
 

 

 

 

 

 

 

        

 

RAPORT ANUAL 2021 

 

 

RAPORTUL PUBLIC ANUAL conform Norma A.S.F. nr. 28/2015 privind functionarea asigurătorilor 

supravegheati conform regimului national si conform Norma A.S.F. nr. 6/2017 pentru modificarea si 

completarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile 

financiare anuale consolidate ale entitatilor care desfasoara activitate de asigurare si/sau reasigurare 

aprobate prin norma A.S.F nr. 41/2015 

 

Euroins Asigurarea Reasigurare SA 

Sediu social: Str. Jiului nr. 8, J8 Office Park, Cladirea A, Etaj 2, Sector 1, Bucuresti 

Nr. de ordine in registrul comertului: J40/1671/2022 

Numar inmatriculare in registrul asiguratorilor: RA-010/04.10.2003 

Cod LEI: 315700GZA843JXKTJ400 

 

Aspecte generale 

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “Euroins 

Romania”) are are ca unic obiect de activitate practicarea asigurarilor generale, acoperind 13 clase de asigurare 

pentru care este autorizata. 

In prezent, centrul administrativ al Euroins Romania este organizat in cadrul sediului social din Bucuresti, Sector 

1, Strada Jiului nr. 8, J8 Office Park, Cladirea A, Etaj 2. Pentru anul de raportare 2021, sediul a fost pe Soseaua 

Bucuresti Nord nr.10, etaj 4 – cladirea Global City Business Park, Cladirea O 23, Voluntari. 

 

Structura Actionariat 

La data de 31.12.2021, actionarul majoritar al societatii este EUROINS INSURANCE GROUP (EIG), care detine 

98,57% din capitalul social total in valoare de 557.487.674 lei. 

 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Euroins Insurance Group  524.855.189     98,50% 549.519.450 98,57% 

Alte persoane fizice si 

juridice 
7.968.224     1,50% 7.968.224     1,43% 

TOTAL 532.823.413        100%  557.487.674 100%  

 

Legea aplicabila 

Legea aplicabila contractelor de asigurare Euroins Romania este legea romana, in principal codul civil si Legea 

nr. 237/2015. 

Sistemul de guvernanta 

 

La nivelul Euroins Romania, guvernanta corporativa a fost implementata printr-un intreg sistem ce prevede atat 

principii legate de structura organizatorica, responsabilitati stratificate ierarhic, cat si politici si proceduri interne 

de reglementare, astfel incat acest sistem sa fie in linie cu strategia generala a societatii. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurile principale de guvernanta ale societatii sunt urmatoarele: 

• Conducerea societatii, structurata pe trei linii ierarhice, respectiv: Adunarea Generala a Actionarilor, Con-

siliul de Administratie, Conducerea Executiva, 

• Comitete aflate in sprijinul Consiliului de Administratie 

• Functiile-cheie si critice 

Atat in sediul central, cat si in punctele de lucru din tara, in cursul anului 2021, s-a inregistrat un numar mediu de 

541 de angajati, dintre care 4 au reprezentat membri ai Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive. 

Conducerea administrativa a societatii este asigurata de catre Consiliul de Administratie, compus dintr-un numar 

de 3 membri, dintre care se alege un Presedinte al Consiliului. 

A. Consiliul de Administratie al Euroins Romania are urmatoarea structura: 

Boshov Kiril Ivanov              - Presedinte 

Van Leeuwen Jeroen Karel   - Membru 

Chirita Coleta-Mihaela          - Membru 

 

B. Conducerea executiva a societatii este reprezentata de catre directorul general  

Tanja Blatnik   -  Director General 

 

In cursul anului 2021, Societatea s-a preocupat de intarirea sistemului de guvernanta si a desfasurat demersurile 

in vederea aprobarii in pozitia de Director General Adjunct a lui Dragos Nicolae Oltenescu, demers ce s-a finalizat 

in luna martie a acestui an prin aprobarea acestuia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

 

C. Persoane ce detin functii cheie: 

Marionela Koleva                     - Functia Actuariala 

Mihaela Blogu                          - Functia de Management al Riscurilor 

Robert Toropu                                      - Functia de Conformitate 

Rodica Stoica (in cursul anului de raportare)  - Functia de Audit Intern 

 

Managementul riscului 

Apetitul la risc, precum si toleranta la risc sunt definite prin politica interna a Euroins Romania privind sistemul 

de management al riscurilor, aprobata de catre Consiliul de Administratie si implementata in cadrul companiei. 

