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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre act ionarii S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Raport asupra auditului situatiilor financiare

Opinia

Am auditat situat iile financiare ale societat ii S.A.I. Raiffeisen Asset  Management S.A.

(„ Societatea” ) cu sediul social in Calea Floreasca, Nr.246D, Et .2, Sector 1, Bucurest i, identificata

prin codul unic de inregistrare f iscala RO18102976, care cuprind situat ia pozit iei f inanciare la

data de 31 decembrie 2020, situatia rezultatului global, situatia modif icarilor  capitalului propriu

si situat ia fluxurilor de t rezorerie pentru exercit iul f inanciar incheiat  la aceasta data si un sumar

al politicilor contabile semnif icative si alte informat ii explicat ive.

In opinia noastra, situatiile f inanciare anexate ofera o imagine f idela si justa a pozitiei financiare a

Societat ii la data de 31 decembrie 2020, ca si a performantei f inanciare si a f luxurilor  de

trezorer ie ale acesteia pentru exercit iul f inanciar incheiat  la aceasta data, in conformitate cu

Norma nr. 39/ 2015 emisa de Autor itatea de Supraveghere Financiara, cu modificarile si

clarificarile ulterioare, si in conformitate cu Standardele Internat ionale de Raportare Financiara

asa cum au fost  adoptate de catre Uniunea Europeana.

Bazele opiniei

Noi am efectuat  auditul conform Standardelor Internat ionale de Audit  (ISA), Regulamentului (UE)

nr. 537/ 2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 („ Regulamentul (UE)

nr. 537/ 2014” ) si Legii nr.162 / 2017 („ Legea 162/ 2017” ). Responsabilitat ile noastre conform

acestor standarde sunt descrise mai detaliat  in sect iunea „ Responsabilitatile auditorului pentru

auditul situatiilor financiare”  din raportul nostru. Suntem independent i fata de Societate conform

Codului Internat ional de et ica al profesionist ilor contabili (inclusiv standardele internat ionale de

independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internat ionale de Etica pentru Contabili (codul

IESBA), conform cerintelor et ice care sunt relevante pentru auditul situat iilor  f inanciare in

Romania, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 537/ 2014 si Legea 162/ 2017, si ne-am indeplinit

responsabilitat ile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele

de audit  pe care le-am obt inut  sunt  suficiente si adecvate pentru a const itui baza pentru opinia

noastra.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit  sunt acele aspecte care, in baza rat ionamentului nost ru profesional, au

avut cea mai mare importanta pentru auditul situat iilor financiare din perioada curenta. Aceste

aspecte au fost  abordate in contextul auditului desfasurat asupra situat iilor f inanciare in

ansamblu, si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu emitem o opinie separata cu

privire la aceste aspecte cheie. Consideram ca nu exista aspecte cheie de audit  care sa f ie

comunicate in raportul nostru.
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Alte informatii

Alte informat ii includ Raportul administrator ilor, dar nu includ situat iile financiare si raportul

nostru de audit  cu privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru alte informat ii.

Opinia noastra de audit asupra situatiilor f inanciare nu acopera alte informat ii si nu expr imam

nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.

In legatura cu auditul efectuat  de noi asupra situat iilor f inanciare, responsabilitatea noastra este

de a cit i aceste alte informatii si, facand acest  lucru, de a analiza daca acestea nu sunt  in

concordanta, in mod semnificativ, cu situatiile f inanciare sau cunost intele pe care le-am obtinut

in urma auditului sau daca acestea par sa includa erori semnificat ive. Daca, in baza act ivitat ii

desfasurate, ajungem la concluzia ca exista erori semnificative cu privire la aceste alte informatii,

noi t rebuie sa raportam acest lucru. Nu avem nimic de raportat  in acest  sens.

Responsabilitatea conducerii si a persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situat iile

financiare

Conducerea Societat ii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situat iilor f inanciare

in conformitate cu Norma nr. 39/ 2015 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu

modif icarile si clarificarile ulterioare, si in conformitate cu Standardele Internat ionale de

Raportare Financiara asa cum au fost  adoptate de catre Uniunea Europeana, si pentru acel

control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii

f inanciare care sunt  lipsite de denaturari semnif icat ive, cauzate f ie de frauda, f ie de eroare.

