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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Catre actionarii S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Raport asupra auditului raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative
Opinia
Am auditat raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative („informatiile financiare
specifice”) anexate ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A („Societatea”) cu sediul social in
Calea Floreasca Nr.246D, Et.2, Sector 1, Bucuresti, identificata prin codul unic de inregistrare
fiscala RO18102976 care cuprind situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii pentru
activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative la data de 31 decembrie 2019 si
situatia veniturilor si cheltuielilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii
facultative, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.
In opinia noastra, informatiile financiare specifice ale Societatii la 31 decembrie 2019 si pentru
exercitiul financiar incheiat la aceasta data au fost intocmite, sub toate aspectele semnificative,
in conformitate cu bazele intocmirii si prezentarii descrise in Nota 1 la informatiile financiare
specifice.
Bazele opiniei
Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale 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”). Responsabilitatile noastre conform
acestor standarde sunt descrise mai detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru
auditul situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform
Codului International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv standardele internationale de
independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul
IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in
Romania, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 537/2014 si Legea 162/2017, si ne-am indeplinit
responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele
de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia
noastra.
Evidentierea unor aspecte - Baza de intocmire si restrictionarea distributiei
Atragem atentia asupra Notei 1 la informatiile financiare specifice, care descrie bazele intocmirii
si prezentarii. Informatiile financiare specifice la 31 decembrie 2019 si pentru exercitiul financiar
incheiat la aceasta data au fost intocmite pe baza cerintelor de raportare prevazute in Capitolul
IX, sectiunea 1, articolul 495, alineatul 1 al Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.
14/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si nu sunt menite sa prezinte pozitia
financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in
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conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat
Romania. De asemenea informatiile financiare specifice anexate nu sunt menite sa prezinte
pozitia financiara si rezultatul operatiunilor privind Societatea in ansamblu. In consecinta, este
posibil ca informatiile financiare specifice sa nu fie adecvate pentru un alt scop. Permitem
dezvaluirea acestui raport, exclusiv integral, de catre Societate, la alegerea proprie, catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara, fara a ne asuma sau a accepta niciun fel de
responsabilitate sau raspundere fata de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Raportul nostru
nu trebuie distribuit catre sau utilizat de terte parti, cu exceptia Societatii si a Autoritatii de
Supraveghere Financiara. Opinia noastra nu este calificata in legatura cu acest aspect.
Alte aspecte
Societatea a intocmit si un set separat de situatii financiare aferente exercitiului financiar
incheiat la 31 decembrie 2019, in conformitate cu Norma nr. 39/2015 emisa de Autoritatea de
Supraveghere Financiara care cere ca aceste situatii financiare sa fie pregatite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara asa cum au fost adoptate de catre Uniunea
Europeana, pe baza caruia am emis un raport de audit separat catre actionarii Societatii la data
de 10 aprilie 2020.
Alte informatii
Alte informatii includ Raportul administratorilor privind activitatea de administrare a fondurilor
de pensii facultative, dar nu includ informatiile financiare specifice si raportul nostru de audit cu
privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru alte informatii.
Opinia noastra de audit asupra informatiilor financiare specifice nu acopera alte informatii si nu
exprimam nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.
In legatura cu auditul efectuat de noi asupra informatiilor financiare specifice, responsabilitatea
noastra este de a citi aceste alte informatii si, facand acest lucru, de a analiza daca acestea nu
sunt in concordanta, in mod semnificativ, cu informatiile financiare specifice sau cunostintele pe
care le-am obtinut in urma auditului sau daca acestea par sa includa erori semnificative. Daca, in
baza activitatii desfasurate, ajungem la concluzia ca exista erori semnificative cu privire la aceste
alte informatii, noi trebuie sa raportam acest lucru. Nu avem nimic de raportat in acest sens.
Responsabilitatea conducerii si a persoanelor responsabile cu guvernanta pentru informatiile
financiare specifice
Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a informatiilor
financiare specifice in conformitate cu Nota 1, si pentru acel control intern pe care conducerea il
considera necesar pentru a permite intocmirea de informatii financiare specifice care sunt lipsite
de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
La intocmirea informatiilor financiare specifice, conducerea este responsabila sa evalueze
abilitatea Societatii de a-si desfasura activitatea conform principiului continuitatii activitatii si sa
prezinte, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si folosirea principiului
continuitatii activitatii, mai putin in cazul in care conducerea intentioneaza sa lichideze
Societatea sau sa ii inceteze activitatea sau nu are nicio alternativa reala decat sa procedeze
astfel.
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Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de
raportare financiara a Societatii.
Responsabilitatile auditorului pentru auditul informatiilor financiare specifice
Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
informatiile financiare specifice, luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative 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 garantie ca un audit desfasurat
in conformitate cu standardele ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca
aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda fie de eroare si sunt considerate
semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, atat la nivel individual sau
luate in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate in baza acestor
informatii financiare specifice.
Ca parte a unui audit in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional
si ne mentinem scepticismul profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea:
·

