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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
cdtre Adunarea Generala a Aclionarilor s.s.I.F. vortinvest s.A.

Raport cu privire la auditul situafiilor financiare

--/
Opinie asupra situaliilor financiare individuale

Am auditat situaliile financiare individuale ale S.S.I.F. Voltinvest S.A. (Voltinvest
sau ,,societatea"), care cuprind situafia poziliei financiare la data de 3l decembrie
2021 si situalia rezultatului global, situalia modificdrilor capitalurilor proprii si
situalia fluxurilor de trezorerie aferente exerciliului incheiat la data respectiva, si
notele la situa{iile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situaliile financiare individuale la 31 decembrie 2021se identificd astfel:

1.

2.

6.415.981 lei
269.000Iei
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. Capitaluri proprii
o Fierdere

3. In opinia noastrd, situaliile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele
semnificative pozilia frnanciara a societdlii Ia data de 31 decembrie 202I, si
performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exerci{iului incheiat
la data respectiva, in conformitate cu Norma nr. 3912015 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internalionale de Raponare
Financiara, aplicabile entitdlilor autoizate, reglementate si supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare, precum si Fondului de compensare a Investitorilor.

Baza pentru opinie

4. Am desfdqurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internafionale de Audit
(ISA-uri). Responsabilitdlile noastre inbaza acestor standarde sunt descrise detaliat
in secfiuneaResponsabilitdlile auditorului intru-un audit al situaliilorfinanciare din
raportul nostru. Suntem independen{i fata de societate, conform Codului Etic al
Profesioni;tilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standardele
Internaiionale de Etica pentru Contabili, coroborat cu cerinlele etice relevante pentru
auditul situaliilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte
responsabilitSli etice, conform acestor cerinfe si Codului IESBA. Credem ca probele
de audit pe care le-am obfinut sunt suficiente si adecvate pentru a fumiza o baza
pentru opinia noastr6.
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Aspectele cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, inbaza rafionamentului nostru
profesional, au avut cea mai mare importantapentru auditul situaliilor financiare din
perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situaliilor
financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o
opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Aspectele principale care av fost luate in considerare au fost:

a). Evaluarea activelor financiare

Aspectul cheie

Valoarea portofoliul de active
financiare cotate la bursa ale societdlii
sunt considerate ca fiind factorul cheie

Rdspunsul la aspectul evidenliat

Procedurile noastre de audit asupra
evaludrii, existentei si completitudinii
portofoliului de active listate au inclus. fdrd

o documentatea si evaluarea
procesului de inregistrare si evaluare
a activelor financiare
verificarea a I00o/o din titlurile
evaluate cu preturile afiqate in piafd
verificarea modului de documentare
al procesului de evaluare si
inregistrare al activelor financiare
necotate

am oblinut ultimele valori unitare
disponibile, publicate ale activelor
nete ale capitalurilor proprii ale
societdfilor delinute
confirmarea definerilor de titluri din
surse externe societdtii

in realizarea performantei a fi limitate la:
portofoliului. Noi nu am considerat
aceste active ca avdnd risc ridicat de
eroare sau sa fie afectate de un nivel
ridicat de rafionament deoarece acestea
sunt active lichide, fiind cotate. Totuqi,
datorita semnificafiei in cadrul
situaliilor financiare luate in ansamblu,
aceasta grupa este considerata ca o arie
care are un efect semnificativ asupra
strategiei noastre de audit si al alocdrii
de resurse in procesul de planificare si
executare.

Alte aspecte

6. Atragem aten[ia asupra efectelor posibile pe care criza datorata pandemiei cu virusul
COVID-I9 si a rdzboiului din Ucraina le poate avea asupra societ6lii si a mediului
in care aceasta opercazd, si mdsurilor pe care conducerea, evenfual trebuie sa le
adopte pentru a intdmpina aceste efecte. Situafia actuala indica faptul ca efectele
acestei crize se pot prelungi si nu este posibila estimarea unui impact viitor. Opinia
noastrd nu este modificata ca uffnare a aspectului men(ionat.