In evaluarea profilului de riscuri se tine cont de tehnicile de diminuare a riscului specifice fiecarui risc in parte, 

astfel incat riscul rezidual sa se incadreze in limitele stabilite. Principala tehnica de diminuare a riscurilor in cadrul 

Euroins Romania o reprezinta programul de reasigurare. Alaturi de acesta, si alte masuri de reducere a riscurilor 

sunt implementate, in functie de situatia concreta.  Din punct de vedere al modului de evaluare, riscurile se impart 

in doua mari categorii: riscuri cuprinse si cuantificate prin formula standard de calcul al Cerintei de Capital de 

Solvabilitate (de subscriere, de piata, de contrapartida, operational) si riscuri necuprinse in formula standard 

(referitoare la sistemele informatice, de lichiditate, reputational, de conformitate, strategice). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Raportul administratorului societatii Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. la data 31.12.2021 

(extras) 

Pozitia Euroins Romania pe piata locala 

Piata asigurarilor generale din Romania a inregistrat in anul 2021 o crestere de 24% comparativ cu anul 

precedent conform raportului ASF de analiza a evolutiei pietei de asigurari. Cele mai importate clase de 

asigurari de pe piata au avut o evolutie pozitiva in aceasta perioada: Asigurarile de raspundere civila pentru 

vehicule au crescut cu 46,0%, Asigurarile de mijloace de transport terestru au crescut cu 12,9% iar Asigurarile 

de incendiu si ale calamitati naturale au crescut cu 7,8%. Aceste trei clase de asigurari reprezinta impreuna 

87,43% din piata de asigurari generale. La finele anului 2021, Euroins Romania ocupa locul 1 in piata 

asigurarilor din Romania, cu o cota de piata de 15,4% per total si o cota de 18,9% pe piata asigurarilor generale. 

 

Categorii si clase de asigurari practicate 

 

Euroins Romania ofera o gama complexa de asigurari generale adaptate cererii si nevoilor specifice persoanelor 

fizice si juridice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Principalele categorii de asigurari generale practicate de Euroins Romania pe teritoriul Romaniei sunt :  

 

▪ Asigurari de accidente si boala; 

▪ Asigurari de sanatate; 

▪ Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare; 

▪ Asigurari de mijloace de transport feroviar Asigurari de mijloace de transport maritime, lacustre si 

fluviale;  

▪ Asigurari de bunuri in tranzit;   

▪ Asigurari de incendiu si calamitati naturale; 

▪ Alte asigurari de bunuri;   

▪ Asigurari de raspundere civila auto;  

▪ Asigurari de raspundere civila generala;  

▪ Asigurari de garantii;   

▪ Asigurari de pierderi financiare;   

▪ Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor / absentelor de la 

domiciliu sau resedinta permanenta. 

