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Raport solicitat prin agenda propusa pentru AGEA punctul 2
Item 2 Prezentarea de catre Consiliul de Administrație al Companiei a unui raport
privind procedurile si masurile adoptate pentru a se asigura ca tranzactiile dintre
Rompetrol Well Services SA si partile afiliate sunt incheiate la pretul pietei si in
conditii rezonabile.

Pentru a se asigura ca tranzactiile Companiei cu partile afiliate sunt incheiate la
pretul pietei si in conditii rezonabile, in decembrie 2019, Consiliul de Administratie
al Companiei a adoptat Politica Pretirlor de transfer a grupului si Procedura
Operationala pentru politica preturilor de transfer.
Obiectivele specifice ale Politicii Preturilor de Transfer implementate de
Companie sunt:
(i) sa ofere un cadru pentru tranzactiile intre companii si sa stabileasca
standarde prin reguli interne/externe / regulamente;
(ii) sa sustina acordurile si contractele dintre entitati;
(iii) sa descrie metodologia de stabilire a preturilor de transfer utilizate in
tranzactii, fiind sustinute de repere / studii de comparabilitate.
Rolul Procedurii Operationale este de a asigura implementarea corecta a politicii
preturilor de transfer din punct de vedere operational, in principal in ceea ce
priveste:
(i)
stabilirea pretului de transfer,
(ii)
testarea pretului de transfer, daca este conform cu preturile practicate
pe piata, si
(iii)
documentarea conformitatii cu preturile din piata a tranzactiei.
Pentru a se asigura ca pretul de transfer in tranzactiile cu partile afiliate
indeplineste cerintele privind preturile de transfer, se efectueaza testari anuale si,
daca este necesar, se fac ajustari pe baza rapoartelor consultantului pentru
preturile de transfer pentru anul relevant.
In consecinta, Compania considera ca sunt respectate cerintele pentru preturile
de transfer aferente tranzactiilor dintre partile afiliate si sunt conforme cu
prevederile fiscale in vigoare.
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