite de la
clienţi şi alte conturi asimilate, în sume
brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi
asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427
+ 4281)
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor
sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +
447 + 4481)

- lei 67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88
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30
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 +
457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)
Capital subscris vărsat (ct. 1012)
(rd. 92 la 94), din care:
- acţiuni cotate

- lei 89
90
91
92

- acţiuni necotate

93

- părţi sociale

94

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu Nr.r
colaboratorii
d.
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
95

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct. 21 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.
1

ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT ,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
Semnătura_____________________ Calitatea2 __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar
al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează
astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la 31 decembrie 2009
40

- lei Elemente de
imobilizări

Nr.
rd.

A
B
Imobilizări necorporale
01
Cheltuieli de
constituire şi
cheltuieli de
dezvoltare
Alte imobilizări
02
03
Avansuri şi
imobilizări
necorporale în curs
TOTAL (rd. 01 la
04
03)

Sold
iniţial

1

Valori brute
Creşteri
Reduceri
Total
Din care:
dezmembrări şi
casări
2
3
4

Sold final
(col.5=1+2-3)
5

X

X
X
X
18
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Imobilizări corporale
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi
maşini
Alte instalaţii,
utilaje şi mobilier
Avansuri şi
imobilizări
corporale în curs
TOTAL (rd.05 la
09)
Imobilizări
financiare
ACTIVE
IMOBILIZATE –
TOTAL (rd.04 + 10
+ 11)

05
06
07

X

08
09

X

10
11

X

12

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizări

Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizări
TOTAL (rd.13+14)
Imobilizări corporale
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi maşini
Alte instalaţii, utilaje şi
mobilier
TOTAL (rd.16 la 19)
AMORTIZĂRI – TOTAL
(rd.15+20)

Nr.
rd.

Sold
iniţial

B

6

Amortizare Amortizare
aferenta
în cursul
imobilizărilor
anului
scoase din
evidenţă
7
8

- lei Amortizare la
sfârşitul
anului
(col.9 = 6+78)
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
Elemente de imobilizări

Nr.
rd.

A
B
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi 22
cheltuieli de dezvoltare

Sold iniţial

10

Ajustări
constituite
în cursul
anului
11

Ajustări
reluate la
venituri

- lei Sold final
(col.13=10+1
1-12)

12

13

19
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Alte imobilizări
23
Avansuri şi imobilizări 24
necorporale în curs
TOTAL (rd.22 la 24)
25
Imobilizări corporale
Terenuri
26
Construcţii
27
Instalaţii tehnice şi maşini 28
Alte instalaţii, utilaje şi 29
mobilier
Avansuri şi imobilizări 30
corporale în curs
TOTAL (rd.26 la 30)
31
Imobilizări financiare
32
AJUSTĂRI
33
PENTRU DEPRECIERE
– TOTAL(rd.25+31+32)

ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
2
Semnătura_____________________ Calitatea __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar
al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează
astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

4.2.
Structura formularelor ,,Date informative” (cod 30) şi ,,Situaţia activelor
imobilizate” (cod 40) care se întocmesc de entităţile autorizate, reglementate şi
supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, care sunt societăţi
comerciale ce se încadrează în cerinţele Legii nr.31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la obligaţia
depunerii situaţiilor financiare anuale la registrul comerţului şi care aplică
reglementările contabile emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prevăzute
la pct. 2.2., este următoarea:
DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2009
30
I. Date privind rezultatul înregistrat
Unităţi care au înregistrat profit
Unităţi care au înregistrat pierdere

Nr.r
d.
01

Nr.unităţi
1

- lei Sume
2

02

20

Proiect
- lei -

30
II. Date privind plăţile restante

A
Plăţi restante – total
(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:
Furnizori restanţi – total
(rd. 05 la 07), din care:
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 1 an
Obligaţii restante faţă de bugetul
asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din
- contribuţii pentru asigurări sociale de
stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte
persoane asimilate
- contribuţii pentru fondul asigurărilor
sociale de sănătate
- contribuţia pentru pensia suplimentară
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor
pentru şomaj
- alte datorii sociale
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor
speciale şi alte fonduri
Obligaţii restante faţă de alţi creditori
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit
la bugetul de stat
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit
la bugetele locale

Nr.r
Total
d. Col.2+3
B
03

1

Din care:
Pentru
Pentru
activitatea activitatea
de
curentă
investiţii
2
3

04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17

Credite bancare nerambursate la scadenţă
– total
( d 19
l 21) di
- restante
după 30 de zile

18
19

- restante după 90 de zile
- restante după 1 an
Dobânzi restante

20
21
22

III. Număr mediu de salariaţi

Nr.r
d.

A
Număr mediu de salariaţi

23

IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe

Nr.
rd.

31 decembrie
an precedent
1

31 decembrie
an curent
2

Sume

21

Proiect
- lei -

30
A
Venituri brute din dobânzi plătite de
persoanele
juridice
române
către
persoanele fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobânzi plătite de
persoanele juridice române către persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri din redevenţe plătite de persoanele
juridice române către persoane juridice
afiliate*) nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
V. Tichete de masă
A
Contravaloarea tichetelor de masă acordate
salariaţilor
VI. Cheltuieli de inovare
A
Cheltuieli de inovare **) – total
(rd. 32 la 34), din care:
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul
perioadei
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în
cursul perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul
perioadei
VII. Alte informaţii

B
24

25
26

27
28

29
Nr.r
d.
B
30
Nr.
rd.
B
31

Sume
1

31 decembrie
an precedent
1

31 decembrie
an curent
2

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

32
33
34

Nr.r
d.
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 35
+ 42), din care:
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese 36
de participare, alte titluri imobilizate şi
obligaţiuni pe termen lung, în sume brute
(rd. 37 la 41), din care:
- acţiuni cotate
37
- acţiuni necotate

