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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE
SUMARIZATE

Catre actionarii ERGO Asigurari S.A.

Opinia

Situatiile financiare sumarizate ale ERGO Asigurari S.A. („Societatea”) care cuprind bilantul
sumarizat la data de 31 decembrie 2020 si contul de profit si pierdere sumarizat pentru
exercitiul financiar incheiat la aceasta data, sunt extrase din situatiile financiare complete
auditate ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

In opinia noastra, situatiile financiare sumarizate anexate sunt in concordanta, sub toate
aspectele semnificative, cu situatiile financiare complete auditate.

Situtatii financiare sumarizate

Situatiile financiare sumarizate nu contin toate prezentarile cerute de Norma Autoritatii de
Supraveghere Financiara nr. 41/2015. Citirea situatiilor financiare sumarizate si opinia
auditorului asupra acestora, nu inlocuieste citirea situatiilor financiare complete auditate ale
Societatii si ale opiniei auditorului asupra acestora.

Situatiile financiare complete auditate si raportul nostru de audit asupra acestora

Noi am exprimat o opinie de audit fara rezerve asupra situatiilor financiare complete auditate
in raportul nostru din data de 23 aprilie 2021, cu evidentierea unor aspecte. Evidentierea
unor aspecte a fost in legatura cu faptul ca s-a efectuat o rectificare in anul curent prin
rezultatul reportat cu privire la corectarea unei erori. Opinia noastra nu este emisa cu rezerve
in legatura cu acest aspect.
Acel raport include de asemenea comunicarea aspectelor cheie de audit. Aspectele cheie de
audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai
mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta.
Situatiile financiare sumarizate si situatiile financiare complete auditate nu reflecta efectele
evenimentelor care s-au petrecut ulterior datei raportului nostru cu privire la situatiile
financiare complete auditate.
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Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare sumarizate

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare sumarizate pe
baza situatiilor financiare complete auditate, in conformitate cu „Bazele intocmirii situatiilor
financiare sumarizate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020” („Bazele intocmirii”) asa
cum sunt este prezentat in notele la situatiile financiare sumarizate.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este aceea de a exprima o opinie cu privire la concordanta
situatiilor financiare sumarizate, sub toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare
complete auditate in baza procedurilor noastre, care au fost efectuate in conformitate cu
Standardul International de Audit (ISA) 810 (revizuit) „Misiuni de raportare cu privire la
situatiile financiare simplificate”.
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