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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

C tre ac ionarii SNGN Romgaz S.A.

Raport asupra auditului situa iilor financiare individuale

Opinia

Am auditat situa iile financiare individuale ale societ ii SNGN Romgaz S.A. („Societatea”) cu
sediul social în Media , Pia a Constantin I. Mota . nr. 4, cod 551130, jude ul Sibiu, România,
identificat  prin codul unic de înregistrare fiscal  RO14056826, care cuprind situa ia
individual  a pozi iei financiare la data de 31 decembrie 2018, situa ia individual  a
rezultatului global, situa ia individual  a modific rilor in capitalul propriu i situa ia individual
a fluxurilor de trezorerie pentru exerci iul financiar încheiat la aceast  dat , precum i un
sumar al politicilor contabile semnificative i alte informa ii explicative.

În opinia noastr , situa iile financiare individuale anexate ofer  o imagine fidel i just  a
pozi iei financiare a Societ ii la data de 31 decembrie 2019, ca i a performan ei financiare
i a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exerci iul financiar încheiat la aceast  dat , în

conformitate cu Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglement rilor contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar
adoptate de c tre Uniunea European  cu modificarile si completarile ulterioare (OMF
2844/2016).

Bazele opiniei

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Interna ionale de Audit (ISA), Regulamentului
(UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 aprilie 2014
(„Regulamentul (UE) nr. 537/2014”) i Legii nr. 162/2017 („Legea 162/2017”).
Responsabilit ile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat în sec iunea
„Responsabilit ile auditorului pentru auditul situa iilor financiare individuale” din raportul
nostru. Suntem independen i fa  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), conform
cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 si Legea 162/2017, si ne-am indeplinit responsabilitatile
etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consider m c  probele de audit pe
care le-am ob inut sunt suficiente i adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastr .

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza ra ionamentului nostru profesional,
au avut cea mai mare importan  pentru auditul situa iilor financiare din perioada curent .
Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului desf urat asupra situa iilor financiare
în ansamblu i în formarea opiniei noastre asupra acestora i nu emitem o opinie separat  cu
privire la aceste aspecte cheie.
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Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat în acel context o descriere a modului în care
auditul nostru a abordat respectivul aspect.

Am îndeplinit responsabilit ile descrise în sec iunea „Responsabilit ile auditorului pentru
auditul situa iilor financiare” din raportul nostru, inclusiv în leg tur  cu aceste aspecte cheie.
În consecin , auditul nostru a inclus efectuarea procedurilor proiectate s  r spund  la
evaluarea noastr  cu privire la riscul de erori semnificative în cadrul situa iilor financiare.
Rezultatele procedurilor noastre de audit, inclusiv ale procedurilor efectuate pentru a aborda
aspectele de mai jos, constituie baza pentru opinia noastr  de audit asupra situa iilor
financiare individuale anexate.

Descrierea fiec rui aspect cheie de audit i a procedurilor efectuate de noi pentru a trata
respectivul aspect cheie

Aspect cheie de audit Modul în care aspectul a fost tratat în
cadrul auditului

Estimarea rezervelor de gaz utilizate la calcularea amortiz rii i deprecierii
Informa iile Societ ii privind estimarea rezervelor de gaze sunt incluse în Nota 2
(sec iunile „Active de explorare i evaluare” respectiv “Utilizarea estim rilor”) la
situa iile financiare.

Estimarea rezervelor de gaz este o arie
importanta  pentru auditul nostru deoarece
rezervele de gaz au un impact foarte
semnificativ asupra situa iilor financiare,
întrucât rezervele reprezint  baza produc iei
viitoare estimate utilizate în previziunile
fluxurilor de numerar ale Societatii pentru
testarea deprecierii i reprezint , de
asemenea, baza pentru amortizarea pe baza
unit ii de produc ie a activelor din
segmentul de produc ie gaze.
Estimarea rezervelor de gaze necesit
ra ionamente i ipoteze semnificative din
partea conducerii i a speciali tilor Societ ii.