38

- părţi sociale

39

- obligaţiuni

40

- acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

1

41
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30
Creanţe imobilizate, în sume brute
(rd. 43 + 44), din care:
- creanţe imobilizate în lei şi/sau
exprimate în lei, a căror decontare se face
în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct.
267)
Creanţe comerciale, avansuri acordate
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume
brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi
asimilate (ct. 425 + 4282)
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor
sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +
446 + 447 + 4482)
Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 +
461 + 471 + 473)
Dobânzi de încasat (ct. 5187)
Investiţii pe termen scurt, în sume brute
(ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507+ din
ct.508) (rd. 51 la 55), din care:
- acţiuni cotate

- lei 42
43
44
45
46
47

48
49
50
51

- acţiuni necotate

52

- părţi sociale

53

- obligaţiuni

54

- acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)
Alte valori de încasat
(ct. 5113 + 5114)
Casa în lei şi în valută (rd. 58 + 59), din
care:
- în lei (ct. 5311)
- în valută (ct. 5314)
Conturi curente la bănci în lei şi în valută
(rd. 61 + 62), din care:
- în lei (ct. 5121)
- în valută (ct. 5124)
Alte conturi curente la bănci şi acreditive
(rd. 64 + 65), din care:
- sume în curs de decontare,
acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct.
5112 + 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi
acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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30
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83
+ 86 la 90), din care:
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi
dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 +
1681) (rd. 68 + 69), din care:
- în lei
- în valută
- Credite bancare interne pe termen scurt şi
dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197
+ din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:
- în lei
- în valută
- Credite bancare externe pe termen scurt şi
dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195
+ din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:
- în lei
- în valută
- Credite bancare pe termen lung şi
dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627
+ din ct. 1682)
(rd. 77 + 78), din care:
- în lei
- în valută
- Credite externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)
(rd. 80 + 81), din care:
- în lei
- în valută
- Credite de la trezoreria statului
(ct. 1626 + din ct. 1682)
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente
(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 84 + 85), din care:
- în lei
- în valută
- Datorii comerciale, avansuri primite de la
clienţi şi alte conturi asimilate, în sume
brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi
asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427
+ 4281)
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor
sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +
447 + 4481)

- lei 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88

24
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30
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 +
457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)
Capital subscris vărsat (ct. 1012)
(rd. 92 la 94), din care:
- acţiuni cotate

- lei 89
90
91
92

- acţiuni necotate

93

- părţi sociale

94

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu
colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

Nr.r
d.
95

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct. 21 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.
ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
Semnătura_____________________ Calitatea2 __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar
al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează
astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.
.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
(40)
Elemente de
imobilizări

-leiNr.
rd.

A
B
Imobilizări necorporale
01
Cheltuieli de
constituire si
cheltuieli de
dezvoltare
Alte imobilizări
02
03
Avansuri şi
imobilizări
necorporale in curs
TOTAL (rd. 01 la
04
03)
Imobilizări corporale

Sold
iniţial

Creşteri

1

2

Valori brute
Sold final
Reduceri
(col.5=1+2Total
Din care:
3)
dezmembrări
şi casări
3
4
5
X

X
X
X

25
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Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi
maşini
Alte instalaţii,
utilaje şi mobilier
Avansuri şi
imobilizări
corporale în curs
TOTAL (rd.05 la
09)
Imobilizări
financiare
ACTIVE
IMOBILIZATE –
TOTAL (rd.04 + 10
+ 11)

05
06
07

X

08
09

X

10
11

X

12

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de
imobilizări

Nr.
rd.

B
Imobilizări necorporale
13
Cheltuieli de
constituire si
cheltuieli de
dezvoltare
Alte imobilizări
14
TOTAL (rd.13+14)
15
Imobilizări
corporale
Terenuri
16
Construcţii
17
Instalaţii tehnice şi
18
maşini
Alte instalaţii, utilaje
19
şi mobilier
TOTAL (rd.16 la 19)
20
21
AMORTIZARI –
TOTAL
(RD.15+20)

Sold
iniţial

6

Amortizare Amortizare
aferentă
in cursul
imobilizărilor
anului
scoase din
evidenţă
7
8

- leiAmortizare
la sfârşitul
anului
(col.9 = 6+78)
9

26
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SITUATIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
(40)
Elemente de
imobilizări

Nr.
rd.

A
B
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizări
Avansuri şi imobilizări
necorporale în curs
TOTAL (rd.22 la 24)
Imobilizări corporale
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi maşini
Alte instalaţii, utilaje şi
mobilier
Avansuri şi imobilizări
corporale în curs
TOTAL (rd.26 la 30)
Imobilizări financiare
PROVIZIOANE PENTRU
DEPRECIERE – TOTAL
(rd.25+31+32)

Sold
iniţial

Ajustări
constituite
în cursul
anului

Ajustări
constituite în
cursul anului

-leiSold final
(col.13=10+1112)

10

11

12

13

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
Semnătura_____________________ Calitatea2 __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar
al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează
astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

4.3.
Structura formularelor ,,Date informative” (cod 30) şi ,,Situaţia activelor
imobilizate” (cod 40) care se întocmesc de Entităţile autorizate, reglementate şi
supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, care
sunt societăţi comerciale ce se încadrează în cerinţele Legii nr.31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu privire
la obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la registrul comerţului şi care aplică
reglementările contabile emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private prevăzute la pct. 2.3, este următoarea:
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DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2009
30
I. Date privind rezultatul înregistrat
Unităţi care au înregistrat profit
Unităţi care au înregistrat pierdere

