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NOTĂ  FUNDAMENTARE 

 

 

          Referitor la evaluarea contractelor de asigurare, în 18 Mai 2017 IASB a publicat IFRS 17 

„Contracte de asigurare” care va avea aplicabilitate din anul 2021 și va abroga standardul specific 

domeniului asigurărilor aplicabil în prezent, respectiv IFRS 4 “Contracte de asigurare”. Noul IFRS 17 

aduce schimbări importante în recunoaşterea şi reflectarea obligaţiilor asigurătorilor, în special cele 

rezultate din contractele de asigurare pe termen lung. 

Ca urmare a preocupării continue cu privire la evaluarea gradului de adecvare a directivelor 

europene în domeniul contabilităţii, în prezent la nivelul Comisiei Europene se desfăşoară o analiză 

extinsă, scopul acesteia fiind determinarea măsurii în care legislaţia europeană actuală din domeniul 

contabilităţii şi raportărilor asigură realizarea obiectivelor acestora şi dacă este oportună actualizarea şi 

îmbunătăţirea acestora. 

Având în vedere faptul că există arii de aplicare a IFRS în cadrul cărora există probleme de clarificat, 

apreciem că este probabil ca la nivelul UE să se acorde o mai mare atenție acestui domeniu, existând 

posibilitatea de a exista o amânare a aplicării IFRS 17 în UE față de data intrării în vigoare. 

        Astfel, până la clarificarea impactului aplicării IFRS 17 la nivelul UE și în vederea obţinerii unei 

continuităţi în aplicarea IFRS pe piaţa asigurărilor din România, se impune modificarea Normei 19/2015, 

prelungind cu doi ani termenul de întocmire în scop informativ a situațiilor financiare conform IFRS de 

către societăţile de asigurare și/sau reasigurare, ca al doilea set de situaţii financiare, respectiv pentru anii 

2019 și 2020. De asemenea, se introduce precizarea că pentru exerciţiile financiare ale anilor 2019 și 

2020 entitățile conduc contabilitatea în paralel în conformitate cu prevederile Normei nr. 41/2015 şi în 

conformitate cu IFRS și cu tratamentele IFRS prevăzute în Ghidul de îndrumare privind aplicarea IFRS 

pe care A.S.F. îl publică pe site-ul propriu în termen de 30 de zile de intrarea în vigoare a normei. 

        Totodată, pentru mai multă transparență și pentru înțelegerea mai facilă a ajustărilor aferente 

elementelor de activ, de pasiv şi de capitaluri proprii ca urmare a retratării situaţiilor financiare întocmite 

în conformitate cu reglementările contabile naționale, anumite prevederi din Norma nr.19/2015 necesită 

a fi completate. Astfel, s-a introdus obligația asigurătorilor de a anexa la situațiile financiare politicile 

contabile IFRS pe care le aplică, o situație comparativă IFRS-RAS (reglementări contabile statutare) cu 

principalii indicatori bilanțieri (anexa nr.1 la normă) și un document al cărui conţinut să permită 

identificarea diferențelor de tratament contabil între cele două referențiale contabile. 