·
·
·

·

Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a informatiilor financiare
specifice, cauzate fie de frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa
raspunda acestor riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a constitui o
baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de
frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de
eroare, deoarece frauda poate include complicitate, falsuri, 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 eficacitatii controlului
intern al Societatii.
Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor
contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
Concluzionam asupra caracterului adecvat al utilizarii de catre conducere a principiului
continuitatii activitatii, si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o
incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli
semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care
concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul
de audit, asupra prezentarilor aferente din informatiile financiare specifice 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 conditii viitoare pot determina ca Societatea sa nu isi mai desfasoare
activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al
prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si
evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.
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·

Obtinem suficiente probe de audit adecvate cu privire la informatiile financiare ale entitatii
pentru a exprima o opinie asupra situatiilor financiare. Suntem responsabili pentru
indrumarea, supravegherea si efectuarea auditului. Suntem singurii responsabili pentru opinia
noastra de audit.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate
si programarea in timp a auditului, precum si constatarile semnificative ale auditului, inclusiv
orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului
nostru.
De asemenea, prezentam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la
conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si
alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta
si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
Raport cu privire la alte cerinte legale si de reglementare
Raportare asupra unor informatii, altele decat informatiile financiare specifice 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 privind activitatea de
administrare a fondurilor de pensii facultative („Raportul administratorilor”), noi am citit
Raportul administratorilor si raportam urmatoarele:
a) in Raportul administratorilor privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii
facultative nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, sub toate aspectele
semnificative, cu informatiile prezentate in informatiile financiare specifice la data de
31 decembrie 2019, atasate;
b) Raportul administratorilor privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii
facultative, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative, informatiile
cerute de Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015, cu modificarile
ulterioare, punctele 425-428;
c) pe baza cunostintelor noastre si a intelegerii dobandite in cursul auditului informatiilor
financiare specifice intocmite la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la
mediul acesteia, nu am identificat informatii eronate semnificative prezentate in
Raportul administratorilor privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii
facultative .
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Alte cerinte de raportare prevazute in Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.
14/2015, cu modificarile si clarificarile ulterioare
In concordanta cu articolul 504, alineatul 1, paragraful (f), punctele de la (i) la (v) din Norma
Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015, cu modificarile si clarificarile ulterioare, ni
se solicita sa raportam asupra respectarii de catre Societate a urmatoarelor prevederi care
vizeaza:
1. Metodologia de calcul si evidenta a provizioanelor tehnice constituite de administrator;
2. Categoriile de active admise sa acopere provizioanele tehnice ale administratorului
constituite de administrator;
3. Regulile de diversificare pentru activele admise sa acopere provizioanele tehnice
constituite de administrator;
4. Calculul si evidenta comisioanelor privind activitatea de marketing;
5. Calculul si evidenta veniturilor administratorului.
In concordanta cu articolul 504, alineatul 1, paragraful (g) din Norma Autoritatii de
Supraveghere Financiara nr. 14/2015, cu modificarile si clarificarile ulterioare, ni se solicita sa