II. Date privind plăţile restante
A
Plăţi restante – total
(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:
Furnizori restanţi – total
(rd. 05 la 07), din care:
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 1 an
Obligaţii restante faţă de bugetul
asigurărilor sociale – total
(rd. 09 la 13), din care:
- contribuţii pentru asigurări sociale de
stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte
persoane asimilate
- contribuţii pentru fondul asigurărilor
sociale de sănătate
- contribuţia pentru pensia suplimentară
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor
pentru şomaj
- alte datorii sociale
Obligaţii restante faţă de bugetele
fondurilor speciale şi alte fonduri
Obligaţii restante faţă de alţi creditori

- lei Nr.r
d.
01

Sume
2

02
Nr.r
Total
d. Col.2+3
B
03

1

Din care:
Pentru
Pentru
activitate
activitate
de
curentă
investiţii
2
3

04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15

Impozite şi taxe neplătite la termenul
stabilit la bugetul de stat
Impozite şi taxe neplătite la termenul
stabilit la bugetele locale
Credite
bancare
nerambursate
la
scadenţă – total
- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile
- restante după 1 an
Dobânzi restante

20
21
22

III. Număr mediu de salariaţi

Nr.r
d.

A

Nr.unităţi
1

16
17
18

31 decembrie
an precedent
1

31 decembrie
an curent
2
28
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Număr mediu de salariaţi

23

IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe

Nr.
rd.
B
24

A
Venituri brute din dobânzi plătite de
persoanele juridice române către
persoanele fizice nerezidente din statele
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobânzi plătite de
persoanele juridice române către
persoane juridice afiliate*) nerezidente
din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri din redevenţe plătite de
persoanele juridice române către
persoane juridice afiliate*) nerezidente
- impozitul datorat la bugetul de stat
A

V. Tichete de masă
Contravaloarea tichetelor de masă acordate
salariaţilor
A
VI. Cheltuieli de inovare **) – total
(rd. 32 la 34), din care:
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul
perioadei
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în
cursul perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul
perioadei
VII. Alte informaţii

Imobilizări financiare, în sume brute (rd.
36 + 42), din care:

Sume
1

25
26

27
28
29
1
Nr.r
d.
30
B
Nr.
rd.
31

1

Sume
1
31 decembrie
an precedent

2
31 decembrie
an curent

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

32
33
34
Nr.r
d.

35

29

Proiect
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate,
interese de participare, alte titluri
imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung,
în sume brute
(rd. 37 la 41), din care:
- acţiuni cotate
- acţiuni necotate
- părţi sociale
- obligaţiuni
- acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)
Creanţe imobilizate, în sume brute
(rd. 43 + 44), din care:
- creanţe imobilizate în lei şi/sau
exprimate în lei, a căror decontare se face
în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct.
267)
Creanţe comerciale, avansuri acordate
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în
sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)
Creanţe în legătură cu personalul şi
conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
Creanţe
în
legătură
cu
bugetul
asigurărilor sociale şi bugetul statului
(ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428
+ 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)
Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 +
461 + 471 + 473)
Dobânzi de încasat (ct. 5187)
Investiţii pe termen scurt, în sume brute
(ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508)
(rd. 51 la 55), din care:
- acţiuni cotate
- acţiuni necotate
- părţi sociale
- obligaţiuni
- acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)
Alte valori de încasat
(ct. 5113 + 5114)
Casa în lei şi în valută (rd. 58 + 59), din
care:
- în lei (ct. 5311)
- în valută (ct. 5314)
Conturi curente la bănci în lei şi în valută
(rd. 61 + 62), din care:
- în lei (ct. 5121)

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
30
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- în valută (ct. 5124)
Alte conturi curente la bănci şi acreditive
(rd. 64 + 65), din care:
- sume în curs de decontare,
acreditive şi alte valori de încasat, în lei
(ct. 5112 + 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi
acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 +
83 + 86 la 90), din care:
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
şi dobânzile aferente, în sume brute (ct.
161 + 1681)
(rd. 68 + 69), din care:
- în lei
- în valută
- Credite bancare interne pe termen scurt
şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 +
5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din
care:
- în lei
- în valută
- Credite bancare externe pe termen
scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 +
5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75),
din care:
- în lei
- în valută
- Credite bancare pe termen lung şi
dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 +
1627 + din ct. 1682)
(rd. 77 + 78), din care:
- în lei
- în valută
- Credite externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)
(rd. 80 + 81), din care:
- în lei
- în valută
- Credite de la trezoreria statului
(ct. 1626 + din ct. 1682)
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente
(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 84 + 85), din care:
- în lei
- în valută

62
63
64
65
66
67

68
69
70

71
72
73

74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85

31

Proiect
- Datorii comerciale, avansuri primite de 86
la clienţi şi alte conturi asimilate, în
sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)
- Datorii în legătură cu personalul şi 87
conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 +
426 + 427 + 4281)
- Datorii în legătură cu bugetul 88
asigurărilor sociale şi bugetul statului
(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428
+ 444 + 446 + 447 + 4481)
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 89
457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)
90
Capital subscris vărsat (ct. 1012)
91
(rd. 92 la 94), din care:
- acţiuni cotate
92
- acţiuni necotate
93
- părţi sociale
94
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu
Nr.r
colaboratorii
d.
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
95

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele _________________
Calitatea2 __________________________
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al
acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează
astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.
ADMINISTRATOR,
Numele şi prenumele ____________
Semnătura_____________________
Ştampila unităţii

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct. 21 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului(CE) nr.1450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.
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Situaţia activelor imobilizate
la 31 decembrie 2009
40
Elemente de
imobilizări

Nr.
rd.

