
 

 

 

 

 

             

 

 
 
 
 
 
 

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

  Sectorul Instrumente si Investitii Financiare 

   

In conformitate cu cerintele art. 92 indice 3 din Legea 24/2017 si prevederile Regulamentului 

ASF nr. 5/2018, prezentam anexat Raportul de asigurare al auditorului financiar Deloitte 

Audit SRL, aferent semestrului II 2020, referitor la respectarea cadrului legal cu privire la 

contractele incheiate cu filialele SIF Moldova SA. Opinia auditorului vizeaza 2 contracte 

incheiate cu CASA SA (raport curent  din 01.07.2020). 
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Director general  
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Ofiter de conformitate        
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Raport independei,t de asigurare limitată asupra informaţiilor incluse in rapoart&e curente emise de Societate in
conformitate cu cerinţele Legii nr. 24/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu preuederile Regulamentului

ASF nr. 5/2018

Către: Consiliul de Administraţie

Societatea đe lnvestiţii Financiare Moldova S.A.
Bacău, Romania

Am fost contractaţi de către Socŕetatea de lnvestiţii Financiare Moldova S.A. (denumită în continuare ‚Societateai) pentru a
raporta în baza cerinţelor din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţa, cu
niodificările şi cQn-lpletările ulterioare ţdenumita n continuare „Legea 24/2017" ) asupra informaţiilor inctuse n rapoartele
curente anexate (din data de 1 iulie 2020) (đenumite in continuare „Rapoarte curente"), care au fost întócmite de Societate
în conformitate cu cerinţele articoluuj 923 din Legea nr. 24/2D17 şi cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 a;
Autoritătii de Supravegl'iere Financiară (denumită în continuare „ASF") pentru a raporta către Autor•tatea de Supraveghere
Financ•ară („ASF") şi Bursa de Valori Bucureşti („BVB") pentru perjoada 1 iulie 2020 - 31 đecembrie 2020, su0 forma u9ei
coicluzii de asigurare ljmjtată.

Scopul specific

Raportul nostru a-e exclusiv scopul stab:litin primul paragraf a acestui raport, si este intocmit pentru nformarea Societăţii,
a BVB şi a ASF şi nu va fi utilizat in niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie să fie çonsiđerat ca fiind adecuat pentru a fi
folosit de njcio parte care doreşte să dobăndească đrepturi faţă de noi, aitele decât Societatea, pentru orice scop sau in orice
context.

Orice parte, alta đecăt Societatea, care obţŕne acces la raportul nostru sau o copie a acestuia şi alege să se bazeze pe
raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria răspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat
pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuŕe să le raportăm într'un raport independent de asigurare limjtată, şi nu
în alte scopuri. Prezentul raport se referă numai la elementele specificate în cadrul acestui raport şi nu se extinđe asupra
situaţiilor financjare sau altor rapoarte emjse de Societate, luate în consiđerare la nivel indjvidual sau în ansamblu.

Responsabilităţile conducerii Societăţü

Conđucerea Societăţii are responsabititatea întocmirji Rapoartelor curente şi încheierjj tranzactiilor raporLate în
conformitate cu cernţele Legii nr. 24/2017 i ale Regulamentul ASF nr, 5/2018, cu rnodjficările şi cornpletările ulteriQare. De
aseme9€a, conđucerea Socjetăţij are responsabilitatea proiectării, implementării sj menţinerii unor controale interne care
perm:t întocrnirea Raooartelor curente astf& incăt să f e lipsite de denaturări semnjficative, datorate fraudei sau erorii. De
asemenea, conducerea Societăţij este responsabila pentru a se asigura ca docurnenteľe justificat;ve care stau la baza
intocmirii Rapoartelor curente, precum şi probele furnjzate auditoruluj, sunt complete, corecte şi justificate.

