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    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,   
    având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, precum şi necesitatea alinierii la 
practica naţională şi internaţională pentru promovarea transparenţei şi comparabilităţii situaţiilor financiare,   
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 19 
decembrie 2018, 
   
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 
 
   
   Art. I. -   Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale 
de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare- reasigurare şi de reasigurare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:   

dataIncarcare:
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   1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
   " Art. 3. -   (1) Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2018, 2019 şi 2020, societăţile de asigurare, asigurare-
reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare entităţi, întocmesc în scop informativ situaţiile financiare 
anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea set de situaţii financiare."   
   2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:   
   " (3) Situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) sunt obţinute prin retratarea soldurilor prezentate în 
balanţele contabile întocmite în baza evidenţei contabile organizate potrivit prevederilor Normei Autorităţii de 
Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare 
şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare."   
   3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
   " Art. 6. -   (1) Entităţile anexează la situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS situaţia 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta normă şi un document al cărui conţinut să evidenţieze 
diferenţele dintre tratamentele contabile conform prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 
41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura 
situaţiilor financiare, cu explicaţiile aferente."   
   4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:   
   " Art. 8. -   (1) Situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 7, întocmite în conformitate cu IFRS şi însoţite de 
toate documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), sunt transmise către A.S.F. până la data de 30 iunie a exerciţiului 
financiar următor; situaţiile financiare anuale sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entităţile respective, 
acţionarii acestora şi A.S.F., iar menţiunea respectivă se efectuează la publicarea acestora pe pagina web a 
entităţii.   
   (2) Situaţiile financiare prevăzute la alin. (1) se transmit pe suport hârtie şi în format electronic, concomitent cu 
transmiterea unei adrese, prin Registratura A.S.F., semnată de către conducere, privind asumarea informaţiilor 
transmise în format electronic, astfel:   
   a) elementele prevăzute în anexă, în fişiere de tip .xls;   
   b) alte informaţii decât cele prevăzute la lit. a), în fişiere de tip .doc şi/sau .pdf."   
   5. După articolul 11 se introduce o anexă, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta normă.   
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   Art. II. -   Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. 
   
    

 Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
Leonardo Badea 

 

 
    Bucureşti, 20 decembrie 2018.   
    Nr. 22. 
 
 
   
 
 

ANEXĂ  
(Anexa la Norma nr. 19/2015) 

 
   

Situaţia ajustărilor de valoare IFRS-RAS1 şi impactul fiscal al acestora 
   

   1 RAS - Reglementările contabile naţionale aplicabile societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, respectiv 
Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară 
activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare. 
   
    Denumire asigurător 
 
 
   
                

  - lei - 
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Nr. 
curent 

Elemente 

IFRS 

Tratament 
contabil/ 

IFRS/IAS3 
aplicat** 

RAS 
Tratament 
contabil** 

Diferenţe de evaluare 
RAS/IFRS 

Diferenţe de 
evaluare RAS/IFRS, 
din care cu impact 

în: 

Explicaţie 
diferenţe*** 

Diferenţe 
temporare 

Impactul 
fiscal 
(16%) 

     TOTAL, 
din care: 

Ajustări Reclasificări P&L4 
Capitaluri 

proprii 
(Equity) 

   

  1 2 3 4 5 = 6 + 7 6 7 8 9 10 11 
12 = 

11*16% 

 ACTIV             

 1. 
Imobilizări necorporale, din 
care: 

            

 1.1 Fond comercial*             

 2 

Plasamente în imobilizări 
corporale, imobilizări 
corporale şi stocuri (rd. 2.1-
2.3) 

0  0   0 0 0 0  0 0 

 2.1 Deţinute pentru vânzare             

 2.2 
Deţinute pentru folosinţa 
proprie 

            

 2.3 
Mijloace fixe amortizabile şi 
alte investiţii 

            

 3 
Active/Plasamente 
financiare (rd. 3.1-3.6) 

0  0   0 0 0 0  0 0 

 3.1 Disponibile pentru vânzare             

 3.2 Deţinute până la scadenţă             

 3.3 
Înregistrate la valoarea 
justă prin P&L 

            

 3.4 
Instrumente financiare 
derivate 

            