Sold
iniţial

Creşteri

A
Imobilizări
necorporale
Cheltuieli de
constituire şi
cheltuieli de
dezvoltare
Alte imobilizări
Avansuri
şi
imobilizări
necorporale în curs
Total (rd.01 la 03)
Imobilizări
corporale
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi
maşini
Alte
instalaţii,
utilaje şi mobilier
Avansuri
şi
imobilizări
corporale în curs
Total (rd.05 la 09)
Imobilizări
financiare
ACTIVE
IMOBILIZATE
TOTAL
(rd.04+10+11)

B

1

2

-lei Valori brute
Reduceri
Sold final
Total
Din care:
dezmembrări col.5=1+23
şi casări
3
4
5

01

X

02
03

X
X

04

X

05
06
07

X

08
09

X

10
11

X

12
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SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
de Nr. Sold
rd. iniţial

Elemente
imobilizări

A
Imobilizări
necorporale
Cheltuieli
de
constituire şi cheltuieli
de dezvoltare
Alte imobilizări
TOTAL (rd.13+14)
Imobilizări
corporale
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi
maşini
Alte instalaţii, utilaje
şi mobilier
Total (rd.16 la 19)
AMORTIZĂRI
–
TOTAL
(rd.15+20)

B

Amortizare
în cursul
anului

Amortizare
aferenta
imobilizărilor
scoase din
evidenţă

7

8

6

-lei Amortizare
la
sfârşitul
anului
(col.9=6+78)
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
Elemente
de
imobilizări
A
Imobilizări
necorporale
Cheltuieli
de
constituire
şi
cheltuieli
de
dezvoltare
Alte imobilizări
Avansuri
şi
imobilizări
necorporale în
curs

Nr.
rd.
B

Sold
iniţial
10

Ajustări constituite
în cursul anului

Ajustări
constituite în
cursul anului

11

12

-lei Sold final
(col.13=10+11-12)
13

22

23
24

TOTAL (rd.22 25
la 24)
Imobilizări
corporale
34
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Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice
şi maşini
Alte
instalaţii,
utilaje
şi
mobilier
Avansuri
şi
imobilizări
corporale
în
curs
Total (rd.26 la
30)
Imobilizări
financiare
PROVIZIOANE
PENTRU
DEPRECIERE –
TOTAL
(rd.25+31+32)

26
27
28
29
30

31
32
33

ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
Semnătura_____________________ Calitatea2 __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar
al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează
astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

4.4.
Structura formularelor ,,Date informative” (cod 05, respectiv cod 03) şi
,,Situaţia activelor imobilizate” (cod 06 şi respectiv cod 04) care se întocmesc de
entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, care sunt societăţi comerciale ce se încadrează în cerinţele Legii
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare cu privire la obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la registrul
comerţului şi care aplică reglementările contabile emise de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor prevăzute la pct. 2.4, este următoarea:
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I. Pentru societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de
reasigurare
DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2009
05

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat
Societăţi care au înregistrat profit
Societăţi care au înregistrat pierdere
II. Date privind plăţile restante

A
Plăţi restante - total (rd. 04+08+13 la 16 +17
+21) din care:
Obligaţii restante provenite din operaţiuni de
asigurare directă şi reasigurare
(402+404+405**+411**+412**)
Total (rd. 05+06+07)
peste 30 zile
peste 90 zile
peste un an
Obligaţii restante faţă de bugetul
asigurărilor sociale
total (rd. 09 la 12) din care:
Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
datorate de angajatori, salariaţi şi alte
persoane asimilate
(4311+4312+43151+43161)
Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale
de sănătate datorate de angajatori şi de
persoanele asigurate
(4313+4314+43152+43162)
Contribuţii pentru ajutorul de şomaj datorate de
angajatori şi de persoanele asigurate
(4371+4372+4373+4374)
Alte datorii sociale (4381+4383)
Obligaţii restante faţă de bugetele
fondurilor speciale(443+447)
Obligaţii restante faţă de alţi
creditori(161+164+167+168+269+279+421+42
3+
426+427+4281+451+457+4582+462+4283)
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la
bugetul de stat (441+442+444+446+448)

Nr.
rd.

Nr.unităţi
1

01
02
Nr.
rd.

Total
col.2+3

B

1

Sume
2

din care:
Pentru
Pentru
activitatea activitatea
de
curenta
investiţii
2
3

03
04

05
06
07

08
09

10

11
12
13
14

15
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Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la
bugetele locale (441+442+444+446+448)
Credite bancare nerambursate la
scadenta(162+546) – total (rd. 18 la 20), din
care:
- restante după 30 zile
- restante după 90 zile
- restante după 1 an
Dobânzi restante
(16812+16822+54617+54627+16832+54637)
III. Număr mediu de salariaţi
A
Număr mediu de salariaţi
IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe
A

16
17
18
19
20
21
Nr.rd.
B
22
Nr.
rd.
B
23

Venituri brute din dobânzi plătite de
persoanele juridice române către persoanele
fizice nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
24
25
Venituri brute din dobânzi plătite de
persoanele juridice române către persoane
juridice afiliate*** nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
26
Venituri din redevenţe plătite de persoanele
27
juridice române către persoane juridice
afiliate*** nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
28
Nr.rd.
V. Tichete de masa
Contravaloarea tichetelor de masă acordate
29
salariaţilor
VI. Alte informaţii
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 31 +
37), din care:
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni
pe termen lung, în sume brute (rd. 32 la 36),
din care:
- acţiuni cotate
- acţiuni necotate
- părţi sociale
- obligaţiuni
- acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

Nr.rd.

