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Raportul Auditorului Independent Asupra Elementelor Relevante 
din Raportul Privind Solvabilitatea  

 

 ionarii Allianz- .A. 

 

 

elementele relevante din raportul privind 
 al Allianz-  S.A.  la 31 decembrie 2020, 

Legii nr. 237/2015 privind autorizarea 
Normei nr. 21/2016 Supraveghere 

 
. 

Elementele relevante din raportul privind  auditate 

Urm toarele machete ale ii la 31 decembrie 2020: 

 S.02.01.02  ; 

 S.23.01.01 Fonduri proprii; 

 S.25.01.21 a de capital de solvabilitate   formula standard;  

 S.28.02.01 a de capital minim Atât activitatea de asigurare de activitatea de 
,  

sunt denumite în contin din rap . 

Elementele relevante din 20 se 
 

 Raportul 
solvabilitatea apital privind solvabilitatea (SCR):  162.91% 

 Raportul dintre 
 de capital (MCR):       596.36% 

Bazele opiniei  

n conformitate cu 
n baza acestor st iunea  

auditorului într-un audit al elementelor relevante din raportul  din 
raportul nostru.  

- titui baza 
opiniei noastre de audit. 
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Independen  

dul IESBA) or 
auditul elementelor relevante din r . Ne-am 

le  

Evid  Bazele întocmirii 

Atragem ate din punctul de vedere al Gestionarea 
aportului ntocmirii. 

R ia financ
 ale Legii i ale Normei ASF 21/ urmare, în conformitate cu un cadru de 

 cu scop special. R  trebuie publicat, 
i incl  la ASF. , este posibil ca raportul privind 

s s f  cu 
privire la acest aspect. 

Alte   

 Alte infor cuprind urm iuni: 

 ; 

 ; 

 Profilul de risc; 

 Evaluarea din punctul ii;  

 Gestionarea capitalului;  

 Machetele cantitative anuale (QRTs), altele decât elementele relevante din raportul privind 
, 

dar nu cuprind elementele relevante din r  raportul 
auditorului cu privire la acestea. 

 privind elementele relevante din rap
m niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.  

În  cu auditul elementelor relevante din rap  
 este sa citim aceste alte   

 aceste alte infor ii sunt în mod cu elementele relevante 
din rap   sau cu  pe care noi le-am  în 
timpul  ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ. În cazul în care, pe baza 

 a acestor alte , ni se 
m acest fapt. Nu avem nimic de raportat referitor la acest aspect.
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 c i ale persoanelor responsabile cu g  pentru 
raportul privind solvabilitatea    

Conducerea  pentru întocmirea raportului privind solvabi n 
 ale Legii i ale Normei ASF 21/2016 i pentru 

controalele interne pe care conducerea le  necesare pentru a întocmi raportul privind 
ri semnificative, datorate fraudei sau erorii. 

În întocmirea raportului privind solvabil c
ii Societ ii de a- i continua activitatea, prezentând  este cazul, aspectele 

referitoare la continuitatea i utilizând principiul  , cu 
ia cazului în care c  lich  înceteze 
iunile, fie nu are o n afara acestora. 

Persoanele responsabile cu g a sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare 
ii. 

 auditorului într-un audit al elementelor relevante din raportul privind 
solvabilitatea    

 for n toate 
aspectele semnificative, a elementelor relevante din rap

 ale Legii 237/2015 i ale Normei ASF 21/2016.   

Obiectivele noastre constau în o n care elementele 
relevante din rap n ansamblu, nu au ri 
semn n emiterea unui raport al auditorului care 
include  un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 

n conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare 
 rile pot fi cauz i sunt 

determina  acestea, individual sau cumulat, 
a deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor elemente relevante din raportul 

pr . 

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

 m m riscurile de  a elementelor relevante din raportul 
m 

proceduri de audit ca  inem probe de audit suficie i adecvate 
. Riscu ri semnificative 

 este mai ridicat decât ce ri semnificative cauzate 
de eroare, deoarece frauda poate presupune înteleger

i evitarea controlului intern. 

 elegem controlul rii de proceduri de audit adecvate 
 a avea scopul de a e ii controlului intern al 

ii. 

 al politicilor utilizate 
de tre conducere. 

 l 

 genera îndoieli 
-  

 