Deductibilitati aplicabile categoriilor de asigurari practicate: 

• deduceri fiscale la contractele de asigurari de sanatate, conform reglementarilor legale in vigoare; 

Reteaua si canale de distributie  

 

Euroins Romania ofera produsele sale spre vanzare prin reteaua proprie, organizata in 39 agentii si prin brokerii 

si agentii de asigurare de pe intreg teritoriul tarii. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Forma scurta a situatiilor financiare extrase din situatiile financiare complete pentru anul incheiat la 31 

decembrie 2021 

               Bilantul in forma scurta la 31.12.2021: 

ACTIV 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Active necorporale 1.891.728 6.075.950 

Plasamente 477.705.681  579.536.031 

Rezerve tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare  711.626.854 1.948.954.197 

Sume de incasat de la societatile afiliate 2.508.021 6.208.755 

Creante provenite din operatiuni de asigurare directa 59.423.935 175.617.793 

Creante provenite din operatiuni de reasigurare 33.679.018 38.500.603 

Alte creante 112.752.082 81.114.061 

Imobilizari corporale 3.815.495 4.439.290 

Stocuri 33.826 - 

Casa si conturi la banci 86.913.112 78.529.292 

Cheltuieli in avans 98.283.867 233.682.179 

Total ACTIV 1.588.633.619 3.152.658.151 

   

PASIV  31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Capitaluri proprii 43.501.031 (31.524.102) 

Datorii subordonate 76.642.614 44.838.232 

Rezerve tehnice brute 1.315.225.259 2.771.120.663 

Provizioane 450.000 8.391.390 

Datorii 132.986.438 309.701.152 

Venituri in avans 19.828.277 50.130.816 

Total PASIV 1.588.633.619 3.152.658.151 

 

Contul de profit si pierdere in forma scurta la 31.12.2021: 

CONTUL TEHNIC AL ASIGURARII GENERALE 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Venituri din prime, nete de reasigurare 667.949.523 839.837.606 

Alte venituri tehnice, nete de reasigurare (+) 10.435.415 7.784.459 

Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare 532.662.624 405.440.048 

Variatia altor rezerve tehnice,  nete de reasigurare 9.950.119 (9.892.637) 

Cheltuieli de exploatare nete 353.601.186 471.074.029 

Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 124.203 5.824 

Rezultatul tehnic al asigurarii generale (217.953.194) (19.005.199) 

 

CONTUL NETEHNIC 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Venituri din plasamente 27.136.730 47.912.732 

Cheltuieli cu plasamentele 27.187.183 45.330.703 

Alte venituri netehnice 27.288.755 31.590.155 

Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele si ajustarile de 

valoare 
32.444.941 48.682.845 

Rezultatul brut (223.159.833) (33.515.860) 

Rezultatul net al exercitiului (223.159.833) (33.515.860) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Informatii privind portofoliul de asigurari pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 

Clasa 

Prime brute 

subscrise nete de 

anulate 

Prime cedate in 

reasigurare 

Daune brute 

platite 

Asigurari de accidente si boala 10.879.549 7.832 97.664 

Asigurari de sanatate 1.681.273 - 416.543 

Asigurari de mijloace de transport terestru, altele 

decat cele feroviare 
10.909.813 922.014 2.668.554 

Asigurari de mijloace de transport maritime,  

lacustru si fluvial 
231.882 145.864 964.009 

Asigurari de bunuri in tranzit 93.497 80.263 - 

Asigurari de incendiu si calamitati naturale 13.485.741 5.613.365 2.597.452 

Alte asigurari de bunuri 1.522.938 879.017 112.428 

Asigurari de raspundere civila a autovehiculelor 2.127.825.848 1.151.442.514 1.496.389.641 

Asigurari de raspundere civila generala 9.736.292 3.170.626 181.889 

Asigurari de garantii 15.322.121 10.688.561 667.337 

Asigurari de pierderi financiare 497 - - 

Asigurari pentru asistenta si cheltuieli medicale 

in strainatate 
2.874.424 - 728.313 

TOTAL 2.194.563.875 1.172.950.056 1.504.823.830 

 

Investitii financiare 

 

Plasamente in imobilizari financiare detinute la societati afiliate 

 

RON 31 decembrie 2021 

 
Titluri de 

participare valoare 

bruta 

Cota 

participare 

Ajustari 

depreciere 

Titluri de 

participare 

valoare neta 

Registrul Monitor Independent SA 10.000 6,67%  10.000 

Eurolease Auto IFN SA 1.050.200 20,46% 1.050.200 0 

Fondul de Protectie a Victimelor Strazii 30.000 5,88%  30.000 

PAID 1.069.550 5,5% 0 1.069.550 

TOTAL 2.159.750   1.050.200 1.109.550 

 