31 decembrie
an precedent
1

31 decembrie
an curent
2

Sume
1

Sume

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

30
31

32
33
34
35
36
37
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Creanţe imobilizate, în sume brute
(rd. 38 + 39), din care:
- creanţe imobilizate în lei şi/sau
exprimate în lei, a căror decontare se face în
funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct.
267)
Creanţe comerciale,
avansuri
acordate
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume
brute (din ct. 461)
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi
asimilate (ct. 425 +428)
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor
sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4382 + 441 + 4424 + 4428 +443+ 444 + 445 +
446 + 447 + 4482)
Alte creanţe (ct. 451 + 452 + 455 +456 + 4582
+ 461 + 471 + 473)
Dobânzi de încasat (ct.54512+54522)
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct.
271 + 272 + 273 + 274+278) (rd. 46 la 50), din
care:
- acţiuni cotate
- acţiuni necotate
- părţi sociale
- obligaţiuni
- acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)
Alte valori de încasat(ct. 548)
Casa în lei şi în valută (rd. 53 + 54), din care:
- în lei (ct. 54711+54721)
- în valută (ct.54714+54724)
Conturi curente la bănci în lei şi în valută
(rd. 56 + 57), din care:
- în lei (ct. 54411+54421)
- în valută (ct. 54414+54424)
Alte conturi curente la bănci şi acreditive
(rd. 59 + 60), din care:
- sume în curs de decontare, acreditive şi
alte valori de încasat, în lei (ct.543
+54415+54425+55111 +55122)
- sume în curs de decontare şi acreditive
în valută (ct.54415+54425 +55112 +55122)
Datorii (rd. 62 + 65 +68 + 71 + 74 + 77 + 78 +
81 la 85), din care:
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi
dobânzile aferente, în sume brute
(ct.
161+168) (rd. 63 + 64), din care:
- în lei
- în valută

37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
38
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65
- Credite bancare interne pe termen scurt şi
dobânzile aferente, (din ct. 5461+ 5462) (rd.
66 + 67), din care:
- în lei
66
- în valută
67
- Credite bancare externe pe termen scurt şi
68
dobânzile aferente, (din ct 5461 + 5462) (rd.
69 + 70), din care:
- în lei
69
- în valută
70
71
- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile
aferente (din ct. 1621 + 1622 +din ct. 168)
(rd. 72 + 73), din care:
- în lei
72
- în valută
73
74
- Credite externe pe termen lung (ct. 1621 +
1622+din ct. 168)
(rd. 75 + 76), din care:
- în lei
75
- în valută
76
- Credite de la trezoreria statului (ct. 16216 +
77
16226+din ct. 168)
78
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct.163
+ 164 + 165 + 167 + din ct. 168)
(rd. 79+ 80), din care:
- în lei
79
- în valută
80
81
- Datorii comerciale, avansuri primite de la
clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute
(din ct. 462)
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi
82
asimilate (ct. 421 + 423 + 426 + 427 + 4281)
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor
83
sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447
+ 4481)
- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457
84
+ 4581 + 462 + 472 + 473 + 269+279)
- Dobânzi de plătit (ct. 54511+54521)
85
Capital subscris vărsat (ct. 121)
86
(rd. 87 la 89), din care:
- acţiuni cotate
87
- acţiuni necotate
88
- părţi sociale
89
VII. Informaţii privind cheltuielile cu
Nr.rd.
colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611+65621)
90
* soldurile debitoare ale conturilor respective

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

** soldurile creditoare ale conturilor respective
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*** Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct. 21 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
Semnătura_____________________ Calitatea2 __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar
al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează
astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la 31 decembrie 2009
06
Elemente de imobilizări

Nr.
rd.

Sold
iniţial

Creşteri

- lei
Valori brute
Reduceri
Total

1 (1)

2 (2)

3 (3)

Din care:
dezmembrări
şi casări
4 (4)

A

B

Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi
cheltuieli de dezvoltare
(501+503)
Alte imobilizări necorporale
(505+507+ din ct. 508)
Avansuri
şi
imobilizări
necorporale în curs de
execuţie (523+524)
TOTAL (rd. 01 la 03)
Plasamente în imobilizări
corporale
Terenuri
(21111+21121+21131)
Construcţii
(21112+21122+21132)
Plasamente în imobilizări
corporale în curs (231+232)
Imobilizări corporale de
exploatare
Echipamente tehnologice şi
aparate şi instalaţii de
măsurare, control şi reglare

01

X

02

X

03

X

04
05

X
X

Sold final
(col. 5 =
1+2-3)

5 (5)

06
07

X

08
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(51112+51113+51122+511
23+51132+51133)

Mijloace de transport,
09
mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale
şi alte active corporale
(51114+51116+51124+511
26+51134+51136)
Avansuri
şi
imobilizări 10
corporale
în
curs
de
execuţie (521+522)
11
TOTAL (rd. 05 la 10)
12
Plasamente în imobilizări
financiare şi plasamente
aferente asigurărilor de
viata pt. care riscul de
investiţii este transferat
contractantului(241+261+
263+264+265+267+268+27
1+272+273+274+278)
ACTIVE IMOBILIZATE - 13
TOTAL(rd. 04+11+12)

X

X
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AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizări

Nr.
rd.

Sold
iniţial

Amortizare în
cursul anului

Amortizare aferentă
imobilizărilor scoase
din evidenţă

A
Imobilizări
necorporale
Cheltuieli de constituire
şi
cheltuieli
de
dezvoltare(58011+5801
3+58021+58023+
58031+58033)
Alte imobilizări
necorporale
(58015+58017+58018+
58025+58027+
58028+58035+58037+5
8038)
TOTAL (rd. 14 + 15)
Plasamente
în
imobilizări corporale
Terenuri
(28111+28121+28131)
Construcţii
(28112+28122+28132)
Imobilizări corporale
de exploatare
Echipamente
tehnologice şi aparate
şi instalaţii de
măsurare, control şi
reglare
(58112+58113+58122+
58123+58132+58133)
Mijloace de transport,
mobilier, aparatura
birotica, echipamente
de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
(58114+58116+58124+
58126+58134+58136)
TOTAL (rd. 17 la 20)
AMORTIZĂRI
–
TOTAL(rd. 16+21)

B
14

6 (1)

7 (2)

8 (3)

Amortizare la
sfârşitul anului
(col. 9 = 6+78)
9 (4)

15

16
17

18
19

20

21
22

42

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
Elemente de imobilizări

Nr.r
d.

