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 Ordin 
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare/reasigurare

  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 1 iulie 2008 prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare/reasigurare,  
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin: 

  	 Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare/reasigurare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   	Art. 2. - Direcţia generală reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 


    Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
 

 Bucureşti,  
 Nr. 11 / 7.07. 2008
                                                                                                                      

Anexă

SISTEMUL
de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare – reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare/reasigurare

CAPITOLUL I

A. Norme metodologice privind întocmirea ŞI verificarea 
raportărilor contabile ALE SOCIETăţILOR COMERCIALE DE ASIGURARE, DE ASIGURARE – REASIGURARE ŞI DE REASIGURARE, PRECUM ŞI ALE BROKERILOR DE ASIGURARE/REASIGURARE
la 30 iunie 2008
   
1. Generalităţi

Societăţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurători, precum şi brokerii de asigurare/reasigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor emise în aplicarea acesteia, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la data de 30 iunie 2008 astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la unitaţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, după caz, la registratura acestora sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

PREZENTAREA ŞI MODUL DE COMPLETARE A RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2008

Asigurătorii vor întocmi şi depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:
1. Bilanţ (cod 01);
	2. Contul de profit şi pierdere compuns din:
-	Contul tehnic al asigurării generale (cod 02)
-	Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03)
-	Contul netehnic (cod 04)
	3. Date informative  (cod 05). 
Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi şi prezenta şi situaţiile prevăyute la capitolul V, punctul 2 „Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative” din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor aprobate prin Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.  3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
A). Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii;
B). Sitiaţia veniturilor şi cheltuielilor.
Brokerii de asigurare/reasigurare vor întocmi şi depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare :
1. Bilanţ (cod 01);
	2. Contul de profit şi pierdere (cod 02)
	3. Date informative (cod 03).
Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare vor completa datele de identificare (denumirea societăţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului), precum şi cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare/reasigurare.
Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Bilanţ” a datelor prevăzute mai sus, conduce la imposibilitatea identificării societăţii şi,  în consecinţă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare/reasigurare fiind sancţionaţi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată. 
Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizările ulterioare. 
Bilanţul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi de pasiv, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2008, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Pentru prezentarea contului de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2008 asigurătorii, în funcţie de activitatea de asigurare pe care o desfăşoară, vor completa formularul contului tehnic al asigurării generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurării de viaţă (cod 03) şi formularul contului netehnic (cod 04).
	Brokerii de asigurare/reasigurare vor întocmi formularul contului de profit şi pierdere (cod 02).
	Datele care se raportează în formularele contului de profit şi pierdere sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
	În formularul Date informative, la rândurile 01 şi 02 coloana 1, asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
	La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfărşitul perioadei de raportare care au depaşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.	
Formularele de raportare contabilă întocmite pentru data de 30 iunie 2008 sunt semnate de persoanele în drept cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
-	directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
-	persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare care au în subordine sucursale sau subunităţi fără personalitate juridică, vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2008.
Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută, din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.
În situaţia în care operaţiunile subunităţilor proprii în străinătate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valută, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la data de 30 iunie 2008 ale persoanei juridice din ţară, vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.
Formularele care compun raportările contabile la data de 30 iunie 2008 se vor completa în lei (RON).
Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2008 astfel: 
-  pe suport hârtie (formatul C.S.A.), semnate şi ştampilate, conform legii, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice;
-  în format electronic prin încărcarea datelor în aplicaţia CSA-EWS.
          	Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor formatul electronic al raportărilor contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2008 conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă folosind programul de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. 
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia asigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al  Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa www.mfinante.ro.
Asigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2008 nu întocmesc raportări contabile la data de 30 iunie 2008, urmând să depună o declaraţie pe propria răspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, care să cuprindă toate datele de identificare a societăţii :
-	denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare)
-	adresa şi numărul de telefon
-	numărul de înregistrare la Registrul Comerţului
-	codul unic de înregistrare
-          capitalul social.
O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2008 la COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR Şi la unitaŢile teritoriale ale MInisterului ECONOMIEI Şi finanŢelor 

     Raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2008, precum şi declaraţiile asigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare care nu au desfăşurat activitate se vor depune până cel mai târziu 15 august 2008. 
Nedepunerea raportărilor contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2008 la termenul stabilit a formularelor listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor, după caz, se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

4. COMPLETAREA RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2008 DE CĂTRE ASIGURĂTORI ŞI BROKERII DE ASIGURARE/REASIGURARE SE EFECTUEAZĂ FOLOSIND PLANUL DE CONTURI PREVAZUT la capitolul iII punctele 1 Şi 2 din reglementĂrile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurĂrilor, APROBATE PRIN ORDINUL  PREŞEDINTELUI COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR NR. 3129/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. 


















