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Dragi investitori,  

 

Publicăm acest prim raport într-o perioadă de criză sanitară însoțită de multă 
incertitudine în ceea ce privește starea actuală și viitoare a economiei. Pandemia de 
COVID-19 este o realitate în toate țările în care ne desfășurăm activitatea de vânzări, 
iar restricțiile aplicate de către autorități vor afecta semnificativ domenii întregi de 
activitate. Majoritatea emitenților de instrumente financiare nu au rămas imuni și 
evaluările lor reflectă nervozitatea piețelor globale. Cuvintele cheie ce vor defini 
anul 2020 vor fi, cu certitudine, adaptabilitatea și transparența.  

 

Vivre este o companie bine pregătită pentru schimbările ce se prevăd. Suntem 
nativi digitali și existăm pentru și prin tehnologie. Toate operațiunile noastre, atât cele 
cu clienții, cu furnizorii, cât și comunicarea internă între cei peste 300 angajați sunt 
țesute în și prin sisteme automatizate, iar modelul nostru a fost încă de la înființare 
unul de “vânzare la distanță”. Tocmai de aceea, noua filozofie de distanțare socială și 
restricțiile privind spațiile fizice nu au afectat negativ operațiunile noastre. 
Dimpotrivă, ne-au găsit pregătiți pentru o nouă audiență dornică și nevoită să 
transfere în online obiceiurile anterioare de consum. 

 

Nu am trecut prin nicio criză majoră pană acum ca și companie, însă avem un 
management experimentat și am avut suficient timp să ne pregătim temeinic. Suntem 
activi pe piață din 2012 și am cules beneficiile creșterii consumului în toată regiunea 
în care activăm. Toate scenariile noastre privind contracția economică sau șocurile 
majore sunt teoretice, însă ne-am pregătit cu câte cel puțin un plan structurat pentru 
fiecare întrebare identificată și pentru orice risc care ar putea apărea. Viitorul va fi cel 
care ne va arăta în ce măsură ne impactează crizele, și anume dacă ne fac mai puternici 
sau ne încetinesc ascensiunea. Pana la ora la care publicăm acest raport criza 
aceasta este una care ne favorizează. 

 

Acest raport ar trebui să vorbească despre trecut, respectiv să prezinte 
rezultatele pe care le-am înregistrat în 2019 însă, având în vedere că marcăm prima 
prezentare către piața de investitori, am considerat oportun să expunem și viziunea 
noastră actuală, precum și impactul estimat asupra planurilor noastre viitoare. 
Analizând 2019, putem afirma că a fost un an de cotitură pentru Vivre: am reorganizat 
echipa executivă, ne-am clarificat strategia de afaceri și ne-am consolidat relația cu 
partenerii strategici. A fost primul an când Vivre nu s-a lansat pe o piață nouă și nu a 
crescut cu cifre mari, așa cum ne obișnuisem. Uitându-ne, însă, la rezultatele obținute 
deja, dar și la oportunitățile din 2020, putem susține că eforturile noastre au produs 
efectele scontate. Deși 2019 a fost un an de consolidare, deja culegem roadele. 
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La sfârșitul anului 2019, serveam clienți din 9 (nouă) țări europene în model de 

“retail propriu” (în care cifra de afaceri este compusă doar din vânzări finale, procesate 
prin capacitățile logistice proprii și livrate consumatorilor prin curierat). Am adăugat 
clienți noi într-un ritm amețitor, organic și am transformat semnificativ marketingul 
prin orientarea către conținut relevant. 

 
 
Situația actuală ne-a deschis noi oportunități și ne-a permis prioritizarea 

proiectelor ample. Ne indeplinim planurile din prospect și am lansat modelul de 
“marketplace”, în care comisionăm vânzări efectuate de terți către audiența Vivre, fără 
a mai procesa și livra prin capacitățile proprii. Am analizat oportunitatea vânzărilor în 
noi țări din UE, încă neacoperite, și vom începe livrările către piețe mature în 
semestrul 1. În funcție de performanța acțiunilor de promovare și a investițiilor 
necesare în marketing, vom prioritiza țările europene în care rezultatele vor fi cele mai 
bune.  