Responsabilităţile auditorului

Misunea noastră de asigurare limitată s-a efectuat in conformitate cu Standardele lnternaţionale orivjnd Angajamentele de
Asigurare, şi anume ISAE 3000 (‘evizu't) „Standcrdul International priuind misiuni(e de csigurcre, a(tele decát auditu( sau
revizuirea ínformcţiílcrfinanciare istorice". Aceste reglementari prevăd ca noi să respectam standardele etice şi să
planifjcam şi desfăşuram mjsîunea de asigurare astfel încât să obţinern o asîgurare ljmitată cu privire la Rapoartele curente.
Noi aplicam Standardul internaţional de control al calităţii 1 („ISQC 1") si, în consecinţă, menţinem un sjstem soljd al
controluluj calităţii, jncľusiv politici şi proceduri care documentează conformjtatea cu standardele şi cerinţele etjce şi
profesîonale relevante din legislaţia sau reglementările aplicabile.

Numele Delo,tte ae referă !a orga r aaţia Oeľoitte Touche Tohma tsuci mited, o cnm paniecu răspundere iimitată d,n Marea Brita n ie, la firrnele mem bre a le ace,te ia, în cadrui căreia
f,ecare firmă membră este o persoană iuridi ‘ndependentă, Pentr, o descriereamănunţitě astructuri i legale a Deloitte Touche Tohma tnuLi mited ai a f,rmel ormembre, să rugărn să
accesaţi www.deioitie com/rojdeapre.
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NDi respectăm cerinţele de indepenđenţă şi celelalte cerinţe etice ale Corhjlui lnternatinnal de etică al profesioniştilor
contabili (inclusiv Standardele lnternaţionale privinđ lndepenđenţa) emis de Consiliul pentru Standarde nternaţionale de
Etică pentru Contabili Ł,Codul IESBA"), care stabilate principiile ĺundamentale de integritate, obiectivitate, competentă
profesională şi atenţie cuvenită, confidentialitate şi comportament profesonal.

Procedurile selectate depind de raţionamantul profesional al auditorului śi de înţelegerea noastră a tranzacţiilor raportata
incluse în Rapoartele curente şi a altor circunistanţe ale angajamentului, precurn şi de consideraţiila noastre privind ariile in
care ar putea să apară denaturări semnificative. În obţinerea unai inţelegeri a tranzacţiei raportate inclusă Tn Rapoartele
curente, arn luat fn considerare procesul utilizat de către Societate pentru incheierea tranzacţiilor şi pentru întocmirea şi
prezentarea raportului curent, în conformitate cu cerintele Legii 24/20t7 şi Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili
proceduril€ da asigurare relevante in circurnstanţele date, dar nu în scopul exprimării unei concluzii asupra eficacităţii
procesului sau a controlului intern al Societăţii pentru incheierea tranzacţiei raportate, inclusă in Rapoartele curente şi
pentru intocmirea Si pre2entarea Rapoartelor curente anexate.

Procedurile includ, în special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea ĺinanciară şi managementul riscurilor,
precum şi proceduri suplimentare care au scopul de a obţine probe referitoare la informaţiile ncluse in rapoartele curente.

PrQcedurile de obţinere a probelor in cadrul unui angajament de asigurare limitată cJiferă ca natură şi plasare in timp, şi sunt
mai restrânse, ca amploare, decât în cadrul unui angajament de asigurare rezonabilă. În consecinţa, nivelul de asigurare care
se obţine intr-un angajament de asigurare limitată este considerabil maŢ scăzut decât cel care ar fi fost obţinut daca s-ar ĺi
efectuat un angajament de asigurare rezonabilă.

Referitor la Rapoartele curente ale Societăţii, în vederea evaluării caracterului corect şi justificat al tranzacţiilor raportate fn
aceste rapoarte, noi am efectuat următoarele proceduri:

1) Am obţinut din partea Societăţii Rapoartele curente anexate aferente perioadei verificate şi detalii[e tranzacţiilor
incluse in aceste Rapoarte.

2) Am verificat faptul că persoanele care aprobă aceste rapoarte sunt reprezentanţii autorizaţi ai Societăţii şi arn
solicitat lista semnăturilor autorizate.