Am evaluat procesul de estimare al
conducerii în ceea ce prive te determinarea
rezervelor de gaz. În mod specific, munca
noastr  a inclus urm toarele proceduri, f r
a se limita la acestea:

- Am în eles la nivel detaliat procesul
intern de estimare a rezervelor de gaze
existent la nivelul Societ ii, precum i
fluxul de documenta ie aferent, inclusiv
controalele cheie asociate cu acesta;

- Am analizat procesul de certificare a
speciali tilor din domeniul tehnic i
comercial responsabili pentru estimarea
rezervelor de gaze; am evaluat de
asemenea competen a, capacit ile i
obiectivitatea speciali tilor  Societ ii

- Am testat faptul c  intr rile sau
reducerile semnificative ale rezervelor
de gaze au fost înregistrate în perioada
corespunz toare în care noi informa ii
au devenit disponibile i în conformitate
cu standardele Agen iei Na ionale de
Resurse Minerale ("ANRM");
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- Am comparat rezervele de gaz cu
ipotezele utilizate în fluxurile de
numerar utilizate în testul de
depreciere, si in contabilizarea
amortizarii activelor de productie in
segmentul productie de gaze.

Am evaluat de asemenea dac  informa iile
prezentate în situa iile financiare ale
Societ ii cu privire la testarea deprecierii si
calcularea amortiz rii sunt adecvate.

Testarea pentru depreciere a activelor de produc ie în segmentul produc ie de gaze
Informa iile Societ ii privind testarea pentru depreciere sunt incluse în nota 2
(sec iunea „Utilizarea estim rilor”) i în nota 12 (Imobiliz ri corporale) la situa iile
financiare.
Testul de depreciere este semnificativ pentru
auditul nostru, deoarece procesul de evaluare
este complex, necesit  ra ionamente
semnificative din partea conducerii i se
bazeaz  pe ipoteze care sunt afectate de
condi ii viitoare de pia .

Testarea deprecierii activelor de produc ie
din segmentul produc ie  de gaze si a
activelor corporative si infrastructura
comuna alocate la unitatile generatoare de
numerar din acest segment-este important
pentru auditul nostru din cauza valorii
contabile a acestora de 2.710 milioane lei la
31 decembrie 2019.

Standardele interna ional  de raportare
financiar  solicit  unei entit i s  evalueze
dac  exist  indicatori de depreciere.
Managementul a considerat c  modific rile
recente aduse de unele schimb ri legislative
din 2019 si deasemenea schimbari recente
ale pietei gazelor naturale, care vor reduce
rentabilitatea Societ ii, constituie indicatori
de depreciere i, în consecin , a efectuat un
test de depreciere a activelor din segmentul
produc ie de gaze, test care a avut ca i
rezultat o depreciere suplimentar  de
71 milioane de lei.

În ceea ce prive te testarea deprecierii,
munca noastr  a inclus urm toarele
proceduri, f r  a se limita la acestea:
- Am evaluat i am analizat evaluarea

efectuat  de conducere în ceea ce
prive te existen a indicatorilor de
depreciere, în mod particular aferent
modific rilor recente ale legisla iei;

- Am revizuit alocarea valorii contabile a
infrastructurii comune i a activelor
corporative la fiecare unitate
generatoare de numerar (câmp de
gaze)

- Am examinat i am analizat evaluarea
efectuat  de c tre conducere în ceea ce
prive te recuperabilitatea valorii
contabile a imobiliz rilor corporale ale
unit ilor generatoare de numerar
pentru care au fost identifica i
indicatori de depreciere;

- Am testat rezonabilitatea volumelor
viitoare anuale de produc ie pentru
fiecare câmp de gaze, utilizând ca i
baza de compara ie rapoartele de
rezerve recente aprobate de ANRM,
precum si anexele acestora (planul de
productie aferent fiecarui camp de gaze
este determinat pe baza planului
aprobat de ANRM pentru campul
respectiv).
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- Pe baz  de e antioane, am comparat
rezervele r mase alocate câmpurilor de
gaze din testul de depreciere efectuat
la data de 31 decembrie 2019 cu cele
mai recente rapoarte de rezerv
aprobate de ANRM;

- Am comparat principalele ipoteze
utilizate în testul de depreciere
(pre urile la gaz, costurile de
exploatare, volumul produc iei,
rezervele de gaz i rata de actualizare)
cu previziunile actuale aprobate ca
parte a planific rii pe termen mediu a
Societatii;

