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BCR Pensii, Societate De Administrare a Fondurilor De Pensii Private S.A. 

  

 

 

BCR Pensii, 
Societate De Administrare a Fondurilor De Pensii Private S.A. 
31 decembrie or de trezorerie ale acesteia pentru 

europene aplicabile sist

pro
 

î ntar adresat Comitetului de Audit emis în data 
de 10 aprilie 2020. 

 auditate 

 

 data de 31 decembrie 2019; 

  la data de 31 decembrie 2019; 

 lui propriu la data de 31 decembrie 2019; 

 la data 31 decembrie 2019;  

  

 decembrie  

 Total capitaluri proprii: lei 95.666.748; 

 a  financiar: lei 4.718.545. 

Societatea are sediul social în Calea Victoriei nr. 15, etaj 3, podium, aripa sud  sud est, sector 3, 
 22028584.
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Bazele opiniei 

astre în baza acestor 
-

financiare din raportul nostru. 

- tui 
baza opiniei noastre de audit. 

 

-  
 

Cu bu  
  1 ianuarie  decembrie 2019. 

Aspect cheie al auditului 

Aspectele cheie ale auditului sunt 

 

 

Aspect cheie al auditului Modul în care auditul nostru a analizat 
aspectul cheie 

Venituri din activitatea de exploatare 

Societatea 
de exploatare care provin în principal de la 
fondurile de pensii administrate de 

cele din comisioane de administrare aferente 
participan i 

cele 
din comisioane de administrare ale activului net 

cum este deta
financiare. Acestea au fost considerate un 

 

Pentru Fondul de Pensii Obligatoriu Administrat 
Privat (  Pilon 2 ) c tipuri de 
comisioane sunt determinate prin: 

i) aplicarea uni procent fix la valoarea 

Depozitarul celor dou  Fonduri.  

Cu privire la Veniturile din Comisioane din 
 

i) de la Fondul Pilon 2: am recalculat 
suma prin aplicarea procentelor de 
comision, este specificat în 
prospectul Fondului Pilon 2, la 

brute încasate de acesta.  

Am comparat rezultatul de mai sus cu 
valoarea Veniturilor din Comisioane din 

de la Fondul Pilon 2.  

brute încasate de Fondul Pilon 2 le-



3 

Fondului Pilon 2 în cazul Veniturilor din 
Comisioane din i  
 

ii) aplicarea unui procent variabil, 
determinat in functie de rata de 
rentabilitate a Fondului Pilon 2 în raport 
cu rata infla iei, cuprins între 0,02%  
0,07% la activul net total al acestuia în 
cazul Veniturilor din Administrarea 
Activului Net.  
 

Pentru Fondul de Pensii Facultativ Administrat 
Privat ( l Pilon 3 ) 
comisioane sunt determinate prin: 

i) aplicarea unui procent fix la valoarea 

Fondului Pilon 3 în cazul Veniturilor din 
Comisioane din  

ii) aplicarea procentului de comision 
specificat in prospectul Fondului Pilon 3 
la activul net total al Fondului Pilon 3 în 
cazul Veniturilor din Administrarea 
Activului Net. 

Societate pentru calculul Veniturilor din 
Comisioane din de la Fondul Pilon 2. 

ii) de la Fondul Pilon 3: am inspectat un 
documente referitoare la 

comisioanele încasate de la Fondul 
Pilon 3  sumele 
respective cu cele 
Societate ca Venituri din Comisioane 

de la acesta. 

Cu privire la Veniturile din Administrarea 
Activului Net: 

i) de la Fondul Pilon 2: am recalculat 
Venitul din Administrarea Activului Net 
prin aplicarea procentelor de comision 
determinate în func ie de rata de 
rentabilitate a Fondului Pilon 2 
la rata infla iei, 
activului net a Fondului Pilon 2. 

ului net a 
acestuia a 
cu raportul zilnic primit de 
Societate de la Depozitar pentru un 

.  

Am comparat rezultatul de mai sus cu 
valoarea Veniturilor din Administrarea 
Activului Net aferent Fondului Pilon 2.  

ii) de la Fondul Pilon 3: am recalculat 
valoarea prin aplicarea procentului de 

este specificat în 
prospectul Fondului Pilon 3, la valoarea 
activului net a Fondului Pilon 3. 
Valoarea 
acesta 
raportul zilnic primit de Societate 

zile.  

Am comparat rezultatul de mai sus cu 
valoarea Veniturilor din Administrarea 
Activului Net aferente Fondului Pilon 3.  

ianuarie 2020 cu privire la Veniturile din 

Societate pentru decembrie 2019. 

Alte aspecte 

Aceste 
e
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inclusiv Norma ASF 14/2015, Norma ASF 7/2017, Norma CSSPP 11/2011, Norma CSSSP 13/2012  
Norma ASF 26/2015. 

 

 

 

or 

-
-un mod semnificativ. 

În ceea c
 

 

 
 

 Raportul Administratorilor a fost întocmit în conformitate cu Norma ASF 14/2015, articolele 425, 
 

Raportul Pri
de raportat referitor la acest aspect. 

 

Conducerea 
conformitate cu Norma ASF 14/2015, Norma ASF 7/2017, Norma CSSPP 11/2011, Norma CSSSP 

 or financiare 
pentru controalele interne pe care c

 

or 
-

conducerea fie inten
 

 

Responsabilit - or financiare 

financiare, 

ISA va detecta întotdeauna o denaturare  
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or, luate 
 

scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi: 

 or 

de 

 evitarea controlului intern. 

 

 

  
 

 nducere a principiului 

îndoieli semnificative privind capaci -

pr

tea în baza principiului 
 

 or financiare, incluzând descrierile 

reflectate în mod fidel. 

semnificative ale controlului  

specte care pot fi considerate, î
 

Dintre aspectele pe care le-
aspecte care au a

 

Raportul privind alte  

Control intern 

-un 
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.

Numirea auditorului

BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de 
Pensii Private S.A. în data de 26 octombrie 2016.

Durata 
3 7 31 decembrie 2019.

auditorului independent este Victor Sasu.

Victor Sasu

nr. AF4097

Stefan Weiblen

Administrator

În numele

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

Registrul public 

Bucuresti, 10 aprilie 2020


























































































































































































