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Raport privind conformitatea cu Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei (Standardul 
Tehnic de Reglementare privind Formatul Unic European de Raportare Electronica - ESEF) 

asupra situațiilor financiare intocmite in format ESEF la data de 31.12.2021 de către 

 COMPANIA ENERGOPETROL SA Campina- in reorganizare judiciară 

 
 

În atenția Acționarilor societății COMPANIA ENERGOPETROL SA Campina- in reorganizare 
judiciară 

 

În conformitate cu Comunicarea Comisiei (2020/C379/01) privind pregătirea auditului si publicarea 
situațiilor financiare incluse in rapoartele financiare anuale elaborate in conformitate cu 
Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei privind formatul de raportare electronic unic 
european (ESEF),  am  efectuat o misiune de asigurare rezonabilă asupra conformitații situațiilor 
financiare in format ESEF cu Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei , intocmite de către 
COMPANIA ENERGOPETROL SA - in reorganizare judiciară (“Societatea”), cu sediul social in 
Campina, str.Schelelor, nr.32, identificată prin codul unic de inregistrare fiscala 1323700. 

Situațiile financiare intocmite la data de 31.12.2021 in format ESEF, astfel cum sunt prezentate in 
fisierele digitale ce contin codul unic LEI 315700POKLLDRBFRZA74  (Fisierele Digitale),  si se 
identifică astfel: 

 
Activ net/Total capitaluri proprii:       4.276.119 lei; 
 Rezultatul exercițiului(pierdere):                            -1.794.160 lei. 

 

Responsabilitatea conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru Fisierele 

Digitale intocmite in conformitate cu ESEF 

Conducerea Societații este responsabilă pentru intocmirea Fisierelor Digitale in conformitate cu 
ESEF. Această responsabilitate include: 

-  proiectarea, implementarea si menținerea controlului intern relevant pentru aplicarea ESEF;  
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- asigurarea conformității dintre Fisierele Digitale si situatiile financiare intocmite in conformitate 
cu Ordinul nr. 2844/2016 cu modificările ulterioare.   

Persoanele insarcinate cu guvernanța sunt responsabile cu supravegherea intocmirii Fisierelor 
Digitale in conformitate cu ESEF. 

  

 Responsabilitatea auditorului pentru auditul Fisierelor Digitale 

Avem responsabilitatea de a exprima o concluzie cu privire la măsura in care situațiile financiare 
incluse in raportul financiar anual sunt in conformitate cu ESEF, in toate aspectele semnificative, in 
baza probelor obtinute. Misiunea noastră de asigurare rezonabilă a fost efectuată in conformitate 
cu Standardul international privind Misiunile de Asigurare 3000 (revizuit), Alte misiuni de asigurare 
decat auditurile sau revizuirile informatiilor financiare istorice (ISAE 3000) emis de Consiliul pentru 
Standarde Internationale de Audit si Asigurare. 

O misiune de asigurare rezonabilă in conformitate cu ISAE 3000 presupune efectuarea de proceduri 
pentru a obține probe cu privire la conformitatea cu ESEF. Natura, plasarea in timp si amploarea 
procedurilor selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscului de abateri 
semnificative de la dispozițiile prevăzute in ESEF, cauzate fie de fraudă sau de eroare. O misiune de 
asigurare rezonabilă include: 

• - obținerea unei ințelegeri a procesului de pregătire a Fisierului Digital in conformitate cu ESEF, 
inclusiv a controalelor interne relevante;  

• - reconcilierea Fisierelor Digitale cu situațiile financiare auditate ale Sociețătii care  au fost 
publicate in conformitate cu Ordinul nr. 2844/2016 cu modificările ulterioare.  

• - evaluarea dacă toate situatiile financiare care sunt incluse in raportul financiar anual sunt 
intocmite intr-un format XHTML valabil.  

 Considerăm că probele obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o bază pentru 
concluzia noastră.  

În opinia noastră, situațiile financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 ale 
Societății COMPANIA ENERGOPETROL SA Campina- in reorganizare judiciară, parte din in raportul 
financiar anual si prezentate in Fisierele Digitale ce contin codul unic LEI 315700POKLLDRBFRZA74  
respectă, in toate aspectele semnificative, cerintele ESEF. 

În prezentul  raport nu exprimăm o opinie de audit, o concluzie de revizuire sau orice altă concluzie 
de asigurare privind situatiile financiare. Opinia noastră de audit asupra situatiilor financiare ale 
Societătii COMPANIA ENERGOPETROL SA Campina- in reorganizare judiciară pentru exercitiul 
financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite în conformitate cu cerințele OMFP 2844/2016 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare 
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Contabilă  a fost inclusă in  “Raportul cu privire la situațiile financiare” inregistrat sub nr. 
75/25.03.2022 si a fost publicat odată cu situațiile financiare ale Societății. 

Acest raport vine in completarea “Raportului cu privire la situațiile financiare” intocmit de noi si 
inregistrat sub nr. 75/25.03.2022 si face parte din pachetul de raportare al Societății COMPANIA 
ENERGOPETROL SA Campina- in reorganizare judiciară pentru exercițiul financiar incheiat la 31 
decembrie 2021. 

 
Ploiesti, 26.05.2022 
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