- Am evaluat acurate ea istoric  a
bugetelor i estim rilor conducerii, prin
compararea acestora cu performan a
efectiv realizat  in anii preceden i;

- Am implicat speciali tii nostru in
evaluare, pentru a ne asista in
evaluarea ipotezelor cheie si a
metodologiei utilizate de Societate in
testul de depreciere aferent activelor
de produc ie din segmentul productie
gaze  (verificarea corectitudinii
matematice a modelului, conformitatea
acestuia cu cerin ele Standardelor
Interna ionale de Raportare Financiar
i ratele de actualizare folosite).

Am evaluat de asemenea dac  informa iile
prezentate în situa iile financiare ale
Societ ii cu privire la testarea deprecierii
sunt adecvate.

Testarea pentru depreciere a activelor imobilizate care urmeaza sa fie transferate catre
Depogaz din segmentul de inmagazinare a gazelor
Informa iile Societ ii privind testarea pentru depreciere sunt incluse în nota 2
(sec iunea „Utilizarea estim rilor”) i în nota 12 (Imobiliz ri corporale) si in nota 29
(Activitati intrerupte) la situa iile financiare.
Testul de depreciere este semnificativ pentru
auditul nostru, deoarece procesul de evaluare
este complex, necesit  ra ionamente
semnificative din partea conducerii i se
bazeaz  pe ipoteze care sunt afectate de
condi ii viitoare de pia .

În ceea ce prive te testarea deprecierii,
munca noastr  a inclus urm toarele
proceduri, f r  a se limita la acestea:
- Am evaluat i am analizat evaluarea

efectuat  de conducere în ceea ce
prive te existen a indicatorilor de
depreciere, în mod particular raportul
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De asemenea, valoarea contabila a activelor
imobilizate care urmeaza sa fie transferate
catre Depogaz din segmentul de
inmagazinare a gazelor, in valoare de 701
milioane lei la 31 decembrie 2019, este
semnificativa.

Standardele internationale de raportare
financiar  solicit  unei entit i s  evalueze
dac  exist  indicatori de depreciere.
In 2018, Romgaz SA a decis s  transfere
majoritatea activelor legate de depozitarea
gazelor c tre filiala sa Depogaz. Transferul ar
urma sa se faca la valoarea de pia  a
activelor, sub form  de contribu ie în natur
la capitalul social al filialei. În acest scop, un
evaluator extern independent a realizat un
raport de evaluare extern  în 2019. Raportul
de evaluare a indicat c  valorile juste ale unor
active individuale care urmeaza sa fie
transferate catre Depogaz din segmentul de
inmagazinare a gazelor sunt mai mici decât
valoarea contabil  a acestora. Managementul
a considerat c  aceste informa ii constituie
un indicator de depreciere i, în consecin , a
înregistrat deprecieri pentru acele active
imobilizate care urmeaza sa fie transferate
catre Depogaz si care au o valoare just
individual  mai mic  decât valoarea contabil
a acestora. Acest exercitiu a avut ca rezultat
o depreciere de 388 milioane lei.

de evaluare pregatit de un expert
evaluator in anul 2019;

- Am reconciliat valoarea contabil  neta
a activelor imobilizate care urmeaza sa
fie transferate la Depogaz incluse in
raportul de evaluare cu registrul de
mjiloace fixe testat;

- Am validat alocarea mijloacelor fixe la
segmentul de inmagazinare a gazelor
naturale, în func ie de natura i loca ia
acestora;

- Am evaluat rezonabilitatea estimarilor
conducerii in ceea ce priveste veniturile
viitoare prin analizarea tarifelor
reglementate ANRE si pe baza
capacit ilor actuale de inmagazinare;

- Am comparat principalele ipoteze
utilizate la testul de depreciere (tarifele
de injectie, extractie si rezervarea de
capacitate, costurile operationale,
volumele inmagazinate i rata de
actualizare) cu previziunile actuale
aprobate ca parte a planific rii pe
termen mediu a Grupului;

- Am evaluat acurate ea istoric  a
bugetelor i estim rilor conducerii, prin
compararea acestora cu performan a
efectiv realizat  in anii preceden i;

