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RAPORT DE AUDIT FINANCIAR 

FINANCIAL AUDIT REPORT 

 

Către acționarii societății ONIX Asigurări S.A. 

To the Shareholders of ONIX Asigurări S.A. 

 

Opinia de audit 

Audit opinion 

 

În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a 

societății ONIX Asigurări S.A. (“Societatea”) la data de 31 decembrie 2019, precum și a 

performanței financiare și a fluxurilor sale de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la 

această dată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au 

fost adoptate de Uniunea Europeană („IFRS“). 

In our opinion, the attached financial statements provide a true and fair view of the financial 

position of ONIX Asigurări S.A. (the “Company”) as of 31 December 2019, of the financial 

performance and of its cash flows for the year then ended, in accordance with International 

Financial Reporting Standards, as adopted by the European Union (“IFRS”). 

 

Situațiile financiare anexate ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 

2019 cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2019, situația profitului sau a 

pierderii și a altor elemente ale rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, 

situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată și notele explicative 

aferente, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative. 

The accompanying financial statements of the Company for the year ended on 31 December 

2019 comprise the balance sheet as at 31 December 2019, the income statement, the statement 

of comprehensive income, the statement of changes in shareholders’ equity, the statement of 

cash flows for the year then ended and the related notes, including the summary of significant 

accounting policies. 

 

Bazele opiniei de audit 

Basis for audit opinion 

 

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”). 

Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt prezentate în secțiunea 

“Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. 

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. 

 

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a 

constitui baza opiniei noastre de audit. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 

basis for our opinion. 
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Suntem independenți fată de Societate în conformitate cu cerințele Codului de Etică al 

Profesioniștilor Contabili (“Codul IESBA”) emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale 

de Etică pentru Contabili și cu cerințele de etică care sunt relevante pentru auditul situațiilor 

financiare în România.  Ne-am îndeplinit responsabilitățile de etică în conformitate cu aceste 

cerințe și cu Codul IESBA. 

We are independent of the Company in accordance with the requirements of the International 

Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA 

Code) and with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial 

statements in Romania. We have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these 

requirements and the IESBA Code. 

 

Aspecte cheie ale auditului 

Key audit matters 

 

Aspectele cheie ale auditului sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, 

au avut cea mai mare importanță în cadrul auditului situațiilor financiare pentru perioada 

curentă.  Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu 

și cu scopul de a ne forma opinia asupra acestora și nu oferim o opinie separată asupra acestor 

aspecte. 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most 

significance in our audit of the financial statements for the current period.  These matters were 

addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our 

opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

 

Rezervele tehnice 

Technical reserves 

 

Rezervele tehnice reprezintă o parte semnificativă a pasivelor Societății (66% din totalul 

datoriilor la 31 decembrie 2019).  Estimarea rezervelor tehnice pentru contractele de asigurare 

implică în mare masură raționamentul profesional. 

Technical reserves represent a significant part of the Company liabilities (66% of total 

liabilities as at 31 December 2019).  The estimation of technical reserves for insurance 

contracts involves a significant degree of professional judgement. 

 

Procedurile de audit efectuate au inclus: 

- evaluarea metodologiei, modelelor și ipotezelor utilizate prin prisma practicilor 

actuariale recunoscute 

- înțelegerea și urmărirea procesului de guvernanță în ceea ce privește calculul și 

raportarea rezervelor tehnice 

- recalcularea rezervelor tehnice și reconcilierea rezultatelor obținute cu rezervele tehnice 

înregistrate de Societate 

- efectuarea unui test de adecvare a rezervelor tehnice (LAT). 