B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE

COD                  DENUMIRE


20                       PROPRIETATE MIXTĂ( cu capital de stat şi privat)
                                  
                           PROPRIETATE MIXTĂ ( cu capital de stat-sub 50%)

21                      Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
22                      Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
23                      Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton 
24                      Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin 

                          PROPRIETATE MIXTA ( cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25                      Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
26                      Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
27                      Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton 
28                      Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

30                     PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
                         (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin)

34                     Societăţi comerciale pe acţiuni
35                     Societăţi comerciale cu răspundere limitată





	MODUL DE COMPLETARE A FORMULARELOR 
	ASIGURATORI

 Bilanţ (cod 01)

	Bilanţul se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la 30.06.2008, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Pentru completarea formularului pe rânduri se fac următoarele precizări:
	01 la 03- se completează cu valoarea cheltuielilor de constituire a persoanei juridice (taxele şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuielile privind emiterea şi vânzarea de acţiuni, cheltuieli de prospectarea pieţei şi de publicitate şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi dezvoltarea unităţii); a cheltuielilor de dezvoltare, a concesiunilor, imobilizărilor necorporale de natura superficiei şi a uzufructului, a brevetelor şi altor drepturi şi valori asimilate, diminuate cu valoarea amortizării şi ajustarile pentru depreciere aferente; 
           04- se completează, de regulă în bilanţul consolidat, cu valoarea din costul de achiziţie peste partea celui care achiziţionează din valoarea justă a activelor şi datoriilor identificabile achiziţionate la data tranzacţiei de schimb, diminuată cu valoarea amortizării aferente ;
	05- se completează cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie diminuată cu valoarea provizioanelor aferente, precum si cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii pentru imobilizări necorporale;
	06- se completează cu valoarea altor imobilizări necorporale inclusiv programe informatice create de persoanele juridice sau achiziţionate de la terţi, diminuată cu valoarea amortizării şi ajustarile pentru pierdere de valoare aferente;
	08 şi 09- se completează cu valoarea plasamentelor în imobilizări corporale şi în curs de execuţie de natura terenurilor şi construcţiilor precum şi cu valoarea avansurilor şi a plasamentelor în imobilizări corporale în curs de execuţie diminuată cu valoarea amortizării şi ajustarile pentru pierdere de valoare aferente ;
	11 la 15- se completează cu valoarea plasamentelor deţinute la societăţile afiliate şi sub forma intereselor de participare şi a altor plasamente în imobilizări financiare, diminuată cu  ajustarile pentru pierdere de valoare aferente; 
	17 la 23- se completează cu valoarea altor plasamente financiare (acţiuni, titluri cu venit variabil şi unităţi la fondurile comune de plasament, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix, părţi în fonduri comune de investiţii, împrumuturi ipotecare, alte împrumuturi, depozite la instituţiile de credit şi alte plasamente financiare) diminuată cu ajustarile pentru pierdere de valoare aferente;
