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Raport al auditorului financiar independent in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.
1/2006 cu privire la raportarea pregatita de catre SC Rompetrol Rafinare S.A. in
conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 (articolul 225)
Catre Consiliul de Administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A.
Am efectuat anumite proceduri in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006
asupra contractelor incheiate in perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2015 si incluse in
rapoartele anexate (raportul nr. 7704 din data de 31 august 2015, raportul nr. 8158 din
data de 15 septembrie 2015, raportul nr. 9337 din data de 22 octombrie 2015, raportul
nr. 10888 din data de 27 noiembrie 2015, raportul nr. 11689 din data de 23 decembrie
2015, raportul nr. 549 din data de 20 ianuarie 2016 si raportul nr. 889 din data de 29
ianuarie 2016) („Rapoartele Anexate”) care au fost pregatite de catre Rompetrol
Rafinare S.A. („Societatea”) in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 (articolul
225) pentru a raporta catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”) pentru
perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2015. Rapoartele au fost pregatite de catre
Societate pe baza documentelor legale incheiate de aceasta cu administratorii,
personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia.
Responsabilitatea intocmirii acestor centralizatoare revine conducerii Societatii.
Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra contractelor incheiate in perioada
1 iulie 2015 – 31 decembrie 2015.
Misiunea noastra s-a efectuat in conformitate cu Standardul International privind
Angajamentele de Asigurare (ISAE) 3000, „Angajamentele de asigurare, altele decat
auditul sau revizuirea informatiilor financiare aferente perioadelor anterioare” text
tradus in limba romana si adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Conform acestui standard, concluzia noastra se bazeaza pe procedurile pe care le-am
efectuat si care sunt mentionate mai jos. Avand in vedere faptul ca procedurile pe care
le-am efectuat nu sunt considerate ca fiind proceduri aferente unui audit sau unei
revizuiri a situatiilor financiare intocmite de Societate sau a unei parti a acestora, nu
emitem o opinie de audit sau de revizuire a acestora.
Referitor la centralizatoarele anexate ale Societatii am efectuat urmatoarele proceduri:
1) Am obtinut din partea Societatii rapoartele mentionate mai sus si am verificat
faptul ca semnaturile incluse in acestea sunt cele ale reprezentantilor legali ai
Societatii si am comparat detaliile care sunt necesare a fi incluse in aceste
rapoarte conform Legii 297/2004 (articolul 225) cu informatiile care au fost
incluse in acestea de catre Societate.
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