3) Pentru tranzacţiile analizate, prezentate în Rapoartele curente am determinat dacă detaliile acestora corespund
sub toate aspectele semnificative cu informaţiile incluse în contractele/documentaţia contractuală semnate, puse
la dispoziţia noasträ śi dacă acestea au fost semnate de către reprezentanţii Societăţii, in conformitate cu lista
sernnăturilor autorizate furnizată nouă. Acolo unde a fos cazul, am comparat dacă detaliile incluse n Rapoartele
curenta corespund cu documentaţia aferentă contractelor respective: părţile care au semnat documentele
justificative; data la care documentaţia a fost semnată şi natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii
indicate in documentaţie; valoaraa totală rea'izată sau estimată a contractelor śi, acďo unde a fost cazul, garanţiile
constitu:te şi penalităţile stipulate, termenele śi modalitatea de piatä: precum şi condiţiile contractuale aferente.

4) Pentru tranzacţiile ana9zate, am comparat dacă detaliile prezentate în Rapoartele curente anexate corespund cu
informaţiile pe care le-am obţinut Ín urma interviurilor avute cu conducerea Societăţii, precum şi cu alte
documente anexate contractelor, după caz.

5) Pentru tranzacţiile analizate, in măsura în care exista un preţ de piaţă pentru bunuriie sau serviciile prestate intre
Societate şi părţile afiliate, am discutat cu conducerea Societăţii modul Ín care au fost stabilite aceste pretui şi
dacă, de la caz la caz, oreţurile convenite corespund celor folosite Ín relaţiile contractuale cu alte părţi (terti),
pentru servicii sau bunuri simiiare si respectiv dacă contractee aferente sunt aprobate de consiliui de administraţie
sau de supraveghere al Societăţii.

rn cazul in care nu exista preţuri de piaţă disponibile, am analizat dacă respectivele tranzacţii sunt realizate pe baza
procedurilor interne ale Societăţii cu privire la fundamentarea peţului şi, respectiv, contractele aferente sunt
aprobate de consiliul de administraţie sau de supraveghere al Societăţii în conformitate cu procedurile sale interne.

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra tranzacţiilor incluse in Rapoartele curente anexate, care se refera la
perioada 1 iulie 2D20 - 31 decembrie 2020. Nu am efectuat nicio procedură pentru a verifica daca Rapoartele curente includ
toate tranzacţiile pe care Societatea trebuie să le raporte2e conform articolului 92Ą3 din Legea nr. 24/2017 pentru această
perioadă.
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Concluzie

ConcluzŢa noastră a fost formatä pe baza şi avánd în vedere aspecte e prezentate în acest raport ndeoendent de asigurare
limitatä. Pe baza procedurlor efectuate descrise mai sus şi a probelor obţinute, nu am luat cunoştinţă de niciun aspect care
să ne determne să cons.derăm cä:

a) lnformaţiile incluse în Rapoartele curente anexate nu sunt in concordanţă in tDate aspectele semniĺkative cu
documentele justificative puse la dispozitia noasträ de către Societate.

b) lnformaţiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt conforme în toate aspectele semnificatŢve cu cerinţele
dín Legea 24/2017 şi Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la părţile care au semnat documentele justificatve;
data la care documentaţia a fost semnată şi natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate in
documentaţie; valoarea totală realŢzată sau estimată a contractelor şi, acolo unde a fost cazul, garanţiile constituite
şi penalităţile stipulate, termenele şi modalitatea de plată; precum şi condiţiile contractuale aferente.

c) Contractele aferente tranzacţiilor raportate şi analizate nu au fost autorizate în mod corespunzător de către
reprezentanţii Societăţii şi nu au fost aprobate de consiliul de administraţie sau de supraveghere al Societăţii.

d) Preţurile convenite intre părţi nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor
termeni şi condiţii stioulate, după caz, în aco'durile dntre părţi şi, respectiv, nu au tost determinaten
conformitate cu criteriile menţionate la punctul 5) din lsta de proceduri de mai sus.

În numele: AutorItaţe P€nlru Suratierea PUbkJ a
Deloitte Audit S.R.L. de Audt $tatutar (ASPMS)

ĂujdÉlor fnať.rur: Datt lrm. Ueni
lrna Dobre

Rqistru PutA.c Ect,o.c: *fl344

Ptswta PubHca

AU4Uţl de Audlt Sttutar (AS5)

Bucureşti, România AUďO( ltnancar: DeÉ4tt Audtt LtL

29 ianuarie 21J21 is-u Pi,bUc lctronk: FA3

Anexă

1. Ropoortele curente coťe foc subiectuĺ acestui ťQport de osigurore limitotă
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