JPA

Alte informafii - Raport asupra conformiti{ii raportului administratorilor cu
situafiile financiare

1. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea Ei prezentarea altor informafii.
Acele alte informafii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situaliile
financiare Ei raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastrd cu privire la situaliile financiare individuale nu acoperd qi aceste alte
informafii gi cu excep[ia cazului in care se menlioneazd" explicit in raportul nostru,
nu exprimdm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

in legdturl cu auditul situaliilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la 31
decembrie 202I, responsabilitatea noastrd este sd citim acele alte informafii qi, in
acest demers, sd apreciem dacd acele alte informafii sunt semnificativ inconsecvente
cu situafiile financiare, sau cu cunoqtinlele pe care noi le-am oblinut in timpul
auditului, sau daci ele par a fi denaturate semnificativ.

ln ceea ce priveEte Raportul administratorilor, am citit qi raportdm dacd acesta a fost
intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerinfele
Regulamentului ASF m. 512018 si ale Normei ASF nr. 3912015 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internalionale de Raportare
Financiara, aplicabile entitSlilor autoizate, reglementate si supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investifiilor
Financiare, precum si Fondului de compensare a Investitorilor.

inbaza exclusiv a activitdlilor care trebuie desfbgurate in cursul auditului situaliilor
financiare, in opinia noastr[:

a) Informafii I e pr ezentate in Raportul administratorilor p entru exercijiul financiar
pentru care au fost intocmite situaliile financiare individuale sunt in
concordanld, in toate aspectele semnificative, cu situa{iile financiare
individuale.

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in
conformitate cu cerinfele Regulamentului CNVM/ASF nr. 5/2018 si aleNormei
ASF nt. 3912015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
Standardele Internalionale de Raportare Financiara, aplicabile entit6filor
autoizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere
Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investiliilor Financiare, precum si
Fondului de Compensare a Investitorilor.

in plus, inbaza cunogtinfelor gi inlelegerii noastre cu privire la Societate gi la mediul
acesteia, dobdndite in cursul auditului situafiilor financiare individuale pentru exercitiul
financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sd raportdm dacd am
identificat denaturdri semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de
raportat cu privire la acest aspect.



Raport cu privire la examinarea unor prevederi specifice activitifii S.S.I.F.

8. In legdtura cu auditul nostru privind situafiile financiare individuale Ia data de 31
decembrie 202I si avdnd in vedere

o prevederile afi. 56.si 61 din Legea rr. 12612019 cu privire la regulile prudenfiale
pe care intermediarii trebuie sa le respecte cu privire la asigurarea separ[rii
instrumentelor financiare si a fondurilor aparlindnd investitorilor de cele
ap arlindnd intermediarului

o prevederile art' 2I din Regulamentul 10/2019, cu modificdrile si completdrile
ulterioare, tapofiam ca:

a) Am examinat procedurile care sa asigure separarea instrumentelor financiare
aparlindnd investitorilor de cele aparfinAnd intermediarului, in scopul protejdrii
drepturilor lor de proprietate, precum si impotriva folosirii acestoi instrumente
financiare de cdtre intermediari, intranzacfiile pe cont propriu, in afara situafiei
in care investitorii consimt in mod expres.
a) Societatea aplica proceduri care asigura separarea instrumentelor financiare

din portofoliul propriu de cel al clienfilor.

b) Am analizat procedurile care sa asigura separarea fondurilor investitorilor cu
scopul protejdrii dreptului de proprietate, cu excepfia institufiilor de credit, care
sa prevind folosirea acestor fonduri in interesul frrmei.
a) Societatea aplica proceduri care asigura separarea fondurilor investitorilor de

cele proprii sau care sunt utilizate in interesul firmei.

c) Am analizat procedurile contabile si cele
proiectate sa asigure separarea fondurilor
clienfilor de cele ale intermediarului.
o Societatea are planuri de conturi contabile si confuri bancare care asigura o

separare a fondurilor si instrumentelor financiare ale clienlilor de cele
proprii.

o Sistemele de procesare a datelor asigura utiTizarea de confuri si coduri
specifice pentru separarea elementelor descrise mai sus.

9. Inbaza cunogtinlelor si infelegerii noastre dobdndite in cursul auditului situaliilor
financiare individuale, pentru exerciliul financiar incheiat Ia datade 31 decembrie
2021 cu privire la S.S.I.F. Voltinvest S.A. si la mediul acesteia, nu am identificat
date care sa ne fac[ sa credem ca societatea nu respecta obiectivele prevdzute de
prevederile descrise in paragrafele anterioare la niveiul entitefii care riporteazd.

de procesare a datelor care sunt
si a instrumentelor financiare ale
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Responsabilitlfile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru
situafiile financiare

10. Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea corecta si fidela a
situafiilor financiare individuale in conformitate cu IFRS si pentru acel control intern
pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situaJii
financiare lipsite de denaturdri semnificative, cauzate f,re de frauda, fie de eroare.

I l. In intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea
capacitalii societdgii de a-si continua activitatea, prezentOnd, daca este cazul,
aspectele referitoare la continuitatea activitdlii si utiliz0nd contabilitatea pe baza
continuitdlii activitdfii, cu excep\ia canilui in care conducerea fie intenfioieazd sa
lichideze societatea sau sa opreascd operaliunile, f,re nu are nicio alta alternativa
realista in afara acestora.

12' Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea
procesului de raportare financiara al societdlii.

Responsabilitlfile auditorului intr-un audit aI situaliilor financiare

13. Obiectivele noastre constau in obginerea unei asigurdri rezonabile privind mdsura in
care situafiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denafurdri semnificative,
cauzate fie de fratda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului
care include opinia noastrd. Asigurarea rezonabila reprezintd" un nivel ridicat de
asigurare, dar nu este o garanlie a faptului ca un audit desfEgurat in conformitate cu
ISA-urile va detecta intotdeauna o denaturare semnifrcativa, daca aceasta exista.
Denaturdrile pot fr cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate
semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau
cumulate, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor
situalii financiare.

14. Caparte aunui audit in conformitate cu ISA, exercitam rafionamentul profesional si
menfinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situaliilor
financiare, cauzarafie de fraudl, fie de eroare, proiectam si executamproceduri
de audit ca rdspuns la respectivele riscuri si oblinem probe de audit suficiente
si adecvate pentru afiirnizaobazapentru opinia noastrd. Riscul de nedetectare
a unei denaturdri semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decOt cel de
nedetectare a unei denaturdri semnificatiye cauzate de eroare, deoarece frauda
poate presupune inlelegeri secrete, fals, omisiuni inten{ionate, declaralii false
si evitarea controlului intern.

inqelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiect[rii de
proceduri de audit adecvate circumstanfelor, dar frrd a avea scopul de a
exprima o opinie asupra eficacit[1ii controlului intern al societdtii.



Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul
rezonabil al estim[rilor contabile si al prezentdrilor aferente de informatii
realizate de cdtre conducere

Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvar e a utilizdrii de cdtre
conducere a contabilitdfii pe baza continuitlfii activitdlii si determinam, pe
baza probelor de audit oblinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu
privire la evenimente sau condifii care ar putea genera indoieli semnificative
privind capacitatea societ5lii de a-si continua activitatea. In cantl in care
concluzionam ca exista o incertitudine semnifi cativa,trebuie sa atragem atenlia
in raportul auditorului asupra prezentdrilor aferente din situaliile financiare
sau, in cazulincare aceste prezentdri sunt neardecvate, sa,r" -odifrram opinia.
concluziile noastre se bazeazd pe probele de audit obfinute pana ra data
raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condigii viitoare pot
determina societatea sa nu iqi mai desfEgoare activitatea inbaza principiului
continuitdlii activitdfii.

Evaluam prezentatea, structura si conlinutul general al situaliilor financiare
individuale, inclusiv al prezentdrilor de informafii, si mdsura in care situaliile
financiare reflecta tranzac[Iile si evenimentele de baza intr-o maniera care
r e alize azd, pr ezentar e a fi de I a.

15. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria
planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatdri ale
auditului, inclusiv orice deficiente semnif,rcative ale conirolului intern, pe care le
identificam pe parcursul auditului.

16. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarafie ca am
respectat cerinfele etice relevante privind independenta si ca le-am comunlcat toate
relafiile si alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne
afecteazd, independenta si, acolo unde este caztl,masurile de protecfie aferente.

17. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care
sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situaliilor financiare din perioada
curenta si care reprezintd, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste
aspect in raportul auditorului, cu excepf ia canrlui in care legile sau reglementdrile
intetzicptezentareapublica a aspecfului sau a can:iruiin care,in circumslanfe extrem
de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece
se preconizeazd' in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depdEite de
consecinfele negative ale acestei comunicdri.

Raport cu privire la alte dispozifii legale gi de reglementare

18' Am fost numifi de Consiliul de Administrajie al societdlii inbazamandatului acordat
de Adunarea Generald a Acfionarilor din data de 15 mai 202I sd auditdm situaJiile
financiare ale Voltinvest SA pentru exerciliul financiar incheiat la 31 Decembrie
2020 si 2021. Durata totald, neintreruptd, a angajamentului nostru este de 2 ani,
acoperind exercifiul financiar incheiat la 3l decemb rie 2021 si 2021.
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18' Confirmdm c[ opinia noastrd de audit este in concordanJd cu raportul suplimentarprezentat Societ[fii, pe care l-am emis in aceeaqi dat[ in care amemis gi acest raport.De asemenea, in desfagurarea audifului nostru, ne-am pdstrat independen [a fa[d deentitatea auditat[.

19. Confirmam ca nu am famizat pentru
menfionate la articolul 5 alineatul (l) din
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