




 

Raportul auditorului independent  

Către acţionarii societăţii Groupama AsigurariS.A. 

 

 

Raport cu privire la situaţiile financiare individuale simplificate 

 

Opinie 

1. Situațiile financiare individuale simplificate anexate, care conțin bilanțul simplificat la 31.12.2020, 

contul tehnic simplificat al asigurării generale, contul tehnic simplificat al asigurării de viață și 

contul netehnic simplificat pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și notele la situațiile 

financiare individuale simplificate, sunt extrase din situațiile financiare individuale auditate ale 

societății Groupama Asigurari S.A. („Societatea”) pentru exercițiul financiar încheiat la 

31.12.2020. 

2. În opinia noastră, situațiie financiare individuale simplificate anexate ale Societății sunt 

consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare individuale auditate, în 

conformitate cu Bazele întocmirii prezentate în Nota 1. 

 

Situațiile financiare individuale simplificate 

3. Situațiie financiare individuale simplificate nu conțin toate prezentările cerute de Norma 41/2015 a 

Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) 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 ulterioare 

(„Norma ASF 41/2015”), utilizată în întocmirea situațiilor financiare individuale auditate. Prin 

urmare, citirea situațiilor financiare individuale simplificate și a raportului auditorului independent 

aferent acestora nu înlocuiește citirea situațiilor financiare individuale auditate ale Societății și a 

raportului auditorului independent aferent lor. Situațiile financiare individuale auditate, precum și 

situațiile financiare individuale simplificate, nu includ efectele evenimentelor ulterioare datei 

raportului de audit asupra situațiilor financiare individuale auditate. 

 

Situațiile financiare individuale auditate și raportul nostru de audit asupra 

acestora 

4. Am exprimat o opinie de audit fără rezerve cu privire la situațiile financiare individuale auditate în 

raportul nostru de audit datat 29.04.2021. De asemenea, acel raport de audit include: 

• Comunicarea aspectelor cheie de audit. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte 

care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru 
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auditul situațiilor financiare individuale din perioada auditată, respectiv „Recunoașterea 

veniturilor din prime brute subscrise” și “Adecvarea rezervelor de daune pentru 

asigurările generale”. 

 

Responsabilitatea conducerii asupra situaţiilor financiare individuale simplificate 

5. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare individuale 

simplificate în conformitate cu Bazele întocmirii prezentate în Nota 1. 

 

Responsabilitatea auditorului în legătură cu situațiile financiare individuale 

simplificate 

6. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie dacă situațiile financiare individuale 

simplificate sunt consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare 

individuale auditate, în baza procedurilor noastre, care au fost efectuate în conformitate cu 

Standardul Internațional de Audit 810 (Revizuit) „Misiuni de raportare cu privire la situațiile 

financiare simplificate”. 
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