Sold
iniţial

A
Imobilizări
necorporale
Cheltuieli de constituire
şi
cheltuieli
de
dezvoltare
(59013+59023+59033)
Alte imobilizări
necorporale
(59015+59017+59018+
59025+59027+
59028+59035+59037+5
9038)
Avansuri şi imobilizări
necorporale în curs de
execuţie
(59213+59223+59233)
TOTAL (rd. 23 la 25)
Plasamente
în
imobilizări corporale
Terenuri
(29111+29121+29131)
Construcţii
(29112+29122+29132)
Plasamente
în
imobilizări corporale în
curs (293)
Imobilizări corporale
de exploatare
Echipamente
tehnologice şi aparate
şi instalaţii de
măsurare, control şi
reglare
(59112+59113+59122+
59123+59132+59133)
Mijloace de transport,
mobilier, aparatura
birotica, echipamente
de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi
alte active corporale
(59114+59116+59124+
59126+59134+59136)

B
23

10 (1)

24

25

26
27

28
29
30

31

Ajustări
constituite în
cursul anului
11 (2)

Ajustări
reluate la venituri
12 (3)

Sold final
(col. 13 =
10+11-12)
13 (4)

Proiect
Avansuri şi imobilizări
corporale
în
curs
(59211+59221+59231)
TOTAL (rd. 27 la 32)
Plasamente în
imobilizări financiare
şi plasamente
aferente asigurărilor
de viata pt. care riscul
de investiţii este
transferat
contractantului
(294+296+297)
AJUSTĂRI
PENTRU
DEPRECIERE
–
TOTAL (rd. 26+33+34)

32
33
34

35

ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
2
Semnătura_____________________ Calitatea __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar
al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează
astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.
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II. Pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare

DATE INFORMATIVE
la 31 decembrie 2009
03
I. Date privind rezultatul înregistrat
Unităţi care au înregistrat profit
Unităţi care au înregistrat pierdere

II. Date privind plăţile restante
A
Plăţi restante – total
(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din
care:
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 1 an
Obligaţii restante faţă de bugetul
asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din
care:
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat
datorate de angajatori, salariaţi şi alte
persoane asimilate
- contribuţii pentru fondul asigurărilor
sociale de sănătate

- lei Nr.r
d.
01

Nr.unităţi
1

Sume
2

02

Nr.r
d.

Total
col.2+3

B
03

1

din care:
Pentru
Pentru
activitate de
activitate
investiţii
curentă
2
3

04
05
06
07
08

09
10

- contribuţia pentru pensia suplimentară
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor
pentru şomaj

11
12

- alte datorii sociale

13

Obligaţii restante faţă de bugetele
fondurilor speciale şi alte fonduri

14

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

15
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03
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit
la bugetul de stat
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit
la bugetele locale
Credite bancare nerambursate la scadenţă
– total (rd. 19 la 21),din care:

- lei 16
17
18

- restanţe după 30 de zile

19

- restanţe după 90 de zile
- restanţe după 1 an
Dobânzi restante

20
21
22

III. Număr mediu de salariaţi

Nr.r
d.

A
Număr mediu de salariaţi
IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe

31 decembrie
an curent
2

23
Nr.
rd.

A

1.

Venituri brute din dobânzi plătite de
persoanele juridice române către
persoanele fizice nerezidente din statele

24

- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobânzi plătite de
persoanele juridice române către persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozit datorat la bugetul de stat
Venituri din redevenţe plătite de persoanele
juridice române către persoane juridice
afiliate*) nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care:

25
26

- impozitul datorat la bugetul de stat
V. Tichete de masa

31 decembrie
an precedent
1

Sume
- lei –
1

27
28

29
Nr.r

Sume
lei

d.

Contravaloarea tichetelor de masă
acordate salariaţilor

30

46
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VI. Alte informaţii

- lei Nr.r
d.

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 32
+ 38), din care:

31

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese
de participare, alte titluri imobilizate şi
obligaţiuni pe termen lung, în sume brute
(rd. 33 la 37), din care:
- acţiuni cotate

32

34

- părţi sociale

35

- obligaţiuni

36

- acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

37

Creanţe imobilizate, în sume brute
(rd. 39 + 40), din care:

38

- creanţe imobilizate în lei şi/sau
exprimate în lei, a căror decontare se face
în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct.
267)
Creanţe comerciale, avansuri acordate
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume
brute (din ct. 461)
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi
asimilate (ct. 425 +4282)

39

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct.
501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 47 la
51), din care:
- acţiuni cotate

31 decembrie
an curent

33

- acţiuni necotate

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor
sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +
446 + 447 + 4482)
Alte creanţe (ct. 451 + 452 + 455 +456 +
4582 + 461 + 471 + 473)
Dobânzi de încasat (ct. 5182)

31 decembrie
an precedent

40
41
42
43

44
45
46
47

- acţiuni necotate

48

- părţi sociale

49

47
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- lei -

03
- obligaţiuni

50

- acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

51

Alte valori de încasat(ct. 511)

52

Casa în lei şi în valută (rd. 54 + 55), din
care:
- în lei (ct. 5311)

53

- în valută (ct.5314)
Conturi curente la bănci în lei şi în valută
(rd. 57 + 58), din care:

54
55
56

- în lei (ct. 5121)

57

- în valută (ct. 5124)

58

Alte conturi curente la bănci şi acreditive
(rd. 60 + 61), din care:

59

- sume în curs de decontare,
acreditive şi alte valori de încasat, în lei
(ct.5125+532+5411)
- sume în curs de decontare şi
acreditive în valută (ct.5125+5412)