 

Actiuni si alte titluri cu venit variabil  

 

RON 31 decemebrie 2020 31 decembrie 2021 

Actiuni cotate 57.027.734 38.009.246 

Actiuni necotate  302.419 406.939 

Ajustari de valoare (2.257) (3.713) 

TOTAL 57.327.896 38.412.472 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 

 

RON 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Obligatiuni cotate 40.890.980 114.447.085 

Obligatiuni necotate 9.369.903 50.099.513 

Dobanda de incasat 82.676 523.937 

Ajustari de valoare (114.671) - 

TOTAL 50.228.888 165.070.535 

 

 

Parti in fonduri comune de investitii  

 

RON 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Parti in fonduri comune de investitii  91.264.014 165.372.497 

Ajustari de valoare (620.273) - 

TOTAL 90.643.741 165.372.497 

 

 

Plasamente in titluri de stat 

 

RON 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Ttitlurile de stat cotate 235.807.843 168.004.047 

Dobanda de incasat 1.887.899 106.035 

TOTAL 237.695.742 168.110.082 

 

 

Alte plasamente financiare –depozite la institutii de credit 

 

RON 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Depozite bancare inclusiv dobanda de incasat 4.030.987 37.536.324 

TOTAL 4.030.987 37.536.324 

 

  
Indicatori prudentiali de solvabilitate I 

 

La 31 decembrie 2021 principalii indicatori prudentiali se prezinta dupa cum urmeaza: 

 

RON 31 decembrie 2020  31 decembrie 2021 

Coeficient de lichiditate 1,12 1,00 

Total rezerve tehnice brute       1.315.225.259             2.771.120.663      

Valoarea activelor detinute de societate si admise sa 

acopere rezervele       1.395.195.789             2.931.790.490      

Grad de acoperire al rezervelor de catre active admise 79.970.530 160.669.827 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Activitatea de reasigurare 

 

In construirea programului de reasigurare, Societatea a tinut cont de riscurile de subscriere aferente claselor de 

asigurari generale practicate, astfel incat s-a urmarit reducerea riscurilor din asigurare, conferirea unei rezistente 

mai bune la evenimentele catastrofale si cresterea capacitatii de subscriere, reducerea volatilitatii rezultatelor 

financiare si reducerea riscurilor legate de rezerve. Astfel, programul de reasigurare al Societatii a fost revizuit in 

cea de a doua parte a anului 2021, in special ca urmare a cresterii valorice a volumului de prime brute subscrise 

si a condus la cresterea riscurilor cedate in reasigurare in baza contractelor de tip cota parte de la 50% la 65%. 

 

Strategii si perspective de dezvoltare 

 

Euroins Romania dezvolta si revizuieste periodic strategia sa pe termen mediu si lung in baza careia isi propune 

modificari semnificative atat in portofoliul de asigurari, cat si in modul de perceptie al prezentei sale pe piata 

asigurarilor din Romania, printr-o noua viziune asupra misiunii sale, printr-o prezenta ce va utiliza mijloace de 

vanzare si comunicare moderne si prin imbunatatirea proceselor interne. 

Toate aceste modificari vor fi sustinute de catre actionarul majoritar al Societatii, acesta ramanand fidel misiunii 

sale de sprijin financiar si logistic al subsidiarei din Romania. 