The audit procedures performed included: 

- evaluation of methodology, methods and assumptions used in light of the recognized 

actuarial practices 

- understanding and testing of the governance process in the area of technical reserves 

calculation and reporting 

- recomputation of technical reserves and reconciliation of results obtained with the 

technical reserves recorded by the Company 

- performance of a liability adequacy test (LAT). 
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Recunoașterea veniturilor din prime 

Recognition of premium income 

 

Procedurile de audit efectuate au inclus: 

- reconcilierea veniturilor din prime din evidențele generate de sistemul informatic 

operațional cu veniturile din prime înregistrate în contabilitate 

- pentru un eșantion de polițe subscrise în anul în curs verificarea veniturilor din prime 

cu informațiile din dosarele de subscriere 

- pentru un eșantion de polițe verificarea încasării primelor 

- pentru polițele multianuale am evaluat dacă prima brută subscrisă a fost recunoscută 

corespunzător pe venituri în anul în curs 

- verificarea respectării principiului de separare a exercițiilor în legătură cu venitul din 

prime. 

The procedures performed included: 

- reconciliation of premium income as per the reports generated by the operational 

system with premium income booked in the accounting records 

- for a sample of policies written in the current year tracing the premium income to the 

insurance policies 

- for a sample of policies, checking the receipt of the premium 

- for policies covering periods longer than a year we evaluated whether the gross written 

premium was recognized appropriately during the current year 

- checking the cut-off of premium income. 

 

Răspunderea conducerii Societății cu privire la situațiile financiare 

Responsibility of the Company management regarding the financial statements 

 

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații 

financiare în conformitate cu IFRS și pentru controalele interne pe care conducerea le consideră 

necesare pentru a întocmi situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative datorate 

fraudei sau erorii. 

The management of the Company is responsible for the preparation and the true and fair 

presentation of these financial statements in accordance with IFRS and for the internal controls 

which the management considers necessary in order to prepare financial statements which do 

not contain significant errors, due to fraud or error. 

 

În întocmirea situațiilor financiare conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității 

Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la 

continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, cu 

excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze 

operațiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora. 

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 guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 

raportare financiară al Societății. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial 

reporting process. 
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Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

 

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care 

situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, 

fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. 

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului 

că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă 

dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate 

semnificative dacă se poate determina, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, 

vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații 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 

auditor’s 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 în conformitate cu ISA, ne exercităm raționamentul profesional și ne 

menținem scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi: 

 

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, 

cauzată fie de fraudă fie de eroare, proiectăm și efectuăm proceduri de audit ca răspuns 

la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza 

o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative 

cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări 

semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, 

fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.  

 

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de 

audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra 

eficacității controlului intern al Societății.  

 

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al 

estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către 

conducere. 

 

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 

principiului continuității activității ca bază contabilă și determinăm, pe baza probelor de 

audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau 

condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și 

continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că exisă o incertitudine 

semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor 

aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, 

să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute 

până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare 
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pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului 

continuității activității.  

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, incluzând 

descrierile aferente și măsura în care tranzacțiile și evenimentele care stau la baza 

situațiilor financiare sunt reflectate în mod fidel. 

 

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain 

professional skepticism throughout the audit. We also:  

 

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated 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.  

 

- 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. 

 

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by management.  

 

- 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 auditor’s report to the related disclosures in 

the consolidated 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 auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company 

to cease to continue as a going concern.  

 

- 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. 

 

Comunicăm conducerii Societății și persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte 

aspecte, obiectivele planificate și desfășurarea în timp a auditului, precum și principalele 

constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le 

identificăm pe parcursul auditului. 

We communicate to the Company management and 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. 
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De asemenea, furnizăm către persoanele responsabile cu guvernanța o declarație potrivit căreia 

am respectat cerințele de etică relevante privind independența și le comunicăm toate relațiile și 

aspectele care ar putea, în mod rezonabil, avea un impact asupra independenței și, după caz, 

măsurile de protecție ce au fost luate pentru a elimina amenințările identificate la adresa 

independenței sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with 

relevant ethical requirements regarding independence, and we communicate to them all 

relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, 

and where applicable, related safeguards. 

 

 

București, 17 iunie 2020 

Bucharest, 17 June 2020 

 

 

Cristian Gabriel Mihăilescu 

Registrul public electronic: AF1467 

Public electronic register: AF1467 

 

în numele / on behalf of 

 

Audit Consulting Legal International SRL 

Registrul public electronic: FA671 

Public electronic register: FA671 
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