 
 
Reluam promisiunea noastra în primul rand catre noi, fondatorii acționari dar 

mai ales către cei care au avut încredere să participe la povestea noastra: 
 
Scopul:  
Vivre este creat, optimizat și dedicat experienței consumatorului. Fără el noi nu 

avem sens și nu existăm. El este farul care ne ghidează.  
 
Geografia:  
Ne-am extins agresiv în țări necunoscute, în zone de business pe care nu le 

știam sau nu existau și investim continuu toate resursele disponibile și atrase pentru 
creștere. 

 
Valorile: 
Learn: Este posibil ca astăzi să nu fim cei mai buni, cei mai avansați tehnologic, 

cei mai rapizi sau mai creativi, dar cu siguranța pe termen lung vom ajunge un lider 
incontestabil european. 

Innovation: Marea realizare a zilei de “astăzi” este ca avem un ocean de date 
despre “ieri” care poate deveni baza saltului calitativ în “maine”. Scopul nostru este să 
transformăm datele din timp real în reacții în timp real. De aceea folosim Machine 
learning, rapoarte complexe și automatizări în toate procesele și deciziile noastre. 

Value: Creșterea noastra este organica  (client cu client), sănătoasa (deși sunt 
mici, profiturile sunt o sursa de reinvestit) și vizionară (tratăm clientul așa cum ne 
dorim noi să fim tratați). 

Empathy: Cultura noastră este una bazată pe efortul oamenilor care alcătuiesc 
Vivre și credem că talentul este esențial și se poate perfecționa. 
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Credem că cel mai important predictor al succesului este oportunitatea 

exterioară - “valul schimbării”. Cu siguranță că și alinierea resurselor este esențială,  
iar momentul emisiunii de obligațiuni corporative a demonstrat că avem un instinct 
infailibil. Bine finanțați și cu un model flexibil al costurilor, putem prelua oportunități  
de creștere atât în piețele existente, cât și în noi țări: luăm decizii care vor fi vizibile 
pentru clienți în zile sau săptămâni.  

 
 
Ne dorim ca aceste informații suficiente, clare și relevante, pentru a asigura toți 

deținătorii de obligațiuni despre stabilitatea afacerii Vivre, precum și despre 
capacitatea noastră de a plăti integral și la timp cupoanele emisiunii și, la final, 
valoarea acesteia.  

 
 
Considerăm că pandemia de COVID-19 a fost un moment oportun pentru a 

demonstra, din nou, viabilitatea modelului nostru de “vânzare la distanță”. De aceea, 
nu vedem un impact negativ major asupra performanței liniilor noastre de business. 
Dimpotrivă, am lansat proiectul #Împreună, unde am integrat oferta unor magazine 
cu prezență doar fizică, cu afacerile blocate, și am obținut deja vânzări importante, 
care le susțin fluxul de numerar.  

 
 
În concluzie, suntem entuziaști în ceea ce privește viitorul Vivre și oportunitatea 

acțiunilor noastre. Suntem pregătiți să creștem semnificativ cota de piață și să ne 
adaptăm preferințelor și bugetelor consumatorilor. Chiar dacă se preconizează o 
recesiune economică puternică pe întreg teritoriul UE, țările în care activăm deja au 
avut acțiuni coerente și vor fi probabil mai puțin afectate față de țările vestice. Suntem 
prudenți cu investițiile, dar încrezători că ne vom îndeplini obiectivele de business și 
că vom depăși bugetele de vânzări.  

 
 

                  

Monica Cadogan                 Bucuresti, Romania 

Director general      11 mai 2020 

VIVRE DECO S.A.  
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii Vivre Deco SA

Raport asupra auditului situatiilor financiare

Opinia

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii Vivre Deco SA („Societatea”) cu sediul
social in Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, sector 5, identificata prin codul unic de
inregistrare fiscala 30010618, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2019, contul de
profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de numerar
pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile
semnificative si alte informatii explicative.

