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REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:
- contextul situației de criză generate de pandemia de COVID-19,
- faptul că IASB (Internațional Accounting Standards Board) a luat decizia de amânare a aplicării IFRS
17 - Contracte de asigurare de la 1 ianuarie 2021 la 1 ianuarie 2023, corelată cu amânarea aplicării IFRS
9 – Instrumente financiare de la aceeași dată,
- faptul că, în contextul pandemic actual, renunțarea la întocmirea situațiilor financiare IFRS ar duce la
simplificarea procesului de raportare și degrevarea societăților de asigurare și/sau reasigurare în scopul
pregătirii exercițiului Balance Sheet Review, a raportării Solvency II și a auditării situațiilor financiare
statutare,
se impune completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea
Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurarereasigurare şi de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, în sensul exonerării societăților
de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare de la întocmirea în scop informativ și depunerea
situaţiilor financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS aferente anului 2020.
De menționat că, după adoptarea IFRS 17 - Contracte de asigurare de către UE, în perspectiva
acordării permisiunii asigurătorilor români de a întocmi situații financiare conforme cu IFRS ca set unic
de raportări financiare, societăţile de asigurare și/sau reasigurare vor trebui să reparcurgă retratarea
situaţiilor financiare şi vor trebui să aplice IFRS 1 - Adoptarea pentru prima dată a Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară, având în vedere faptul că nu se vor mai putea încadra în categoria
excepţiilor prevăzute la pct. 41 al standardului.
REGULAMENTUL (CE) NR. 1126/2008 AL COMISIEI din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de
contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului
STANDARDUL INTERNAȚIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ 1- Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de
Raportare Financiară
4. Acest IFRS se aplică atunci când o entitate adoptă pentru prima dată IFRS-urile. Nu se aplică atunci când, de exemplu, o entitate:
(a) încetează să mai prezinte situaţii financiare în conformitate cu cerinţe naţionale, după ce le-a prezentat anterior împreună cu un alt set
de situaţii financiare care conţineau o declaraţie explicită și fără rezerve de conformitate cu IFRS-urile;
(b) a prezentat în anul anterior situaţii financiare conforme cu cerinţele naţionale, și acele situaţii financiare conţineau o declaraţie explicită
și fără rezerve de conformitate cu IFRS-urile; sau
(c) a prezentat în anul anterior situaţii financiare care au conţinut o declaraţie explicită și fără rezerve de conformitate cu IFRS-urile, chiar
dacă auditorii și-au întocmit raportul de audit în baza acelor situaţii financiare.
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