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Punctul 2

NOTA
,Pentru aprobare prelungire pe un an a contractului
de audlt financiar incheiat cu KPMG Audlt SRl

S.C. Ol TCHIM SA Rm. Valcea pentru auditarea situaţiilor financiare individuale
cât şi cele consolidate are Încheiat contract cu KPMG Audit SRl. Serviciile prestate de
acesta sunt:
revizie limitată a situaţiilor financiare ale S.C. Ol TCHIM SA la 30 iunie,
intocmite in conformitate reglementarile legale romanesti prevazute in Ordinul
ministrului finantelor nr. 3055/2010 , pentru depunere la Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare;
revizie limitata a situaţiilor financiare ale S.C. Ol TCHIM SA la 30 iunie,
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara 
IFRS - În limba romana si traducere in limba engleza.
auditul situatiilor financiare ale S.C. Ol TCHIM SA la 31 decembrie, intocmite
in conformitate cu reglementarile legale romanesti prevazute in Ordinul ministrului
finantelor nr. 3055/2010 , pentru depunere la Directia Generala a Finantelor Publice;
auditul situaţiilor financiare consolidate ale SC. Ol TCHIM SA la 31
decembrie , intocm ite in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate 
IFRS - În limba romana si traducere in limba engleza .
emiterea de rapoarte semestriale in conformitate cu art.225 din legea nr.
297/2004, conform reglementarilor CNVM .
Pretul anual achitat de S.C. Ol TCHIM SA pentru aceste servicii este de
69.950 EUR + TVA.
Pentru anul 2010, cu toate ca OlTCHIM prin achiziţionarea activităţii de
petrochimie şi-a diversificat activitatea şi implicit volumul activităţii de audit a crescut,
KPMG a menţinut aceleaşi tarife practicate şi În anul 2009.
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S.C Ol TCHIM SA Rm. Valcea colaborează cu KPMG Audit din anul 2006 şi
nu am avut probleme În colaborarea cu aceştia.
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri În calitate de acţionar
majoritar al societăţii a facut publică intenţia Guvernului Romaniei de a privatiza S.C.
Ol TCHIM SA Rm. Valcea În anul 2011 . Într-un proces de privatizare se efectuează o
analiză detaliată împreună cu auditorul societăţii pe ultimii 3 ani, acesta avand un rol
esenţial În confirmarea datelor financiare ale societăţii.
Schimbarea firmei de audit cu un an Înainte de privatizare ar complica
furnizarea datelor solicitate de consultanţi şi potenţiali investitori.
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare Adunarii Generale a
Actionarilor prelungirea pe un an a contractului de audit financiar încheiat cu
KPMG Audit SRL cu menţinerea tarifelor actuale.
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