	25- se completează cu valoarea plasamentelor financiare de natura sumelor depuse de către reasigurător sau reţinute de cedent de la reasigurător, diminuată cu  ajustarile pentru pierdere de valoare aferente ;
26- se completează cu valoarea plasamentelor aferente contractelor aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantilor, diminuată cu ajustarile pentru pierdere de valoare aferente;
	28 la 41- se completează cu valoarea rezervelor tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare;
	43 şi 44- se completează cu valoarea sumelor de încasat de la societăţile afiliate şi a sumelor de încasat din interese de participare, diminuată cu ajustarile pentru pierdere de valoare aferente;
	46 la 48- se completează cu valoarea creanţelor privind primele de asigurare brute subscrise, precum şi cu valoarea creanţelor privind intermediarii în asigurări şi a creanţelor provenite din operaţiuni de coasigurare;
	50- se completează cu valoarea creanţelor provenite din operaţiuni de reasigurare, diminuată cu  ajustarile pentru pierdere de valoare aferente;
	51- se completează cu valoarea altor creanţe, diminuată cu ajustarile pentru pierdere de valoare aferente;
	53 la 58- se completează cu valoarea imobilizărilor corporale şi a stocurilor, precum şi cu valoarea avansurilor şi a imobilizărilor corporale în curs de execuţie, diminuată cu valoarea amortizării şi ajustarile pentru pierdere de valoare aferente;
	60- se completează cu valoarea disponibilităţilor băneşti aflate în conturi la bănci şi în casierie, acreditive şi  avansuri de trezorerie;
         61 - se completează cu valoarea altor elemente de activ;
         62 la 66- se completează cu valoarea cheltuielilor anticipate sau efectuate în avans şi a cheltuielilor de achiziţie reportate;
69- se completează cu valoarea capitalului social subscris;
	70- se completează cu valoarea capitalului social subscris cu ocazia constituirii societăţii sau majorării capitalului social la sfârşitul perioadei;		71- se completează cu valoarea primelor de emisiune, fuziune, de aport la capital şi cele de conversie a obligaţiunilor în acţiuni;
	72 la 76 - se completează cu sumele reprezentând diferenţele din reevaluare potrivit dispoziţiilor legale a elementelor de activ şi de pasiv, a rezervelor de capital constituite pe categorii de rezerve (rezerve legale,  rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve);
	77 - se completează cu valoarea acţiunilor proprii deţinute;
	91- se completează cu valoarea împrumuturilor primite pe baza emisiunilor de titluri sau  împrumuturilor subordonate la termen sau pe durata nedeterminată;
	92 la 112- se completează cu valoarea rezervelor tehnice constituite în baza prevederilor Legii 32/2000 şi a Normelor emise în aplicarea acesteia;
	113 la 115- se completează cu valoarea provizioanelor;
	117- se completează cu valoarea depozitelor depuse de către reasigurător sau reţinute de la acesta pe baza contractelor de reasigurare şi a dobânzilor aferente acestora;
	118 şi 119- se completează cu valoarea datoriilor faţă de societăţile afiliate şi a datoriilor privind interesele de participare; 
	120- se completează cu valoarea datoriilor provenite din operaţiuni de asigurare directă;
	121- se completează cu valoarea datoriilor provenite din operaţiuni de reasigurare;
	122 la 124- se completează cu valoarea împrumuturilor din emisiuni prezentându-se separat împrumuturile în monede convertibile diminuate cu valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor sume datorate instituţiilor de credit precum şi a altor datorii fiscale, inclusiv datoriile pentru asigurările sociale;
	126 şi 127- se completează cu valoarea subvenţiilor primite şi a veniturilor înregistrate în avans la sfârşitul perioadei de raportare.