60

Datorii (rd. 63 + 66 +69 + 72 + 75 + 78 + 79
+ 82 la 86), din care:

62

- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi
dobânzile aferente, în sume brute (ct.
161+1681) (rd. 64 + 65), din care:
- în lei

63

- în valută
- Credite bancare interne pe termen scurt şi
dobânzile aferente, (ct. 5191 + 5192 +
5197 + din ct. 5198) (rd. 67 + 68), din care:
- în lei
- în valută
- Credite bancare externe pe termen scurt
şi dobânzile aferente, (ct 5194 + 5195 + din
ct. 5198) (rd. 70 + 71), din care:
- în lei
- în valută

61

64
65
66
67
68
69
70
71

48
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03
- Credite bancare pe termen lung şi
dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627
+ din ct. 1682 )
(rd. 73 + 74, din care:
- în lei
- în valută

- lei 72

73
74

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 75
1624 + 1625 + din ct. 1682)
(rd. 76 + 77), din care:
- în lei
76
- în valută
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 +
din ct. 1682)
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente
(ct.167 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 80 + 81), din care:
- în lei
- în valută

77
78
79
80
81

- Datorii comerciale, avansuri primite de la
clienţi şi alte conturi asimilate, în sume
brute (din ct. 462)
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi
asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427
+ 4281)
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor
sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +
447 + 4481)
- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 +
457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 +
509)
- Dobânzi de plătit (ct. 5181)

82

Capital subscris vărsat (ct. 121)
(rd. 88 la 90), din care:
- acţiuni cotate

87

83
84

85
86

88

- acţiuni necotate

89

- părţi sociale

90

VII. Informaţii privind cheltuielile cu
colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

Nr.r
d.

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

91
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*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct. 21 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
2
Semnătura_____________________ Calitatea __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar
al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează
astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.
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SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la 31 decembrie 2009
04
Elemente
imobilizări

-leide

Nr.
rd.

Sold
iniţial

Creşteri

Valori brute
Reduceri
Total

A
Imobilizări
necorporale
Cheltuieli de
constituire şi cheltuieli
de dezvoltare
Alte imobilizări
necorporale
Avansuri şi imobilizări
necorporale în curs
TOTAL (rd. 01 la 03)
Imobilizări corporale
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi
maşini
Alte instalaţii, utilaje şi
mobilier

B
01

1 (1)

2 (2)

3 (3)

Din care:
dezmembrări
şi casări
4 (4)
X

02

X

03

X

04
05

X
X

5 (5)

06
07
08

Avansuri şi imobilizări
corporale în curs

X

09

10
TOTAL (rd. 05 la 09)
11
X
Imobilizări financiare
12
ACTIVE
IMOBILIZATE TOTAL
(rd. 04+10+11)
SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de
Nr. Sold Amortizare Amortizare aferentă
imobilizărilor scoase
imobilizări
rd. iniţial
în cursul
din evidenţă
anului
A
Imobilizări
necorporale
Cheltuieli de
constituire şi
cheltuieli de
dezvoltare

Sold final
(col. 5 =
1+2-3)

B
13

6 (1)

7 (2)

8 (3)

Amortizare la
sfârşitul anului
(col. 9 = 6+78)
9 (4)
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Alte imobilizări
necorporale

14

TOTAL (rd. 13 +
14)
Imobilizări
corporale
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi
maşini
Alte instalaţii, utilaje
şi mobilier
TOTAL (rd. 16 la
19)
AMORTIZĂRI
–
TOTAL(rd. 15+20)

15
16
17
18
19
20
21

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
Ajustări
Elemente de imobilizări Nr.r
Sold
Ajustări
reluate la
d.
iniţial
constituite
venituri
în cursul
anului
B
10 (1)
11 (2)
12 (3)
A
22
Imobilizări
necorporale
Cheltuieli de constituire
şi cheltuieli de
dezvoltare
Alte imobilizări
23
necorporale
Avansuri şi imobilizări
24
necorporale în curs
25
TOTAL (rd. 22 la 24)
26
Imobilizări corporale
Terenuri
Construcţii
27
Instalaţii tehnice şi
28
maşini curs
Alte instalaţii, utilaje şi
29
mobilier
Avansuri şi imobilizări
30
corporale în curs
31
TOTAL (rd. 26 la 30)
32
Imobilizări financiare
AJUSTĂRILE PENTRU 33
DEPRECIERE - TOTAL
(rd. 25+31+32)

Sold final
(col. 13 =
10+11-12)
13 (4)
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ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
Semnătura_____________________ Calitatea2 __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în
clar al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se
completează astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să
îndeplinească această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

4.5.
Structura formularelor ,,Date informative” (cod 30) şi ,,Situaţia
activelor imobilizate” (cod 40) care se întocmesc de entităţile autorizate,
reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, care sunt
societăţi comerciale ce se încadrează în cerinţele Legii nr.31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu
privire la obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la registrul comerţului şi
care aplică reglementările contabile emise de Banca Naţională a României,
prevăzute la pct. 2.5, este următoarea:
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DATE INFORMATIVE

la 31 decembrie 2009

Proiect
- lei -

Cod 30
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT
A
Unităţi care au înregistrat profit
Unităţi care au înregistrat pierdere

Cod
poziţie

Număr unităţi

Sume

1

2

B
101
102

- lei II. DATE PRIVIND PLĂŢILE RESTANTE
A
PLĂŢI RESTANTE – TOTAL
(poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:
Furnizori restanţi – TOTAL (poz. 203 la 205),
din care:
- peste 30 zile
- peste 90 zile
- peste 1 an
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale –
TOTAL (poz.207 la 211),
din care:
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat
datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane
asimilate
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de
sănătate
- contribuţia pentru pensia suplimentară
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru
şomaj
- alte datorii sociale
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi
alte fonduri
Obligaţii restante faţă de alţi creditori
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul
de stat
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele
locale
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă
TOTAL (poz.217 la 220), din care:
- restante până la 30 zile
- restante după 30 zile
- restante după 90 zile
- restante după 1 an
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă TOTAL (poz.223 la 226),
din care:
- restante până la 30 zile
- restante după 30 zile
- restante după 90 zile
- restante după 1 an
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite

