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Material de prezentare privind numirea auditorului financiar al Fondului 

Proprietatea pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 

 

Conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară (“ASF”) nr. 13/2019 privind cadrul unitar de 

desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF (“Norma 

ASF 13/2019”) perioada de auditare a unei entități de către același auditor financiar este de maximum 5 ani 

consecutivi, perioadă care poate fi prelungită de către ASF o singură dată pentru o perioadă de maximum 

2 ani în baza unei note fundamentate a entității auditate. 

Având în vedere cerințele legale privind serviciile de audit (atât la nivel european cât și la nivel național), 

precum și corespondența avută cu ASF referitoare la calculul perioadei maxime de auditare de 5 ani, ultimul 

an financiar în care Deloitte putea fi auditor era cel încheiat la 31 decembrie 2020. Prin urmare, în cadrul 

ședințelor care au avut loc în datele de 3 aprilie 2019 și 27 iunie 2019, Comitetul de Audit și Evaluare al 

Fondului a recomandat și Comitetului Reprezentanților a aprobat, de principiu, următoarele: 

- Numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al Fondului pentru exercițiul financiar încheiat 

la 31 decembrie 2020. Aceasta a fost aprobată de acționari în cadrul Adunării Generale a 

Acționarilor din data de 4 septembrie 2019; 

- Numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al Fondului pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 

31 decembrie 2022, cu condiția obținerii aprobării ASF în acest sens. În data de 6 iunie 2019 

Fondul a transmis către ASF cererea de extindere. 

În data de 20 februarie 2020 Fondul a primit din partea ASF scrisoarea nr. 3027.11/20.02.2020, care 

conține o nouă interpretare din partea ASF privind calculul perioadei maxime de 5 ani. Conform scrisorii, 

această perioadă trebuie calculată de la 1 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2019. 

Fondul a primit de asemenea Decizia ASF nr. 205/20.02.2020 privind aprobarea extinderii perioadei 

maxime de auditare de către Deloitte Audit SRL de 5 ani consecutivi cu încă 2 ani, până la 31 decembrie 

2021. 

În cadrul întâlnirii din data de 25 februarie 2020, Comitetul de Audit si Evaluare al Fondului a analizat 

noile informații disponibile, inclusiv decizia ASF, și a recomandat Comitetului Reprezentanților numirea 

Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al Fondului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 

2021. 

Prin urmare, Comitetului Reprezentanților a transmis spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor 

Fondului din data de 28 aprilie 2020 numire Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al Fondului pentru 

auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, stabilind 

durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între 31 august 2021 și 30 iunie 2022 

și nivelul remunerației acestuia la un nivel maxim (fără TVA) de 80.000 EUR + 9.800 GBP. 

Conform Normei ASF nr. 13/2019, după trecerea perioadei maxime de 7 ani consecutivi ce se va încheia 

la 31 decembrie 2021, Deloitte Audit SRL nu va mai putea fi numit ca auditor financiar al Fondului pentru 

o perioadă de minim 2 ani. 
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