Contul de profit şi pierdere

	Pentru prezentarea contului de profit şi pierdere la data de 30.06.2008 asigurătorii, funcţie de activitatea de asigurare pe care o desfăşoară, vor completa formularul contului tehnic al asigurării generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurării de viaţă (cod 03) şi formularul contului netehnic (cod 04).
	Pentru completarea acestor formulare asigurătorii vor prelua datele din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la începutul anului. Pentru situaţiile în care au fost efectuate înregistrări în creditul conturilor de cheltuieli sau în debitul conturilor de venituri (operaţiunile contabile privind reasigurarea, corectări prin înregistrări inverse etc.), datele sunt reprezentate de soldurile conturilor de venituri şi cheltuieli, înainte de a fi transferate asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulate de la începutul anului.

	 Contul tehnic al asigurării generale (cod 02)

	01- se completează cu rulajele creditoare ale conturilor 702 “Venituri din prime brute subscrise privind asigurările generale directe”, 704 “Venituri din prime brute subscrise aferente acceptărilor la asigurările generale” din care se va scade rulajul debitor al contului 7082 “Prime brute subscrise anulate aferente asigurărilor generale”;
	02- se completează cu rulajele debitoare ale conturilor 7093 “Prime brute subscrise cedate aferente asigurărilor generale directe” şi 7094 “Prime brute subscrise cedate aferente acceptărilor la asigurări generale”;
	03- se completează cu rulajul debitor al contului 615 “Cheltuieli privind rezerva de primă” iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezerva de primă reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului;
	04- se completează cu rulajul creditor al contului 6195 “Partea cedată reasigurătorului din rezerva de prime aferenteasigurarilor generale” iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în debitul contului 6195, reprezentând diminuarea sau anularea rezervei de prime aferente reasigurării, datele se preiau  din soldul contului, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului;
	06- Se completează cu cota din venitul net din plasamente transferată din contul netehnic (cod 04) în contul tehnic al asigurării generale (cod 02). Această cotă transferată din contul netehnic se adaugă la contul tehnic al asigurării generale (rd. 06) şi se scade din contul netehnic (rd. 21). 
	07- datele se preiau din rulajele creditoare ale conturilor de venituri în legătură directă cu activitatea de asigurări generale (de exemplu diferenţele favorabile de curs valutar care apar între data subscrierii şi data încasării primelor aferente contractelor de asigurări generale încheiate în valută), diminuate cu rulajele debitoare ale conturilor care reprezintă cedările în reasigurare, aferente;
	09- se completează cu rulajele debitoare ale conturilor 602 “Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale directe” şi 605 “Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările generale acceptări”;
	10- se completează cu sumele reprezentând daunele care au intrat în sarcina reasigurătorului care se preiau din rulajul creditor al contului 705 “Venituri din servicii prestate”;
	11- se completează cu rulajul debitor al contului 627 “Cheltuieli privind rezerva de daune aferentă asigurărilor generale” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezerva de daune reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului) diminuat cu rulajul creditor al contului 6297 “Partea cedată reasigurătorului din rezervele de daune avizate şi neavizate aferente asigurărilor generale”;
	13- se completează cu rulajul debitor al contului 634 “Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate, reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului), diminuat cu rulajul creditor al contului 6392 “Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru riscuri neexpirate” ;
	14- se completează cu rulajul debitor al contului 633 “Cheltuieli privind rezerva de catastrofă” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezerva de catastrofă, reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 „Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului), diminuat cu rulajul creditor al contului 6391 “Partea cedată reasigurătorului din rezerva de catastrofă” ;
15- se completează cu rulajul debitor al contului 635 “Cheltuieli privind alte rezerve tehnice” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind alte rezerve tehnice, reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului) diminuat cu rulajul creditor al contului 6393 “Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice privind asigurările generale” ;
	17- se completează cu rulajul debitor al contului 632 “Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri, reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului) diminuat cu rulajul creditor al contului 6196 “Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările generale” ;
	18- cheltuielile de achiziţie includ cheltuielile ocazionate de încheierea contractelor de asigurare. Ele cuprind atât cheltuielile direct imputabile, cum sunt comisioanele de achiziţii şi cheltuielile de deschidere a dosarelor sau de admitere a contractelor de asigurare din portofoliu, cât şi cheltuielile imputabile indirect, cum sunt comisioanele de încasare, cheltuielile de publicitate sau cheltuielile administrative legate de prelucrarea cererilor şi de întocmirea contractelor.  În cazul asigurărilor generale, cheltuielile de achiziţie vor include şi comisionul de reînnoire a contractelor. Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli după natură care includ cheltuielile de achiziţie ale perioadei;
	19- datele se preiau din rulajele debitoare ale contului 657 „Variatia cheltuielilor de achizitie reportate”;
	20- cheltuielile de administrare cuprind în special cheltuielile pentru încasarea primelor, de  administrare a portofoliului, cheltuielile de gestionare a participărilor la beneficii şi risturnuri precum şi cheltuielile de reasigurare acceptate şi cedate.  Ele cuprind de regulă şi cheltuielile de personal şi cele cu amortizarea imobilizărilor corporale, în măsura în care acestea nu trebuie contabilizate în cheltuieli de achiziţie, cheltuieli cu daunele sau cu plasamentele. Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli după natură;
	21-  sumele se preiau din rulajul creditor al contului 705 “Venituri din servicii prestate”; 
	23- sumele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli în legătură directă cu activitatea de asigurări generale (de exemplu diferenţele nefavorabile de curs valutar care apar între data subscrierii şi data încasării primelor aferente contractelor de asigurări generale încheiate în valută), diminuate cu rulajele creditoare ale conturilor care reprezintă cedările în reasigurare aferente;
	24- se completează cu rulajul debitor al contului 638 “Cheltuieli privind rezerva de egalizare” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezerva de egalizare, reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului).
	



Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03)