 3.5 
Plasamente la societăţi 
afiliate 

            

 3.6 Alte active             

 4 
Rezerve tehnice cedate - 
asigurări generale (rd. 4.1-
4.6) 

0  0   0 0 0 0  0 0 



 4.1 Rezerva de primă             

 4.2 Rezerva de daune             

 4.3 
Rezerva de riscuri 
neexpirate 

            

 4.4 Rezerva de catastrofă             

 4.5 Rezerva de egalizare             

 4.6 Alte rezerve             

 5 
Rezerve tehnice cedate - 
asigurări de viaţă (rd. 5.1-
5.4) 

0  0   0 0 0 0  0 0 

 5.1 Rezerva matematică             

 5.2 Rezerva de primă AV5             

 5.3 Rezerva de daune AV             

 5.4 Alte rezerve AV             

 6 
Creanţe comerciale şi 
similare (rd. 6.1-6.3) 

0  0   0 0 0 0  0 0 

 6.1 Creanţe din asigurări             

 6.2 Creanţe intermediari             

 6.3 Alte creanţe             

 7 
Creanţe din operaţiuni de 
reasigurare 

            

 8 
Cheltuieli de achiziţie 
reportate 

            

 9 
Numerar şi echivalente de 
numerar 

            

 10 
Creanţe cu impozitul 
amânat (DTA) (IFRS) 

            

 11 

Alte active (stocuri, 
cheltuieli în avans, 
împrumuturi acordate 
societăţilor afiliate, alte 
creanţe etc.) 

            

  

TOTAL ACTIV  
(rd. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 

7  
+ 8 + 9 + 10 + 11) 

0  0   0 0 0 0  0 0 



  PASIV             

 12 
Capital propriu, din care: 
(rd. 12.1-12.6) 

0  0   0 0 0 0  0 0 

 12.1 Capital social             

 12.2 
Rezerva de valoare justă 
(IFRS) 

            

 12.3 Prime de capital             

 12.4 Rezerve din reevaluare             

 12.5 Acţiuni proprii             

 12.6 
Rezultat reportat + 
rezultatul exerciţiului (rd. 
12.6.1-12.6.3) 

0  0   0 0 0 0  0 0 

 12.6.1 
Rezultat reportat IAS 29 
(IFRS) 

            

 12.6.2 Rezultat reportat retratare             

 12.6.3 Rezultatul exerciţiului             

 13 Datorii subordonate             

 14 
Rezerve tehnice asigurări 
generale (rd. 14.1-14.6) 

0  0   0 0 0 0  0 0 

 14.1 Rezerva de primă             

 14.2 Rezerva de daune             

 14.3 
Rezerve de riscuri 
neexpirate 

            

 14.4 Rezerva de catastrofă             

 14.5 Rezerva de egalizare             

 14.6 Alte rezerve             

 15 
Rezerve tehnice - asigurări 
de viaţă (rd. 15.1-15.4) 

0  0   0 0 0 0  0 0 

 15.1 Rezerva matematică             

 15.2 Rezerva de primă AV             

 15.3 Rezerva de daune AV             



 15.4 Alte rezerve AV             

 16 Datorii             

 17 
Datorii din operaţiuni de 
reasigurare 

            

 18 
Datorii cu impozitul amânat 
(DTL) (IFRS) 

            

 19 Provizioane             

 20 
Alte pasive (venituri în 
avans, subvenţii etc.) 

            

  

TOTAL PASIV  
(rd. 12 + 13 + 14 + 15 + 16 

+  
17 + 18 + 19 + 20) 

0  0   0 0 0 0  0 0 

  cheie verificare Total activ = 
Total pasiv 

0  0          

 
   * A se detalia pentru fuziuni.   
   ** De exemplu: cost istoric, cost amortizat, valoarea justă prin Contul de profit şi pierdere (P&L); valoare justă 
prin Equity.   
   *** Explicaţiile se vor regăsi în monografia descriptivă prevăzută la art. 6 din normă.   
   2 Se va completa anul de raportare, după caz.   
   3 IAS - Standarde Internaţionale de Contabilitate.   
   4 P&L - Contul de profit şi pierdere.   
   5 AV - Asigurări de viaţă.   
 


