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In this issue:

În această ediție:

 Accounting regulations
------------------------------------------------------------------Order no.166/2017 regarding the preparation and
submission of annual financial statements and
annual reporting towards the local offices of the
Ministry of Finance and also for amending and
completing certain accounting provisions,
published in the Official Gazette of Romania
no. 84/31.01.2017.

 Reglementari contabile
-------------------------------------------------------------------------Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte
legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor reglementări contabile , a fost
publicat in Monitorul Oficial nr. 84/31.01.2017

Through this Order, it is repealed the Order no. 123/2016
regarding the main aspects of preparing and submitting
annual financial statements and annual accounting
reports of economic operators to the local offices of the
Ministry of Finance.

Prin acest ordin, se abrogă Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate
de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice.

We have summarized below some provisions
brought by the new Order:

Prezentam in cele ce urmeaza cateva prevederi
introduse de noul ordin:

The order contains provisions regarding the preparation
of annual financial statements for financial year 2016 and
annual accounting reports of the entities as at 31
December 2016, as well as regarding their submission to
the local offices of the Ministry of Finance.

Ordinul conține prevederi referitoare la întocmirea
situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar
2016 și a raportărilor contabile anuale întocmite de
operatorii economici la 31 decembrie 2016, precum și la
depunerea lor la unitățile teritoriale ale Ministerului
Finanțelor Publice.

The order details the types of annual financial
statements prepared according to applicable accounting
regulations, respectively accounting regulations on
individual annual financial statements and consolidated
annual financial statements approved by Ministry of
Public Finance no. 1802/2014 with subsequent
amendments or accounting regulations compliant with

Ordinul detaliază tipurile de situații financiare anuale
întocmite în functie de reglementările contabile
aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare sau Reglementările
contabile conforme cu Standardele Internaționale de
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International Financial Reporting Standards, approved
by Ministry of Public Finance no. 2844/2016.

Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 2.844/2016.

Companies whose securities were admitted to trading on
a regulated market during 2016, are preparing annual
individual financial statements according to IFRS
restating the accounting information organized under
accounting regulations approved by Ministry of Public
Finance Order no. 1802/2014

Societătile ale căror valori mobilare au fost admise la
tranzacționare în cursul anului 2016 întocmesc situații
financiare anuale individuale în baza IFRS prin
retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în
baza reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

The Order approves the structure of the forms 30
“Informative data” and 40 “Statement of fixed assets” that
accompany the annual financial statements prepared
according to the Ministry of Finances Order no.
1802/2014 by the entities whose financial year is the
same as the calendar year. The "Informative data" – form
30 was amended presenting for all economic operators,
irrespective of the applicable accounting regulations,
information
related
to
amounts
due
to
shareholders/associates distinctly for individuals and for
legal entities.

Ordinul aprobă structura formularelor 30 “Date
informative” și 40 “Situația activelor imobilizate” care
însoțesc situațiile financiare anuale întocmite potrivit
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 de
către entitățile al caror exercițiu financiar coincide cu
anul calendaristic. În formularul 30 „Date informative”,
pentru toate categoriile de operatori economici,
indiferent de reglementările contabile aplicabile, au fost
introduse informații distincte pentru reflectarea sumelor
datorate
acționarilor/asociaților
persoane
fizice,
respectiv persoane juridice.

The order also completes and amends certain provisions
included in the Accounting Regulations regarding the
annual financial statements approved through the
Ministry of Public Finances Order No. 1802/2014.

În plus, ordinul completează și modifică anumite
prevederi cuprinse în Reglementările contabile privind
situațiile finaciare anuale aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1802/2014.
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