Conducerea societatii are in vedere implementarea unor masuri pentru acoperirea pierderii cumulate prin  

optimizarea si rentabilizarea portofoliului auto prin identificarea mai detaliata a factorilor de risc, transformarea 

factorilor de risc semnificativi din punct de vedere statistic in factori noi de tarifare si reducerea eterogenitatii 

claselor de tarifare. De asemenea se urmareste cresterea si dezvoltarea portofoliului non auto. 

ln baza aspectelor mentionate mai sus, Conducerea Societatii este de parere ca situatia financiara va fi stabila iar 

indicatorii prudentiali vor fi in limitele stabilite de catre autoritatea de reglementare 

Supraveghere si auditare 

Situatiile financiare ale Euroins Romania aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021 au fost auditate de 

catre 3B EXPERT AUDIT S.R.L., membra a retelei RUSSELL BEDFORD INTERNATIONAL, retea afiliata 

IFAC Forum of Firms (FOF), cu sediul in Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 114, sector 2, inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului sub nr. J40/6669/1998, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

(C.A.F.R.), inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul 073 

/ 2001, cu experienta in domeniu, reprezentata de doamna Adriana Badiu, membru C.A.F.R., inregistrata in 

Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul 77 / 2000. 

Nota 1 – Intocmirea formei scurte a situatiilor financiare 

In aplicarea prevederilor Normei A.S.F. nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile 

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor care desfasoara activitate de 

asigurare si/sau reasigurare (Norma ASF nr. 41/2015), conducerea Societatii Euroins Romania Asigurare-

Reasigurare S.A. a procedat la extragerea informatiilor din situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat 

la 31 decembrie 2021. 

Forma scurta a situatiilor financiare, care cuprinde bilantul in forma scurta la 31 decembrie 2021 si contul de 

profit si pierdere in forma scurta pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 au fost extrase agregat, 

fara modificari, din situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, care au fost 

intocmite conform Normei ASF nr. 41/2015. Forma scurta a situatiilor financiare este consecventa cu acele situatii 

financiare. Setul complet de situatii financiare individuale din care a fost extrasa forma scurta a situatiilor 

financiare se poate obtine de la Oficiul National al Registrului Comertului. 

Forma scurta a situatiilor financiare include si aceasta nota explicativa (Nota 1), dar aceasta nu a fost extrasa din 

acele situatii financiare. 

Forma scurta a situatiilor financiare nu cuprinde toate prezentarile cerute de Norma ASF nr. 41/2015. Astfel citirea 

formei scurte a situatiilor financiare nu reprezinta un substitut pentru citirea situatiilor financiare auditate ale 

Societatii. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Alte aspecte - evenimente ulterioare datei bilantului 

Razboiul din Ucraina               

Perspectivele politice și economice actuale din Ucraina ar putea duce la creșterea incertitudinii globale, la deficitul 

de aprovizionare cu energie și la o potențială scădere a creșterii economice. Compania nu are expunere directă la 

entități din Federația Rusă sau Ucraina. Începând cu data întocmirii și autorizării situațiilor financiare, conducerea 

companiei a evaluat perspectivele politice și economice actuale, iar măsurile deja luate sau planificate de Guvernul 

României pot avea un impact negativ asupra companiei. Totusi, pe baza acestor informații și a altor informații 

publice, conducerea nu se așteaptă ca impactul economic al evenimentelor actuale să afecteze capacitatea 

companiei de continuare a activitatii. 

Schimbare sediu social 

Compania și-a mutat sediul social din Voluntari, județul Ilfov, in  București, sectorul 1. ASF a aprobat noul sediu 

in data de 11 ianuarie 2022 și a fost înregistrat la Registrul Comerțului la începutul lunii februarie. 

Sanctiuni ASF 

In 15 martie 2022,  ASF a emis deciziile nr. 309 și 310 care prevedeau amenzi în valoare de 2,5 milioane lei ca 

urmare a controlului efectuat in 12 ianuarie 2022. In 19 mai 2022, ASF a emis decizia nr. 610 care prevedea o 

amendă în valoare de 0,4 milioane lei ca urmare a controlului efectuat in 10 martie 2022. 

Avizare Director General Adjunct 

In 31 martie 2022, ASF l-a avizat pe Dl. Dragos Nicolae Oltenescu in functia de Director General Adjunct. 