- Am implicat speciali tii nostri in
evaluare, pentru a ne asista in:
o evaluarea ipotezelor cheie si a

metodologiei utilizate de Societate
in testul de depreciere aferent
activelor imobilizate care urmeaza
sa fie trasferate catre Depogaz din
segmentul de inmagazinare de
gaze  (verificarea corectitudinii
matematice a modelului,
conformitatea acestuia cu cerin ele
Standardelor Interna ionale de
Raportare Financiar i ratele de
actualizare folosite);

o evaluarea ipotezelor i
metodologiilor cheie utilizate de
evaluatorul extern pentru
determinarea valorilor juste ale
activelor imobilizate care urmeaza
sa fie transferate catre Depogaz
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din segmentul inmagazinare de
gaze;

o compararea evalu rii terenurilor i
cl dirilor cu valorile de pia ;

o evaluarea competen ei,
capacit ilor i obiectivit ii
evaluatorului extern;

Am evaluat de asemenea dac  informa iile
prezentate în situa iile financiare ale
Societ ii cu privire la testarea deprecierii
sunt adecvate.

Estimarea provizioanelor de dezafectare
Informa iile Societ ii privind provizionului de dezafectare sunt incluse în nota 2
(sec iunea „Utilizarea estim rilor”) i nota 19 (Provizioane) la situa iile financiare.
Activit ile de baz  ale Societ ii genereaz
in mod curent obliga ii cu privire la scoaterea
din uz, demontarea i îndep rtarea activelor,
precum i activit i de remediere a solului.

Provizionul de dezafectare este important
pentru auditul nostru din cauza valorii sale
(valoare contabil  de 384,2 milioane lei la 31
decembrie 2019) i pentru c  necesit
ra ionamente i ipoteze din partea
conducerii.

Estim rile-cheie i ipotezele se refer  la
costurile viitoare de dezafectare preconizate,
ratele infla iei prognozate i rata de
actualizare pentru a determina valoarea
prezent  a provizioanelor.

În ceea ce prive te estimarea de c tre
conducere a provizionului de dezafectare,
munca noastr  a inclus urm toarele
proceduri, f r  a se limita la acestea:

o Am realizat o în elegere detaliat  a
procesului de estimare intern  a
provizioanelor Societatii i a fluxului
documenta iei aferente i am evaluat
proiectarea i implementarea
controalelor în cadrul procesului;

o Am comparat estim rile actuale ale
costurilor de dezafectare cu costurile
efective suportate de Societate în
perioadele anterioare

o Am revizuit estim rile privind
desf urarea în timp a efectu rii
lucr rilor de suprafa i adâncime
pentru dezafectarea sondelor;

o Am inspectat documentele suport
pentru modific rile semnificative
survenite în estim rile privind costurile
care au avut loc în cursul anului;
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o Am implicat speciali tii no tri în
evaluare pentru a ne ajuta în realizarea
unei analize de comparabilitate cu
industria in privin a ratelor de
actualizare i a ratelor infla iei;

o Am testat acurate ea matematic  a
calculelor efectuate de conducere
pentru determinarea provizioanelor de
dezafectare;

o Am evaluat competen a, capacit ile i
obiectivitatea specialistilor Societatii.

Am evaluat de asemenea dac  informa iile
prezentate în situa iile financiare ale
Societ ii cu privire la obliga iile de
dezafectare sunt adecvate.

Alte informa ii

Alte informa ii includ Raportul anual, care include Raportul consolidat al administratorilor,
Raportul consolidat privind pl ile efectuate c tre guverne pentru activitati de exploatare
resurse naturale i Declara ia referitoare la guvernanta corporativa, dar nu include situa iile
financiare individuale i raportul nostru de audit cu privire la acestea. Raportul privind
responsabilitatea corporativa si sustenabilitate va fi publicat separat la o data ulterioara.
Conducerea este responsabil  pentru alte informa ii.

Opinia noastr  de audit asupra situa iilor financiare individuale nu acoper  alte informa ii i
nu exprim m nicio form  de concluzie de asigurare asupra acestora.