Cod
Total
poziţie col.2 + 3
B

1

din care:
Pentru activitatea
curentă

Pentru activitatea de
investiţii

2

3

201
202
203
204
205
206

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222*)
223*)
224*)
225*)
226*)
227*)
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III. NUMĂR MEDIU DE SALARIAŢI

Cod
poziţie

A
Număr mediu de salariaţi

IV. PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI REDEVENŢE
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române
către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române
către persoane juridice afiliate**) nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către
persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
V. TICHETE DE MASĂ
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

VI. CHELTUIELI DE INOVARE***)
Cheltuieli de inovare – total (poz. 602 la 604), din care:
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

B

31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

1

2

301

Cod
poziţie

Sume
- lei -

401
402
403
404
405
406
Cod
poziţie

Sume
- lei -

501

Cod
poziţie

Sume
- lei 31 decembrie
an precedent

31 decembrie
an curent

601
602
603
604

*) Se completează doar de către instituţiile de credit.
**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului Comisiei nr.1450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
Semnătura_____________________ Calitatea2 __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în
clar al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se
completează astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să
îndeplinească această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.
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SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la 31 decembrie 2009

Proiect

40

- lei -

VALOAREA BRUTĂ A
ELEMENTELOR DE
IMOBILIZĂRI
A
IMOBILIZĂRI
NECORPORALE
Fond comercial
Cheltuieli de constituire
Alte imobilizări necorporale
Avansuri şi imobilizări
necorporale în curs
TOTAL (poz.101 la 104)
IMOBILIZĂRI CORPORALE
Terenuri
Amenajări de terenuri
Construcţii
Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi instalaţii de
lucru)
Aparate şi instalaţii de
măsurare, control şi reglare
Mijloace de transport
Mobilier, aparatură
birotica, echipamente de
protecţie a valorilor umane şi
materiale şi alte active
corporale
Avansuri şi imobilizări
corporale în curs
TOTAL (poz.106 la
111+113+114)
IMOBILIZĂRI FINANCIARE
Efecte publice şi valori
asimilate
Obligaţiuni şi alte titluri cu
venit fix
Părţi în societăţile
comerciale legate
Participaţii şi activităţi de
portofoliu
TOTAL (rd.116 la 119)
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(rd.105+115+120)

Reduceri
Cod Sold
poziţie iniţialCreşteri Total
B

1 (1) 2 (2)

3 (3)

din care:
dezmembrări
şi casări
4 (4)

101
102
103

X
X
X

104
105

X
X

106
107
108

X
X

Sold final
(col.5=1+2-3)
5 (5)

109
110
111

113
114

X

115
116

X

117

X

118

X

119
120

X
X

121
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SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
40
AMORTIZĂRI AFERENTE
ELEMENTELOR DE
IMOBILIZĂRI
A
IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Fond comercial
Cheltuieli de constituire
Alte imobilizări necorporale
TOTAL (poz.131 la 133)
IMOBILIZĂRI CORPORALE
Amenajări de terenuri
Construcţii
Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi instalaţii de
lucru)
Aparate şi instalaţii de
măsurare, control şi reglare
Mijloace de transport
Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale şi alte
active corporale
TOTAL (poz.135 la 139+141)
AMORTIZĂRI – TOTAL
(poz.134+142)

- lei Amortizare
Amortizare
aferentă
Cod Sold în cursul imobilizărilor Amortizare la
poziţie iniţial anului
scoase din sfârşitul anului
(col.9=6+7-8)
evidenţă
B

6 (1)

7 (2)

8 (3)

9 (4)

131
132
133
134
135
136
137
138
139

141
142
143
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SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Proiect - lei 40
Sold Provizioane
PROVIZIOANE PENTRU
Sold final
iniţial constituite Provizioane
DEPRECIEREA
reluate
Cod
în cursul
(col.13=10+11ELEMENTELOR DE
la venituri
poziţie
anului
12)
IMOBILIZĂRI
A
B 10 (1)
11 (2)
12 (3)
13 (4)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Fond comercial
151
Cheltuieli de constituire
152
Alte imobilizări necorporale
153
Avansuri şi imobilizări
necorporale în curs
154
TOTAL (poz.151 la 154)
155
IMOBILIZĂRI CORPORALE
Terenuri
156
Amenajări de terenuri
157
Construcţii
158
Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi instalaţii de
lucru)
159
Aparate şi instalaţii de
măsurare, control şi reglare
160
Mijloace de transport
161
Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale şi alte
active corporale
163
Avansuri şi imobilizări corporale
în curs
164
TOTAL (poz.156 la 161+163+164) 165
IMOBILIZĂRI FINANCIARE
Efecte publice şi valori asimilate 166
Obligaţiuni şi alte titluri cu venit
fix
167
Părţi în societăţile comerciale
legate
168
Participaţii şi activităţi de
portofoliu
169
TOTAL (poz.166 la 169)
170
PROVIZIOANE PENTRU
DEPRECIERE - TOTAL
(poz.155+165+170)
171
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ADMINISTRATOR,
ÎNTOCMIT1,
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________________
Semnătura_____________________ Calitatea2 __________________________
Ştampila unităţii
Semnătura__________________________
Nr.de înregistrare în organismul profesional
1
Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în
clar al acestora.
2
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se
completează astfel:
- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să
îndeplinească această funcţie, potrivit legii SAU
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.
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