01- se completează cu rulajele creditoare ale conturilor 701 “Venituri din prime brute subscrise privind asigurările de viaţă directe”, 703 “Venituri din prime brute subscrise aferente acceptărilor la asigurările de viaţă” din care se va scade rulajul debitor al contului 7081 “Prime brute subscrise anulate aferente asigurărilor de viaţă”;
	02- se completează cu rulajele debitoare ale conturilor 7091 “Prime brute subscrise cedate aferente asigurărilor de viaţă directe” şi 7092 “Prime brute subscrise cedate aferente acceptărilor la asigurări de viaţă”;
	03- se completează cu rulajul debitor al contului 618 “Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă asigurarilor de viată” iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezerva de primă reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului, diminuate cu sumele din contul 6198 “Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime aferenta asigurarilor de viata”;
	05 la 09 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale grupei 76 “Venituri din plasamente şi alte venituri” care sunt aferente plasamentelor referitoare la asigurările de viaţă;
	10- sumele se preiau din rulajul creditor al contului 782 “Venituri din ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare privind plasamentele”;
	11 şi 13- sumele se preiau din rulajul creditor al contului 763 “Alte venituri privind plasamentele”;
	14- sumele se preiau din rulajele creditoare ale conturilor de venituri în legătură directă cu activitatea de asigurări de viaţă (de exemplu diferenţele favorabile de curs valutar care apar între data subscrierii şi data încasării primelor aferente contractelor de asigurări de viaţă încheiate în valută);
	17- se completează cu rulajele debitoare ale conturilor 601 “Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările de viaţă directe” şi 604 “Cheltuieli privind daunele şi prestaţiile la asigurările de viaţă acceptări”;
	18- se completează cu sumele reprezentând daunele care au intrat în sarcina reasigurătorului care se preiau din rulajul creditor al contului 705 “Venituri din servicii prestate”;
	20- se completează cu rulajul debitor al contului 626 “Cheltuieli privind rezerva de daune aferentă asigurărilor de viaţă” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezerva de daune reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului);
	21- se completează cu rulajul creditor al contului 6296 “Partea cedată reasigurătorului din rezervele de daune avizate şi neavizate aferente asigurărilor de viaţă”;
	24- se completează cu rulajul debitor al contului 611 “Cheltuieli privind rezerva matematică” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezerva matematică, reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului);
	25- se completează cu rulajul creditor al contului 6191 “Partea cedată reasigurătorului din rezervele matematice”;
	27- se completează cu rulajul debitor al contului 612 “Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă asigurărilor de viaţă” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri, reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului);
	28- se completează cu rulajul creditor al contului 6192 “Partea cedată reasigurătorului din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă” ;
	30- se completează cu rulajul debitor al contului 613 “Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind alte rezerve tehnice, reprezentând diminuarea acesteia, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului);
	31- se completează cu rulajul creditor al contului 6193 “Partea cedată reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă”;
	33- se completează cu rulajul debitor al contului 614 “Cheltuieli privind rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului” (iar în situaţia în care au fost efectuate înregistrări în creditul contului de cheltuieli privind rezervele tehnice aferente contractelor în unităţi de cont, reprezentând diminuarea acestora, datele se preiau  din soldul contului de cheltuială, înainte de a fi transferat asupra contului 121 ”Profit şi Pierdere”, cumulat de la începutul anului);
	34- se completează cu rulajul creditor al contului 6194 “Partea cedată reasigurătorului din  rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului”;
	35- cheltuielile de achiziţie includ cheltuielile ocazionate de încheierea contractelor de asigurare. Ele cuprind atât cheltuielile direct imputabile, cum sunt comisioanele de achiziţii şi cheltuielile de deschidere a dosarelor sau de admitere a contractelor de asigurare din portofoliu, cât şi cheltuielile imputabile indirect, cum sunt comisioanele de încasare, cheltuielile de publicitate sau cheltuielile administrative legate de prelucrarea cererilor şi de întocmirea contractelor.  În cazul asigurărilor de viaţă  comisionul de reînnoire va fi inclus în cheltuielile de administrare. Sumele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli după natură care includ cheltuielile de achiziţie ale perioadei;
	36-  datele se preiau din rulajele debitoare ale contului 657 „Variatia cheltuielilor de achizitie reportate”;
	37- cheltuielile de administrare cuprind în special cheltuielile pentru încasarea primelor, de  administrare a portofoliului, cheltuielile de gestionare a participărilor la beneficii şi risturnuri precum şi cheltuielile de reasigurare acceptată şi cedată.  Ele cuprind de regulă şi cheltuielile de personal şi cele cu amortizarea imobilizărilor corporale, în măsura în care acestea nu trebuie contabilizate în cheltuieli de achiziţie, cheltuieli cu daunele sau cu plasamentele. Sumele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli după natură, referitoare la aceste cheltuieli;
	38-  sumele se preiau din rulajul creditor al contului 705 “Venituri din servicii prestate”;
	40- sumele se preiau din rulajele debitoare ale grupei 66 “Cheltuieli cu plasamentele şi alte cheltuieli”;
	41 - se completează cu rulajul debitor al contului 682 “Cheltuieli privind ajustarile pentru depreciere sau pierderi de valoare privind plasamentele”;
	42 şi 44- sumele se preiau din rulajul debitor al contului 663 “Cheltuieli privind plasamentele”;
	45- sumele  se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli în legătură directă cu activitatea de asigurări de viaţă (de exemplu diferenţele nefavorabile de curs valutar care apar între data subscrierii şi data încasării primelor aferente contractelor de asigurări de viaţă încheiate în valută);		46- se determină cota din venitul net din plasamente aferentă contului tehnic al asigurării de viaţă, care se transferă  în contul netehnic. Aceasta cotă transferată va fi scăzuta din contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03), rd. 46 şi adăugată la contul netehnic (cod 04), rd. 15.	