Inregistrare majorare capital social 

In luna mai 2022, inainte de aprobarea si depunerea situatiilor financiare a fost finalizata inregistrarea la Registrul 

Comertului a majorarii capital social stabilita prin AGEA din 15.09.2021, aprobata prin decizia ASF nr. 

456/13.04.2022.Astfel a fost reflectata in situatiile financiare majorarea elementelor de capital propriu in suma de 

120.000.000 lei, din care: capital social 12.000.000 lei si prima de emisiune 108.000.000 lei; 

 



 
 

 

 

Raportul auditorului independent cu privire la forma scurta a situatiilor financiare 
 

Către: Acționarii societății Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA 
 
Opinie  
 
Forma scurta a situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2021, inclusa in Raportul anual anexat al societatii EUROINS 
ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA («Societatea»), cu sediul in Bucuresti, Str. Jiului nr. 8, J8 Office Park, Clădirea A, Etaj 
2, Sector 1, înregistrata la Registrul Comerțului  sub nr. J40/1671/2022, cod de înregistrare fiscala: 5328123, înregistrată la Registrul 
Asiguratorilor sub nr. RA-010/04.10.2003, cuprinde bilanțul in forma scurta la 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere in 
forma scurta pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, note explicative derivate din situatiile financiare statutare 
auditate, Nota 1 „Intocmirea formei scurte a situatiilor financiare”, extrase din situațiile financiare auditate pentru exercițiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2021. 
 
Forma scurta a situatiilor financiare individuale a fost semnata cu semnatura olograf calificata de catre Kiril Ivanov Boshov in calitate 
de Administrator si de catre Iosif Florian Catalin in calitate de Director Economic. 
 
În opinia noastră, forma scurta a situațiilor financiare anexate este in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile 
financiare auditate, intocmite în conformitate cu Norma Autorității 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 și completările ulterioare („Norma ASF 41/2015”) și Norma 
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exercițiului financiar pentru societățile din domeniul asigurărilor 
(„Norma ASF 9/2020”), asa cum se specifica in Nota 1 la forma scurta a situatiilor financiare. 
 
Forma scurta a situațiilor  financiare  
 
Forma scurta a situatiilor financiare nu cuprinde toate prezentările cerute de Norma ASF nr. 41/2015 și Norma ASF nr. 9/2020. 
Astfel, citirea formei scurte a situațiilor financiare și a Raportului auditorului cu privire la acestea nu reprezinta un substituit pentru 
citirea situațiilor financiare auditate și a Raportului auditorului  cu privire la acestea. Forma scurta a situatiilor financiare si situațiile 
financiare auditate, nu reflectă efectele evenimentelor survenite dupa data  raportului nostru cu privire la situațiile financiare auditate. 
 
Situațiile financiare auditate și raportul nostru de audit cu privire la acestea 
 
Am exprimat o opinie cu rezerve cu privire la situațiile financiare auditate în raportul nostru din data de 15 Iulie 2022. Acel Raport  de 
audit include de asemenea si comunicarea unor aspecte semnificative incluse in paragraful „Incertitudini semnificative legate de 
continuitatea activității”. 

 
Responsabilitatea conducerii asupra formei scurte a situațiilor  financiare  
 
Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea formei scurte a situațiilor financiare. 
 
Responsabilitatea auditorului 
 
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la măsura în care forma scurta a situațiilor financiare este conforma, 
sub toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare auditate, pe baza procedurilor noastre, care au fost efectuate în 
conformitate cu Standarsul Internațional de Audit 810 (Revizuit) „Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare sintetizate”. 
 
 
Managing Partner, 

Badiu Anisoara Adriana 

înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari   
și firmelor de audit cu numarul 77 / 2000 
pentru și în numele 3B Expert Audit S.R.L.    

    
înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari  
și firmelor de audit cu numărul 73 / 2001 
 
București, România 
17 August 2022 


