




RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE
SUMARIZATE

Catre actionarii BRD Asigurari de Viata S.A.

Opinia

Situatiile financiare sumarizate ale BRD Asigurari de Viata S.A. („Societatea”) care cuprind
bilantul sumarizat la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere sumarizat,
situatia modificarilor capitalurilor proprii sumarizate si situatia fluxurilor de trezorerie
sumarizate pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, extrase din situatiile financiare
complete auditate ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 si
nota privind bazele intocmirii.

In opinia noastra, situatiile financiare sumarizate anexate sunt in concordanta, sub toate
aspectele semnificative, cu situatiile financiare complete auditate.

Situatii financiare sumarizate

Situatiile financiare sumarizate nu contin toate prezentarile cerute de Norma Autoritatii de
Supraveghere Financiara nr. 41/2015. Citirea situatiilor financiare sumarizate si opinia
auditorului asupra acestora, nu inlocuieste citirea situatiilor financiare complete auditate ale
Societatii si ale opiniei auditorului asupra acestora.

Situatiile financiare complete auditate si raportul nostru de audit asupra acestora

Noi am exprimat o opinie de audit cu rezerve asupra situatiilor financiare complete in raportul
nostru din data de 1 iulie 2022. Bazele opiniei noastre cu rezerve au fost in legatura cu
limitarea ariei activitatii auditorului privind faptul ca la 31 decembrie 2021 Societatea a
inregistrat in situatiile financiare creante din activitatea de asigurare directa in suma de
67.460 mii RON, valoare care este mai mica decat cea a creantelor inregistrate in sistemul
operational cu suma de 511 mii RON, diferenta pentru care noi nu am obtinut probe de audit
suficiente si adecvate din partea Societatii. In absenta unui reconcilieri adecvate efectuate de
catre Societate, noi nu am putut obtine probe de audit suficiente si adecvate ca sa
concluzionam asupra acestui aspect si nu putem estima impactul, daca exista, asupra valorii
contabile a creantelor din asigurare directa la 31 decembrie 2021 si a elementelor
corespunzatoare din contul de profit si pierdere si/sau asupra soldului initial al rezultatului
reportat.
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Raportul nostru de audit asupra asupra situatiilor financiare complete include de asemenea
comunicarea aspectelor cheie de audit. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in
baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul
situatiilor financiare din perioada curenta.

Situatiile financiare sumarizate si situatiile financiare complete auditate nu reflecta efectele
evenimentelor care s-au petrecut ulterior datei raportului nostru cu privire la situatiile
financiare complete auditate.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare sumarizate

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare sumarizate pe
baza situatiilor financiare complete auditate, in conformitate cu „Bazele intocmirii situatiilor
financiare sumarizate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021” („Bazele intocmirii”) asa
cum este prezentat in nota la situatiile financiare sumarizate.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este aceea de a exprima o opinie cu privire la concordanta
situatiilor financiare sumarizate, sub toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare
complete auditate in baza procedurilor noastre, care au fost efectuate in conformitate cu
Standardul International de Audit (ISA) 810 (revizuit) „Misiuni de raportare cu privire la
situatiile financiare sintetizate”.
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