	Contul netehnic (cod 04)

	01- se completează cu suma înscrisă la rd. 25 din Contul tehnic al asigurării generale col 1 şi 2;
	02- se completează cu suma înscrisă la rd.26 din Contul tehnic al asigurării generale col 1 şi 2;
	03- se completează cu suma înscrisă la rd.47 din Contul tehnic al asigurării de viaţă col 1 şi 2;
	04- se completează cu suma înscrisă la rd.48 din Contul tehnic al asigurării de viaţă col 1si 2;
	05 la 10- sumele se preiau din rulajele debitoare ale grupei 76 “Venituri din plasamente şi alte venituri” care sunt aferente plasamentelor altele decât cele aferente  asigurărilor de viaţă;
 	11- sumele se preiau din rulajul creditor al conturilor 781 „Venituri din provizioane şi ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare” şi 782 “Venituri din ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare privind plasamentele”, altele decât cele aferente asigurărilor de viaţă;
	12- sumele se preiau din rulajul creditor al contului 763 “Alte venituri privind plasamentele”;
	14- sumele se preiau din rulajul creditor al contului 763 “Alte venituri privind plasamentele”;
	15- se completează cu suma înscrisă la rd. 46 din Contul tehnic al asigurării  de viaţă;
	17- sumele se preiau din rulajele debitoare ale grupei 66 “Cheltuieli cu plasamentele şi alte cheltuieli”, altele decât cele aferente asigurărilor de viaţă;
	18- se completează cu rulajul debitor al contului 682 “Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare privind plasamentele”;
	19- sumele se preiau din rulajul debitor al contului 663 “Cheltuieli privind plasamentele”;
	20- sumele se preiau din rulajul debitor al contului 663 “Cheltuieli privind plasamentele”;

	21- se completează cu cota din venitul net din plasamente care se transferă din contul netehnic (cod 04) în contul tehnic al asigurării generale (cod 02), rd. 06;
	22- se completează cu rulajele creditoare ale conturilor de venituri care nu au fost evidenţiate în Contul tehnic al asigurării generale, respectiv în Contul tehnic al asigurării  de viaţă;
	23- se completează cu rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli care nu au fost evidenţiate în Contul tehnic al asigurării generale, respectiv în Contul tehnic al asigurării  de viaţă;  
         24 si 25- se completează de catre asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative cu veniturile, respectiv cheltuielile aferente acestei activitati si trebuie sa corespunda cu sumele inscrise in “Situatia veniturilor si cheltuielilor ” pe care acesti asiguratori au obligatia sa o intocmeasca si sa o prezinte;
	30- se completează cu rulajele creditoare ale conturilor de venituri din grupa 77 “Venituri extraordinare”;
	31- se completează cu rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli din grupa 67 “ Cheltuieli extraordinare”;
	34 şi 35- se va prelua din balanţa de verificare de la data de 30.06.2007, respectiv 30.06.2008 veniturile totale, respectiv cheltuielile totale înregistrate de societate la aceste date;
	38- se completează cu rulajul debitor al contului 691 “Cheltuieli cu impozitul pe profit”, calculat în conformitate cu legislaţia fiscală;

	DATE INFORMATIVE (Cod 05)

	Datele privind plăţile restante se completează cu sumele reprezentand platile restante incluzand obligatiile restante fata de asigurati, intermediari in asigurari, reasiguratori, obligatii restante fata de banci si creditori cum ar fi bugetul statului, asigurari sociale fata de fondurile speciale. Acestea se diminueaza cu sumele amanate la plata si respectiv reduse in conformitate cu prevederile legale.
Sumele inscrise in acest capitol cuprind si obligatiile restante reprezentand majorarile de intarziere, respectiv penalitatile in contul corespondent fiecarui fel de obligatie.
22 - numarul mediu de salariati reprezinta o medie aritmetica simpla, calculata prin impartirea sumei efectivelor zilnice de salariati din an – inclusiv din zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare – la numarul zilelor calendaristice (365 de zile). In zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare se ia in calcul ca efectiv numarul salariatilor din ziua precedenta, cu exceptia celor al caror contract a incetat in acea zi. In cazul cand societatea a fost infiintata sau si-a incetat activitatea in cursul anului, se iau in calcul efectivele zilnice numai pentru perioada in care a functionat, iar suma rezultata se imparte la numarul zilelor calendaristice din an. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul de munca (de exemplu, cel care lucreaza jumatate din norma se ia in calculul efectivului zilnic cu 0,5; norma didactica se considera egala cu programul normal de lucru: 40 de ore/saptamana). Salariatii detasati se iau in calculul numarului mediu la unitatea de la care isi iau drepturile salariale.
        -  pentru statutul de “parte afiliata” se vor avea in vedere prevederile art.7 pct.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


