La intocmirea situat iilor f inanciare, conducerea este responsabila sa evalueze abilitatea Societat ii

de a-si desfasura act ivitatea conform principiului cont inuitatii activitatii si sa prezinte, daca este

cazul, aspectele referitoare la cont inuitatea act ivitat ii si folosirea principiului cont inuitat ii

activitat ii, mai putin in cazul in care conducerea intent ioneaza sa lichideze Societatea sau sa ii

inceteze act ivitatea sau nu are nicio alternat iva reala decat sa procedeze astfel.

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegher ii procesului de

raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situat iilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care

situatiile f inanciare, luate in ansamblu, nu contin denaturar i semnificat ive cauzate de eroare sau

frauda si de a emite un raport  de audit  care sa includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila

reprezinta un nivel ridicat  de asigurare, insa nu este o garant ie ca un audit desfasurat  in

conformitate cu standardele ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificat iva, daca

aceasta exista.

Denaturarile pot fi cauzate f ie de frauda fie de eroare si sunt considerate semnificat ive daca se

poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, atat  la nivel individual sau luate in ansamblu, vor

influenta deciziile economice ale ut ilizatorilor luate in baza acestor situat ii f inanciare.
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Ca parte a unui audit  in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional

si ne mentinem scept icismul profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea:

 Identif icam si evaluam riscurile de denaturare semnif icativa a situat iilor  f inanciare, cauzate

fie de frauda fie de eroare, stabilim si efectuam procedur i de audit  care sa raspunda acestor

r iscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a const itui o baza pentru opinia

noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturar i semnificat ive cauzate de frauda este mai

r idicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificat ive cauzate de eroare, deoarece

frauda poate include complicitate, falsur i, omisiuni intentionate, declaratii false sau evitarea

controlului intern.

 Intelegem controlul intern relevant pentru audit  pentru a stabili procedurile de audit  adecvate

in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitat ii controlului

intern al Societat ii.

 Evaluam gradul de adecvare a polit icilor contabile utilizate si rezonabilitatea est imarilor

contabile si a prezentarilor aferente de informat ii realizate de catre conducere.

 Concluzionam asupra caracterului adecvat  al ut ilizarii de catre conducere a principiului

cont inuitatii activitat ii, si determinam, pe baza probelor de audit  obtinute, daca exista o

incert itudine semnificativa cu privire la evenimente sau condit ii care ar putea genera indoieli

semnificat ive privind capacitatea Societatii de a-si cont inua act ivitatea. In cazul in care

concluzionam ca exista o incert itudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul

de audit , asupra prezentar ilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste

prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe

probele de audit  obtinute pana la data raportului nostru de audit . Cu toate acestea,

evenimente sau condit ii viitoare pot determina ca Societatea sa nu isi mai desfasoare

act ivitatea in baza principiului cont inuitat ii act ivitat ii.

 Evaluam prezentarea, st ructura si cont inutul general al situatiilor f inanciare, inclusiv al

prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile f inanciare reflecta t ranzactiile si

evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea f idela.

 Obtinem suficiente probe de audit  adecvate cu privire la informat iile financiare ale ent itat ii

pentru a exprima o opinie asupra situat iilor f inanciare. Suntem responsabili pentru

indrumarea, supravegherea si efectuarea auditului. Suntem singurii responsabili pentru opinia

noastra de audit .

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiect ivele planif icate

si programarea in t imp a auditului, precum si constatarile semnif icat ive ale auditului, inclusiv

orice deficiente semnif icat ive ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului

nostru.

De asemenea, prezentam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarat ie cu privire la

conformitatea noast ra cu cerintele et ice privind independenta si le comunicam toate relat iile si

alte aspecte care pot  f i considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta

si, unde este cazul, act iunile int reprinse pentru eliminarea amenintarilor cu privire la

independenta sau masurile de protectie aplicate pentru a reduce acele amenintari.
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Dintre aspectele pe care le comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim acele

aspecte care au avut cea mai mare importanta in cadrul auditului asupra situat iilor f inanciare din

perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit .

Raport cu privire la alte cerinte legale si de reglementare

Raportare asupra unor informatii, altele decat situatiile financiare si raportul nostru de audit

asupra acestora

Pe langa responsabilitatile noastre de raportare conform standardelor ISA si descrise in

sectiunea „ Alte informatii” , referitor la Raportul administratorilor, noi am cit it  Raportul

administratorilor  si raportam urmatoarele:

a) in Raportul administrator ilor nu am ident if icat informatii care sa nu f ie consecvente,

sub toate aspectele semnificat ive, cu informat iile prezentate in situatiile f inanciare la

data de 31 decembrie 2020, atasate;

b) Raportul administratorilor, ident if icat  mai sus, include, sub toate aspectele

semnificat ive, informat iile cerute Norma ASF nr. 39/ 2015, art icolele 8-13;

c) pe baza cunostintelor  noastre si a intelegerii dobandite in cursul auditului situatiilor

financiare intocmite la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate si la mediul

acesteia, nu am ident ificat  informatii eronate semnif icative prezentate in Raportul

administratorilor.

Alte cerinte privind cuprinsul raportului de audit  conform Regulamentului (UE) nr. 537/ 2014 al

Parlamentului European si al Consiliului

Numirea si aprobarea auditorului

Am fost  numiti auditori ai Societat ii de catre Adunarea Generala a Act ionar ilor la data de 20

decembrie 2017 pentru a audita situat iile financiare ale exercit iului financiar incheiat la 31

decembrie 2020. Durata totala de misiune continua, inclusiv reinnoirile (prelungirea perioadei

pentru care am fost numit i initial) si renumirile anterioare drept auditor i a fost  de 9 ani acoperind

exercit iile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 pana la 31 decembrie 2020.

Consecventa cu raportul suplimentar adresat Comitetului de Audit

Opinia noastra de audit asupra situatiilor f inanciare exprimata in acest raport  este in concordanta

cu raportul suplimentar adresat  Comitetului de Audit  al Societat ii, pe care l-am emis in data de 8

aprilie 2021.
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Servicii non-audit

Nu am furnizat  Societatii servicii non-audit  interzise mentionate la art icolul 5 alineatul (1) din

Regulamentul (UE) nr. 537/ 2014 al Parlamentului European si al Consiliului si ramanem

independenti fata de Societate pe durata auditului.

Nu am furnizat  Societatii si entitat ilor controlate de aceasta alte servicii decat  cele de audit

statutar si cele prezentate in situatiile f inanciare.

In numele,

Ernst & Young Assurance Services SRL

Bd. Ion Mihalache 15-17, etaj 21, Bucuresti, Romania

Inregistrat  in Registrul Public electronic cu nr. FA77

Nume Auditor /  Partener: Alina Dimit riu Bucurest i, Romania

Inregistrat  in Registrul Public electronic cu nr. AF1272 8 aprilie 2021



































































































































































































 
 

HOTARAREA nr. 1 a  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. 
tinuta la data de 12.04.2021, ora 17.00, la sediul social al societatii, 

Calea Floreasca nr. 246 D, sector 1, Bucuresti 
 
 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., persoana juridica 
romana, avand cod unic de inregistrare 18102976, numar de ordine in Registrul Comertului  
J40/18646/04.11.2005, statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al societatii la data de 
12.04.2021, deliberand in prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, in conformitate 
cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta cu 
unanimitate de voturi urmatoarele hotarari:  
 
1) Aprobarea situatiilor financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. aferente exercitiului 
financiar al anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor si cele ale Auditorului Financiar. 
 
2) Aprobarea situatiilor financiare ale Fondului de pensii facultative Raiffeisen Acumulare aferente 
exercitiului financiar 2020. 
 
3) Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 
31 decembrie 2020. 
 
4) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. pentru 
exercitiul financiar al anului 2021.  
 
5) Repartizarea sub forma de dividend a profitului obtinut din activitatea de administrare a fondurilor de 
investitii in valoare de 21,753,354.35 lei aferent exercitiului financiar 2020. Diferenta pana la 
22.688.161,49 lei, reprezentand profitul obtinut din activitatea de administrare a fondului de pensii 
facultative, ramane in rezultat reportat. 
 
6) Imputernicirea dlui Razvan SZILAGYI, Presedinte al Consiliului de Administratie, ca reprezentant legal al 
actionarilor, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si a oricaror 
documente necesare inregistrarii si publicarii acestora la autoritatile competente, incluzand Oficiul 
Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, dar nelimitandu-se la acesta. 
 
 

Presedinte Consiliului de Administratie 

Razvan SZILAGYI 