În leg tur  cu auditul efectuat de noi asupra situa iilor financiare, responsabilitatea noastr
este de a citi aceste alte informa ii i, f când acest lucru, de a analiza dac  acestea nu sunt în
concordan , în mod semnificativ, cu situa iile financiare sau cuno tin ele pe care le-am
ob inut în urma auditului sau dac  acestea par s  includ  erori semnificative. Dac , în in baza
activitatii desfasurate asupra altor informatii obtinute anterior datei raportului nostru de
audit, ajungem la concluzia c  exist  erori semnificative cu privire la aceste alte informa ii
ob inute înainte de data raportului de audit, noi trebuie s  raport m acest lucru. Nu avem
nimic de raportat în acest sens.
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Responsabilitatea conducerii i a persoanelor responsabile cu guvernan a pentru situa iile
financiare individuale

Conducerea Societ ii are responsabilitatea întocmirii i prezent rii fidele a situa iilor
financiare în conformitate cu Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr. 2844/2016 pentru
aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare
Financiar  adoptate de c tre Uniunea European  cu modificarile si completarile ulterioare i
pentru acel control intern pe care conducerea îl consider  necesar pentru a permite
întocmirea de situa ii financiare care sunt lipsite de denatur ri semnificative, cauzate fie de
fraud , fie de eroare.

La întocmirea situa iilor financiare, conducerea este responsabil  s  evalueze abilitatea
Societ ii de a- i desf ura activitatea conform principiului continuit ii activit ii i s
prezinte, dac  este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activit ii i folosirea
principiului continuit ii activit ii, mai pu in în cazul în care conducerea inten ioneaz  s
lichideze Societatea sau s  îi înceteze activitatea sau nu are nicio alternativ  real  decât s
procedeze astfel.

Persoanele responsabile cu guvernan a au responsabilitatea supravegherii procesului de
raportare financiar  a Societ ii.

Responsabilit ile auditorului pentru auditul situa iilor financiare individuale

Obiectivele noastre constau în ob inerea unei asigur ri rezonabile privind m sura în care
situa iile financiare, luate în ansamblu, nu con in denatur ri semnificative cauzate de eroare
sau fraud i de a emite un raport de audit care s  includ  opinia noastr . Asigurarea
rezonabil  reprezint  un nivel ridicat de asigurare, îns  nu este o garan ie c  un audit
desf urat în conformitate cu standardele ISA va detecta întotdeauna o denaturare
semnificativ , dac  aceasta exist . Denatur rile pot fi cauzate fie de fraud , fie de eroare, i
sunt considerate semnificative dac  se poate preconiza, în mod rezonabil, c  acestea, atât la
nivel individual sau luate în ansamblu, vor influen a deciziile economice ale utilizatorilor luate
în baza acestor situa ii financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele ISA, ne exercit m ra ionamentul
profesional i ne men inem scepticismul profesional pe întreg parcursul auditului. De
asemenea:

Identific m i evalu m riscurile de denaturare semnificativ  a situa iilor financiare,
cauzate fie de fraud , fie de eroare, stabilim i efectu m proceduri de audit care s
r spund  acestor riscuri i ob inem probe de audit suficiente i adecvate pentru a
constitui o baz  pentru opinia noastr . Riscul de nedetectare a unei denatur ri
semnificative cauzate de fraud  este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei
denatur ri semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate include complicitate,
falsuri, omisiuni inten ionate, declara ii false sau evitarea controlului intern.

În elegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit
adecvate în circumstan ele date, dar nu i în scopul exprim rii unei opinii asupra
eficacit ii controlului intern al Societ ii.
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Evalu m gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate i rezonabilitatea estim rilor
contabile i a prezent rilor aferente de informa ii realizate de c tre conducere.

Concluzion m asupra caracterului adecvat al utiliz rii de c tre conducere a principiului
continuit ii activit ii, i determin m, pe baza probelor de audit ob inute, dac  exist  o
incertitudine semnificativ  cu privire la evenimente sau condi ii care ar putea genera
îndoieli semnificative privind capacitatea Societ ii de a- i continua activitatea. În cazul în
care concluzion m c  exist  o incertitudine semnificativ , trebuie s  atragem aten ia, în
raportul de audit, asupra prezent rilor aferente din situa iile financiare individuale sau, în
cazul în care aceste prezent ri sunt neadecvate, s  ne modific m opinia. Concluziile
noastre se bazeaz  pe probele de audit ob inute pân  la data raportului nostru de audit.
Cu toate acestea, evenimente sau condi ii viitoare pot determina ca Societatea s  nu î i
mai desf oare activitatea în baza principiului continuit ii activit ii.