ASIGURĂTORI

CORELAŢII ÎN CADRUL FORMULARELOR
	  
1. BILANŢ (cod 01)

1. rd.07 col.1 şi 2   = rd.01 la 06 col.1 şi 2    
2. rd.10 col 1 şi 2     = rd.08 + 09  col.1 şi 2   
3. rd.16 col.1 şi 2     = rd.11 la 15  col.1si 2    
4. rd.24 col.1 şi 2     = rd.17 la 23 col.1 şi 2    
5. rd.27 col.1 şi 2     = rd.10+16+24+25+26 col.1 şi 2    
6. rd.34 col.1 şi 2     = rd.28 la 33 col.1 şi 2    
7. rd.40 col.1 şi 2    = rd.35 la 39 col.1 şi 2    
8. rd.42 col.1 şi 2    =  rd.34+40+41 col.1 şi 2    
9. rd.45 col.1 şi 2     =  rd.43 +44 col.1 şi 2    
10.	rd.49 col.1 şi 2   = rd.46 la 48 col.1 şi 2 
11.rd.56 col.1 şi 2   = rd.53 la 55 col.1 şi 2
12.	rd.59 col.1 şi 2    = rd.57+58 col.1 şi 2   
13.rd.63 col.1 şi 2   = rd.64+65 col.1 şi 2
14.rd.67 col.1 şi 2   = rd.62+63+66 col.1 şi 2
15.rd.68 col.1 şi 2   = rd.07+27+42+45+49+50+51+52
                                   +56+59+60+61+67 col.1 şi 2
16.rd.69 col.1 şi 2   > = rd.70 col.1 şi 2    
17.rd.78 col.1 şi 2     = rd.73 la 76-77 col.1 şi 2    
18.rd.90 col.1 şi 2     = rd.69 +71+72+78+79-80+81-82+83-84+
                                     85-86+87-88-89 col.1 şi 2
19.rd.92 col.1 şi 2    = rd.93+94+95+98 col.1 şi 2
20.rd.95 col.1 şi 2    = rd.96+97 col.1 şi 2
21.rd.98 col.1 şi 2    = rd.99+100+101 col.1 şi 2
22.rd.102 col.1 şi 2  = rd.103+104+105+106+109 col.1 şi 2 
23.rd.106 col.1 şi 2  = rd.107+108 col.1 şi 2
24.rd.111 col.1 şi 2  = rd.92+102+110 col.1 şi 2
25.rd.116 col.1 si 2  = rd.113 la 115 col.1 şi 2
26.rd.125 col.1 si 2  = rd.118 la 124 col.1 şi 2
27.rd.128 col.1 şi 2  = rd.126+127 col.1 şi 2
28.rd.129 col.1 şi 2  = rd.90+91+111+112+116+117+125+128 col.1 şi 2 
29.rd.68 col.1 şi 2    = rd. 129 col.1 şi 2



2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

2.1	CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE (cod 02) 

1. rd. 05 col.1 şi 2      = rd. 01-02-03+04 col.1 şi 2 
2. rd. 08 col.1 şi 2      = rd. 09-10 col.1 şi 2    
3. rd.12  col.1 şi 2      = rd. 08+11 col.1 şi 2     
4. rd.16 col.1 şi 2       = rd.13+14+15 col.1 şi 2    
5. rd.22 col.1 şi 2       = rd.18+19+20-21 col.1 şi 2     
6. rd.25 col.1 şi 2       = rd.05+06+07-12-16-17-22-23-24 col.1 şi 2      
    daca rd.05+06+07 col.1 şi 2    >=rd.12+16+17+22+23+24 col.1 şi 2      
7. rd.25>=0 col.1 şi 2       daca rd.26=0 col.1 şi 2     
8. rd.26 col.1 şi 2      = rd.12+16+17+22+23+24-05-06-07 col.1 şi 2     
    daca rd.05+06+07 col.1 şi 2    <=rd.12+16+17+22+23+24 col.1 şi 2     
9. rd.26>=0 col.1 şi 2      daca rd.25=0 col.1 şi 2      

