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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Prezentul proiect de normă modifică art. 3 și anexa “Situaţia ajustărilor de valoare IFRS-RAS şi 

impactul fiscal al acestora” din Norma A.S.F. nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale 

de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Proiectul reglementează obligația societăților de asigurare și/sau reasigurare privind întocmirea 

în scop informativ, auditarea și depunerea situațiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS, pentru 

exercițiile financiare 2021, 2022 și 2023, având în vedere următoarele premise: 

- art. 3 din Norma A.S.F. nr. 19/2015 prevedea anul 2020 ca ultim an de întocmire și depunere a 

situațiilor financiare IFRS de către societățile de asigurare și/sau reasigurare, însă în contextul pandemic 

actual A.S.F. a emis Norma nr. 1/2021 prin care a derogat de la obligația întocmirii acestor situații 

financiare pentru anul 2020. În contextul în care A.S.F. are în vedere reluarea demersurilor necesare 

pentru crearea cadrului legal necesar pentru trecerea la IFRS ca bază unică a contabilității pentru 

societățile de asigurare și/sau reasigurare, neprelungirea obligativității întocmirii situațiilor financiare 

conform IFRS potrivit prevederilor Normei A.S.F. nr. 19/2015 ar conduce la situația în care societăţile 

vor trebui să reparcurgă retratarea situaţiilor financiare şi vor trebui să aplice IFRS 1-Adoptarea pentru 

prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, ceea ce presupune prezentarea a 3 

bilanțuri pentru 3 ani financiari consecutivi; 

- în perspectiva utilizării IFRS ca bază a contabilității, este necesară menținerea continuității 

aplicării IFRS ca raportare dublă pentru a permite A.S.F. colectarea informațiilor necesare în 

eventualitatea solicitării de către M.F. a unei analize a efectelor aplicării IFRS; 

- pentru societăţile de asigurare și/sau reasigurare s-a instituit obligaţia întocmirii şi auditării 

situaţiilor financiare individuale conforme cu IFRS, ca al doilea set de raportări financiare și în scop 

informativ, pentru o perioadă de 8 ani (2012-2019), ceea ce a presupus un efort semnificativ din partea 

acestora (consultanță, dezvoltare de soft, costuri cu auditul, pregătire profesională); 

- aplicarea IFRS ca set unic de situaţii financiare aduce un plus de valoare din perspectiva aplicării 

regimului Solvabilitate II, având în vedere faptul că metodele de evaluare a activelor şi obligaţiilor, altele 

decât cele de asigurare, asigură convergenţa cu cerinţele cadrului de supraveghere prudenţial specific 

societăţilor de asigurare și/sau reasigurare (Solvabilitate II). 
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- există cadrul legal pentru statele membre pentru a opta pentru aplicarea IFRS la întocmirea 

situațiilor financiare anuale ale societăților de asigurare și/sau reasigurare, respectiv Regulamentul (CE) 

nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea Standardelor internaționale 

de contabilitate; 

- în cadrul reuniunii din 16 iulie 2021 a Comitetului de Reglementare în domeniul Contabilității 

(ARC) de la nivelul CE a fost votat Regulamentul referitor la adoptarea la nivelul UE a IFRS 17-

Contracte de asigurare, data de intrare în vigoare a acestui standard fiind 01 ianuarie 2023; 

- cu referire strictă la societățile de asigurare și/sau reasigurare, pe baza datelor disponibile public1 

a rezultat că, la nivelul lunii decembrie 2018, tot mai multe state europene au instituit obligativitatea sau 

permit aplicarea IFRS ca bază contabilă unică la întocmirea situațiilor financiare individuale. 

 

                                                 
1https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/company_reporting_and_auditing/documents/ias-regulation-use-of-

options-overview_en.pdf 
 


