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Raportul Auditorului Independent cu privire la situațiile 

financiare sintetizate  
 

Către Acționarii Allianz - Țiriac Unit Asigurări S.A. 

Opinia noastră  

În opinia noastră, situațiile financiare sintetizate anexate ale Allianz - Țiriac Unit Asigurări S.A. 
(„Societatea”), sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative cu situațiile financiare auditate, 
în conformitate cu Bazele întocmirii prezentate în Nota.  

Situațiile financiare sintetizate auditate 

Situațiile financiare sintetizate ale Societății, extrase din situațiile financiare auditate pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2021, conțin: 

• Bilanț sintetizat la 31 decembrie 2021; 

• Contul de profit și pierdere sintetizat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021; și 

• Note la situațiile financiare sintetizate.  

Situațiile financiare sintetizate nu conțin toate prezentările cerute de Norma Autorității de 
Supraveghere Financiară (ASF) nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care 
desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare cu modificările și completările ulterioare („Norma 
ASF 41/2015") utilizată în întocmirea situațiilor financiare auditate. Prin urmare, citirea situațiilor 
financiare sintetizate şi a raportului auditorului aferent acestora, nu înlocuiește citirea situațiilor 
financiare auditate ale Societății şi raportul auditorului aferent lor. Situațiile financiare auditate, precum 
și situațiile financiare sintetizate, nu includ efectele evenimentelor ulterioare datei raportului nostru de 
audit asupra situațiilor financiare auditate. 

Situațiile financiare auditate şi raportul nostru de audit asupra acestora  

Am exprimat o opinie de audit fără rezerve cu privire la situațiile financiare auditate în raportul nostru 
de audit datat 2 mai 2022. De asemenea, acel raport de audit include: 

• Comunicarea aspectelor cheie ale auditului. Aspectele cheie ale auditului sunt acele aspecte, care 
în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru desfășurarea 
auditului situațiilor financiare ale perioadei curente. 

• O secțiune asupra Altor aspecte care atrage atenția asupra faptului că situațiile financiare auditate 
nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor şi un set complet de note la 
situațiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate în țări şi 
jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare auditate nu sunt întocmite pentru 
uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din România inclusiv Norma 
ASF 41/2015. 

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare sintetizate 

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare sintetizate în 
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conformitate cu Bazele întocmirii prezentate în Nota. 

Responsabilitatea auditorului  

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie dacă situațiile financiare sintetizate sunt în 
concordanță, sub toate aspecte semnificative cu situațiile financiare 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 sintetizate”. 
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