2.2 CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAŢĂ (cod 03) 

1. rd.04 col.1 şi 2      = rd.01-02-03 col.1 şi 2      
2. rd.12 col.1 şi 2      = rd.05+07+10+11 col.1 şi 2      
3. rd.15 col.1 şi 2      = rd.16+19 col.1 şi 2   
4. rd.16 col.1 şi 2      = rd.17-18 col.1 şi 2   
5. rd.19 col.1 şi 2      = rd.20-21 col.1 şi 2
6. rd.22 col.1 şi 2      = rd.23+26+29 col.1 şi 2
7. rd.23 col.1 şi 2      = rd.24-25 col.1 şi 2
8. rd.26 col.1 şi 2      = rd.27-28 col.1 şi 2
9. rd.29 col.1 şi 2      = rd.30-31 col.1 şi 2
10.rd.32 col.1 şi 2     = rd.33-34 col.1 şi 2
11.rd.39 col.1 şi 2     = rd.35+36+37-38 col.1 şi 2
12.rd.43 col.1 şi 2     = rd.40+41+42 col.1 şi 2
13.rd.47 col.1 şi 2     = rd.04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-46 col.1 şi 2
    dacă rd. 04+12+13+14 col.1 şi 2 >=rd.15+22+32+39+43+44+45+46 col.1 şi 2
14. rd.47>=0 col.1 şi 2       daca rd.48=0 col.1 şi 2  
15.rd.48 col.1 şi 2     = rd.15+22+32+39+43+44+45+46-04-12-13-14 col.1 şi 2
    dacă rd. 04+12+13+14 col.1 şi 2<=rd.15+22+32+39+43+44+45+46 col.1 şi 2
16. rd.48>=0 col.1 şi 2       daca rd.47=0 col.1 şi 2      




2.3 CONTUL NETEHNIC (cod 04)

 1. rd.13 col.1 şi 2      = rd.05+07+11+12 col.1 şi 2      
 2. rd.16 col.1 şi 2      = rd.17+18+19 col.1 şi 2  
 3. rd.26-27 col.1 si 2 = rd.24-25 col.1 si 2
 4. rd.26>=0 col.1 si 2 daca rd.27=0 col. 1 si 2
 5. rd.27>=0 col.1 si 2 daca rd.26=0 col. 1 si 2
 6. rd.28-29 col.1 si 2= rd.01-02+03-04+13+14+15-16-20-21+22-23+26-27 
col.1  si 2
 7. rd.28>=0 col.1 si 2 daca rd.29=0 col.1 si 2
 8. rd.29>=0 col.1 si 2 daca rd.28=0 col.1 si 2
 9. rd.32-33 col.1 si 2= rd.30-31 col.1 si 2
10. rd.32>=0 col.1 si 2 daca rd.33=0 col.1 si 2
11. rd.33>=0 col.1 si 2 daca rd.32=0 col.1 si 2
12. rd.36-37   col.1 şi 2 = rd. 34-35 col. 1 şi 2    
13.rd. 36-37 col. 1 şi 2 =rd.28-29+32-33 col. 1 şi 2    
14. rd.36>=0 col.1 şi 2   daca rd.37=0 col.1 şi 2      
15. rd.37>=0 col.1 şi 2   daca rd.36=0 col.1 şi 2      
16. rd. 40-41 col.1 şi 2 = rd.36-37-38-39 col.1 şi 2     
17. rd.40>=0 col.1 şi 2    daca rd.41=0 col.1 şi 2      
18. rd.41>=0 col.1 şi 2    daca rd.40=0 col.1 şi 2     



3. DATE INFORMATIVE (cod 05) 
 
1. rd. 01+02 col. 1= 1
2. rd. 03 = rd.04+08+13 la 16+17+21 col.1,2 si 3
3. rd. 04 = rd.05+06+07 col.1,2 si 3
4. rd. 08 = rd.09 la 12 col.1,2 si 3
5. rd. 17 = rd.18 la 20 col.1,2 si 3
6. col.1  = col.2+3  se repeta de la rd.03 la rd.21








B. CORELAŢII ÎNTRE FORMULARE

Nr.	Indicatorii din formular	      Corespund cu indicatorii din formular	
crt.   Cod formular  Nr. rând	     Coloana	 Cod formular	       Nr. rând        Coloana	
1	02                 25	    1 şi 2		04		01	     1 şi 2
2	02		26	    1 şi 2 		04	 	02	     1 şi 2 
3	03		47	    1 şi 2		04	          03	     1 şi 2 	
4	03		48	    1si 2 		04		04	     1 şi 2 	
5	01		87	        2		          04		40	        2	
6	01		88	        2		          04		41              2	
7        01                 87              2                     05                01               2
8        01                 88              2                     05                02               2