facem o referire la practicile si procedurile controlului si auditului intern al Societatii, precum si o
referire asupra eventualelor deficiente constatate si recomandarile facute pentru remedierea
acestora.
Conducerea Societatii este responsabila pentru respectarea prevederilor legale si pentru acel
control intern pe care conducerea il considera necesar pentru respectarea prevederilor legale.
Responsabilitatea noastra este sa raportam conform aspectelor specifice legate de
reglemenatare, pe baza auditului informatiilor financiare specifice si a procedurilor aditionale
considerate necesare.
In legatura cu aspectele mentionate, raportul nostru este urmatorul:
a)
In legatura cu Articolul 504, alineatul 1, paragraful (f), punctele (i) , (ii) si (iii) mentionam
faptul ca pentru fondul de pensii facultative, Societatea, asa cum se mentioneaza in prospect, nu
garanteaza participantilor la fond nici o valoare minima, si in consecinta, nu s-a constituit niciun
provizion tehnic referitor la fondul de pensii facultative;
b)
In legatura cu Articolul 504, alineatul 1, paragraful (f), punctul (iv), in opinia noastra,
calculul si evidenta veniturilor constituite de Societate sunt in toate aspectele semnificative in
conformitate cu articolele 64-65 din Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private Nr.16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative;
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c)
In legatura cu Articolul 504, alineatul 1, paragraful (f), punctul (v), in opinia noastra,
calculul si evidenta veniturilor administratorului constituite sunt, in toate aspectele semnificative,
in conformitate cu articolul 92 din Legea 204/2006 privind fondurile de pensii facultative;
d)
In legatura cu Articolul 504, alineatul 1, paragraful (g), mentionam ca observatii,
deficiente si recomandari aferente practicilor si procedurilor controlului si auditului intern vor fi
raportate, daca este cazul, in „Scrisoarea catre conducerea societatii”, scrisoare ce va fi
transmisa si Autoritatii de Supraveghere Financiara.
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 Dimitriu
Inregistrat in Registrul Public electronic cu nr. AF1272
Bucuresti, Romania
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Nota 1
Bazele intocmirii si prezentarii informatiilor financiare
Informatiile financiare specifice pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative pentru exercitul
financiar incheiat la 31 Decembrie 2019, au fost intocmite in conformitate cu cerintele de raportare prevazute in
Articolul 4954 al Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015 privind reglementările contabile
conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private cu modificarile si completarile ulterioare.
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a intocmit si situatii financiare in conformitate cu Norma Autoritatii de
Supraveghere Financiara nr. 39/2015 care cere ca acele situatii financiare sa fie pregatite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara asa cum au fost adoptate de catre Uniunea Europeana.
Situatiile financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. specifice pentru activitatea de administrare a
fondurilor de pensii facultative au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie al Societatii in data de 10 Aprilie
2020 si de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 13 Aprilie 2020.
Informatiile financiare specifice contin urmatoarele
-

situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

-

situatia veniturilor si cheltuielilor

si au fost extrase din informatiile financiare ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management, in baza urmatoarelor reguli de
alocare (cuprinse in Procedura privind separarea activelor, capitalurilor proprii si datoriilor si alocarea cheltuielilor si
veniturilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative) :
-

In cazul in care un element de activ/datorie/capital propriu/venit/cheltuiala este aferent/efectuat clar doar in
beneficiul activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative, acesta va fi recunoscut in evidentele
contabile aferente activitatii de administrare fonduri de pensii facultative ;

-

In cazul in care un element de activ/datorie/capital propriu/ venit/cheltuiala este aferent/efectuat in
beneficiul ambelor activitati, Societatea va aplica un procent de alocare pentru fiecare activitate in parte.

Procentul de alocare aprobat pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2019, aferent activitatii de
administrare a fondurilor de pensii facultative este de 7.53% (31 Decembrie 2018: 6.7%).