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare
a Societatii la data de 31 decembrie 2019, cat si a performantei financiare si a fluxurilor de
trezorerie ale acesteia pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si clarificarile ulterioare
si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Bazele opiniei

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). 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 interna ionale de independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale
de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerintelor etice care sunt relevante pentru
auditul situatiilor financiare in Romania 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

Evolutia situatiei legata de noul coronavirus (Covid-19) are un impact profund asupra sanatatii
oamenilor si asupra societatii noastre in ansamblu, precum si asupra performantei operationale
si financiare a organizatiilor si in ceea ce priveste evaluarea capacitatii lor de a continua pe
baza principiului continuarii activitatii. Situatia se modifica zilnic, ceea ce duce la o incertitudine
inerenta. Impactul acestor evolutii asupra Societatii este prezentat in nota 20 la situatiile
financiare. Opinia noastra nu include rezerve in legatura cu acest aspect.
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Alte informatii

Alte informatii includ Raportul administratorilor, dar nu includ situatiile financiare si raportul
nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru alte informatii.

Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam
nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.

In legatura cu auditul efectuat de noi asupra situatiilor financiare, responsabilitatea noastra
este de a citi celelalte informatii si, facand acest lucru, de a analiza daca acestea nu sunt in
concordanta, in mod semnificativ, cu situatiile financiare 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.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile
financiare

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu
modificarile si clarificarile ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il
considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de
denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

La intocmirea situatiilor financiare, 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.

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de
raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
situatiile financiare, 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
situatii financiare.
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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 situatiilor financiare, 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 situatiile financiare sau, in cazul in care
aceste prezentari sunt neadecvate, trebuie 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.

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.
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Raport asupra altor cerinte legale si de reglementare

Raportare asupra unor informatii, altele decat situatiile financiare 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, noi am citit Raportul
administratorilor si raportam urmatoarele:
a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, sub

toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare la data de
31 decembrie 2019, atasate;

b) Raportul administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative,
informatiile cerute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile
ulterioare, punctele 489-492;

c) pe baza cunostintelor noastre si a intelegerii dobandite in cursul auditului situatiilor
financiare 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.

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: Alexandru Lupea Bucuresti, Romania
Inregistrat in Registrul Public electronic cu nr. AF273 11 mai 2020
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Catre actionarii Vivre Deco SA
To the Shareholders of Vivre Deco SA

Raport asupra auditului situatiilor financiare
Report on the Audit of the Financial Statements

Opinia
Opinion

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii Vivre Deco SA („Societatea”) cu sediul
social in Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, sector 5, identificata prin codul unic de
inregistrare fiscala 30010618, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2019, contul de
profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de numerar
pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile
semnificative si alte informatii explicative.
We have audited the accompanying financial statements of Vivre Deco SA (the Company), with
official head office in Bucharest, 22 Tudor Vladimirescu Bvd, district 5 county, identified by sole
fiscal registration number 30010618, which comprise the balance sheet as at December 31,
2019, and the income statement, statement of changes in equity and statement of cash flows
for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory
information.

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela si justa a pozitiei
financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019, cat si a performantei financiare si a
fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in
conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si
clarificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of the Company as at December 31, 2019, and of its financial performance and its cash
flows for the year then ended in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no.
1802/2014 with all subsequent modifications and clarifications and the accounting policies
described in the notes to the financial statements

Bazele opiniei
Basis for opinion

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). 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) si conform cerintelor etice care sunt relevante pentru
auditul situatiilor financiare in Romania 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.
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We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the “Auditor’s Responsibilities
for the Audit of the Financial Statements” section of our report. We are independent of the
Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants
(including International Independence Standards) as issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are
relevant to the audit of the financial statements in Romania, and we have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.