Evalu m prezentarea, structura i con inutul general al situa iilor financiare, inclusiv al
prezent rilor de informa ii, i m sura în care situa iile financiare reflect  tranzac iile i
evenimentele de baz  într-o manier  care realizeaz  prezentarea fidel .

Comunic m persoanelor responsabile cu guvernan a, printre alte aspecte, obiectivele
planificate i programarea în timp a auditului, precum si constat rile semnificative ale
auditului, inclusiv orice deficien e semnificative ale controlului intern, pe care le identific m
pe parcursul auditului nostru.

De asemenea, prezent m persoanelor responsabile cu guvernan a o declara ie cu privire la
conformitatea noastr  cu cerin ele etice privind independen a i le comunic m toate rela iile
i alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, c  ar putea s  ne afecteze

independen a i, unde este cazul, m surile de siguran  aferente.

Dintre aspectele pe care le comunic m persoanelor responsabile cu guvernan a, stabilim
acele aspecte care au avut cea mai mare importan  în cadrul auditului asupra situa iilor
financiare din perioada curent i, prin urmare, reprezint  aspecte cheie de audit.

Raport cu privire la alte cerin e legale i de reglementare

Raportare asupra unor informa ii, altele decât situa iile financiare individuale i raportul
nostru de audit asupra acestora

Pe lâng  responsabilit ile noastre de raportare conform standardelor ISA i descrise în
sec iunea „Alte informa ii”, referitor la Raportul consolidat al administratorilor, inclus in
Raportul anual, noi am citit Raportul consolidat al administratorilor i raport m urm toarele:

a) în Raportul consolidat al administratorilor nu am identificat informa ii care s  nu fie
consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu informa iile prezentate în situa iile
financiare individuale la data de 31 decembrie 2019, ata ate;
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b) Raportul consolidat al administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele
semnificative, informa iile cerute de Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 2844/2016
pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu Standardele Interna ionale de
Raportare Financiar , cu modific rile i clarific rile ulterioare, Anexa 1, punctele 15-19;
26-28

c) pe baza cuno tin elor noastre i a în elegerii dobândite în cursul auditului situa iilor
financiare întocmite la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate i la mediul
acestuia, nu am identificat informa ii eronate semnificative prezentate în Raportul
consolidat al administratorilor.

Alte cerin e privind cuprinsul raportului de audit conform Regulamentului (UE) nr.
537/2014 al Parlamentului European i al Consiliului

Numirea i aprobarea auditorului

Am fost numi i auditori ai Societ ii de c tre Adunarea General  a Ac ionarilor la data de 6
decembrie 2018 pentru a audita situa iile financiare individuale ale exerci iilor financiare
2018, 2019 si 2020. Durata total  de misiune continu  a fost de 2 ani, acoperind exerci iile
financiare încheiate la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2019.

Consecven a cu raportul suplimentar adresat Comitetului de Audit

Opinia noastr  de audit asupra situa iilor financiare individuale exprimat  în acest raport este
în concordan  cu raportul suplimentar adresat Comitetului de Audit al Societ ii, pe care l-am
emis în data de 20 martie  2019.

Furnizarea serviciilor non-audit

Nu am furnizat Societ ii servicii non-audit interzise men ionate la articolul 5 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European i al Consiliului i r mânem
independen i fa  de Societate pe durata auditului.

In afara de serviciile de audit statutar si alte servicii asociate serviciilor de audit, asa cum sunt
prezentate în notele la situa iile financiare individuale, nu am mai furnizat Societ ii alte
servicii.

În numele,

Ernst & Young Assurance Services SRL
Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, Bucure ti, România

Înregistrat în Registrul Public electronic cu nr. FA 77

Nume Auditor / Partener: Alexandru Lupea Bucure ti, România
Înregistrat în Registrul Public electronic cu nr. AF 273 19 martie 2020






























































