Evidentierea unor aspecte
Emphasis of matter

Evolutia situatiei legata de noul coronavirus (Covid-19) are un impact profund asupra sanatatii
oamenilor si asupra societatii noastre in ansamblu, precum si asupra performantei operationale
si financiare a organizatiilor si in ceea ce priveste evaluarea capacitatii lor de a continua pe
baza principiului continuarii activitatii. Situatia se modifica zilnic, ceea ce duce la o incertitudine
inerenta. Impactul acestor evolutii asupra Societatii este prezentat in nota 20 la situatiile
financiare. Opinia noastra nu include rezerve in legatura cu acest aspect.
The developments surrounding the new Coronavirus (Covid-19) have a profound impact on
people’s health and on our society as a whole, as well as on the operational and financial
performance of organizations and the assessment of their ability to continue as a Going
Concern.  The situation changes on a daily basis giving rise to inherent uncertainty. The impact
of these developments on the Company is disclosed in Note 20 to the financial statements. Our
opinion is not qualified in respect of this matter.

Alte informatii
Other information

Alte informatii includ Raportul administratorilor, dar nu includ situatiile financiare si raportul
nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru alte informatii.
The other information comprises the Administrators’ Report but does not include the financial
statements and our auditors’ report thereon. Management is responsible for the other
information.

Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam
nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.
Our audit opinion on the financial statements does not cover the other information and we do
not express any form of assurance conclusion thereon.
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In legatura cu auditul efectuat de noi asupra situatiilor financiare, responsabilitatea noastra
este de a citi celelalte informatii si, facand acest lucru, de a analiza daca acestea nu sunt in
concordanta, in mod semnificativ, cu situatiile financiare 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.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have
nothing to report in this regard.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile
financiare
Responsibilities of Management and those charged with governance for the Financial
Statements

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu
modificarile si clarificarile ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il
considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de
denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements
in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014 with all
subsequent modifications and clarifications, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

La intocmirea situatiilor financiare, 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.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de
raportare financiara a Societatii.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial
reporting process.
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Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
situatiile financiare, 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
situatii financiare.
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

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:
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, 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.

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
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• 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.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor
contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.

• 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 situatiile financiare sau, in cazul in care
aceste prezentari sunt neadecvate, trebuie 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.

• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we
are required to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors’ report.
However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a
going concern.

• 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.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
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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.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Raport asupra altor cerinte legale si de reglementare
Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Raportare asupra unor informatii, altele decat situatiile financiare si raportul nostru de audit
asupra acestora
Reporting on Information Other than the Financial Statements and Our Auditors’ Report
Thereon

Pe langa responsabilitatile noastre de raportare conform standardelor ISA si descrise in
sectiunea „Alte informatii”, referitor la Raportul administratorilor, noi am citit Raportul
administratorilor si raportam urmatoarele:
a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, sub

toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare la data de
31 decembrie 2019, atasate;

b) Raportul administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative,
informatiile cerute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile
ulterioare, punctele 489-492;

c) pe baza cunostintelor noastre si a intelegerii dobandite in cursul auditului situatiilor
financiare 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.

In addition to our reporting responsibilities according to ISAs described in section “Other
information”, with respect to the Administrators’ Report, we have read the Administrators’
Report and report that:
a) in the Administrators’ Report we have not identified information which is not consistent, in

all material respects, with the information presented in the accompanying financial
statements as at December 31, 2019;

b) the Administrators’ Report identified above includes, in all material respects, the required
information according to the provisions of the Ministry of Public Finance Order no.
1802/2014 and subsequent amendments, points 489-492;
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c) based on our knowledge and understanding concerning the entity and its environment
gained during our audit of the financial statements as at December 31, 2019, we have not
identified information included in the Administrators’ Report that contains a material
misstatement of fact.

In numele,
On behalf of,

Ernst & Young Assurance Services SRL
Bd. Ion Mihalache 15-17, etaj 21, Bucuresti, Romania
15-17, Ion Mihalache Blvd., floor 21, Bucharest, Romania
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