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Prezentul raport prezintă plăţile efectuate de către SNGN Romgaz SA („Societatea") pentru
anul financiar 2017 în conformitate cu prevederile ordinului ministerului finanţelor pubiice
OMFP 2844/19.12.2016 („OMFP 2844/2016").

Acest ordin este aplicabil entităţilor publice şi transpune în legislaţia naţională prevederile
cuprinse în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile
financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de
întrepri nderi.
În baza acestor reglementări SNGN Romgaz SA societate admisă la tranzacţionare pe piaţa
Bursei de Valori Bucuresti (BVB) şi a Bursei din Londra (LSE) care are ca obiect de activitate
explorarea, prospectarea, descoperirea, dezvoltarea şi exploatarea produseior petroliere din
zäcămintele aflate in portofoliul societăţii trebuie să întocmească Raportul asupra plăţilor
catre guverne.
Raportul poate fi consultat pe site-ul societăţii : www.romgaz.ro
Rapoarte anuale.

—

Relaţia cu investitorii

—

Definiţii care se află la baza întocmirii raportului
Cadrul de reglementare : Raportul a fost întocmit în baza prevederilor din Capitolul 8 al
OMFP 2844/2016.
Entitatea raportoare: raportul se referă la o sigură entitate raportoare SNGN Romgaz SA.
Actiţ,itati: plătile care sunt raportate în prezentul raport sunt generate de activitatea SNGN

Romgaz SA în domeniul explorării, prospectării, descoperirii si extracţiei de gaze naturale şi
alte materiale extractive în conformitate cu licenţele acordate de către autorităţi. Acest
raport exclude activităţile SNGN Romgaz SA efectuate în domeniul înmagazinării de gaze
naturale,producţiei de energie electrică şi alte activităţi conexe activităţii extractive de gaze
care sunt in obiectul de activitate.
Guvern : guvern înseamnă orice autoritate natională, regională sau locală a unui stat

membru sau a unei ţări terţe. Sunt incluse: departamentele, agenţiile sau întreprinderile
controlate de acea autoritate.
Proiect : proiect înseamnă activităti operaţionale care sunt reglementate de un singur

contract, licenţă, locaţie, concesiune sau alte acorduri juridice similare si care formează baza
pentru o obligaţie de plată către un guvern. Cu toate acestea, dacă mai multe astfel de
acorduri sunt interconectate pe fond si formează baza pentru o obligaţie de plată către
guvern, acestea sunt considerate a fi un proiect.
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Plati: Categoriile de plăţi care sunt cuprinse in acest raport se referă la

a) Drepturi de producţie
Drepturile de producţie se referă la partea de producţie care îi revine unui guvern in
cadrul unei proiect derulat în comun cu o autoritate guvernamentală. Societatea nu
are in derulare proiecte de această natură, ca urmare raportul nu include această
categorie de plăţi către guverne.
b) lmpozite şi taxe
ln categoria lmpozite şi taxe raportul prezintă impozitele percepute asupra
veniturilor din activitatea de exploatare a gazelor naturale (impozitul asupra
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul
gazelor naturale) şi impozitul asupra profiturilor Societăti (impozitul pe profit).
Raportul nu prezintă impozitele percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe
valoarea adăugată, impozitul pe venitul personal, impozitele si taxele referitoare la
proprietăţi sau impozite si taxe de mediu.
c) Redevenţe
Redevenţele reprezintă sumele achitate în baza acordurilor petroliere încheiate în
condiţiile legilor aplicabile pentru exploatarea unui zăcământ petrolier (redevenţe
petroliere) respectiv pentru exploatarea unor resurse minerale (redevenţe pentru
resurse minerale).
d) Dividende
Se referă la dividendele plătite către guverne care nu reprezintă sumele achitate sub
formă de dividende plătite unui guvern ca acţionar comun sau obişnuit al societăţii
dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleai condiţii ca şi celorlalţi
acţionari. În anul 2017 Societatea nu a achitat alte sume sub forma de dividende
către guverne cu excepţia dividendelor plătite unui guvern ca acţionar comun.
e) Prime de semnare, descoperire si producţie
Primele de semnare, descoperire si producţie se referă la prime care ar putea fi
plătite de către Societate la semnarea unui contract, prime datorate cu ocazia
declarării descoperirii unui zăcământ comercial sau prime datorate depăşirii unei
anumite cantităţi de producţie.
Prevederile contractuale în vigoare, aplicabile Societăţii, nu fac referire la prime de
semnare, descoperire sau producţie. Societatea nu a efectuat plăţi de această natură
în cursul anului 2017.
f) Taxe de licentă, taxe de închiriere, taxe de înregistrare, avize şi alte taxe aferente
licenţelor şi/sau concesiunilor
Raportul prezintă taxele achitate pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor in
domeniul gazelor naturale, sumele achitate sub forma de avize la încheierea sau
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modificarea acordurilor de concesiune, avize plătite la cererea titularului de acorduri
petroliere pentru încheierea, modificarea, încetarea unui acord petrolier, plăţi sub
forma de avize anuale pentru Programul de Operaţiuni Petroliere precum şi pentru
modificarea Programului de Operaţiuni Petroliere, avize pentru desfăşurarea de
operaţiuni la sonde şi taxe aferente investiţiilor şi transfer de tehnologie. Sunt
incluse si redevenţele plătite catre diverse autorităţi ale statului pentru concesiunile
acordate.
g) Plăti pentru îmbunătăţiri aduse infrastructurii
Plăţile pentru îmbunătăţiri aduse infrastructurii prezentate în acest raport se referă la
îmbunătăţirile aduse infrastructurii doar în condiţiile în care acestea servesc şi altor
scopuri decat celor de explorare, dezvoltare si exploatare. De asemenea aceste plăţi
se referă la îmbunătăţirea infrastructurii locale, nu a infrastructurii Societăţii.
Valoarea lor este cuprinsă în raport la valoarea din momentul plăţii.
Construcţiile, îmbunătăţirile aduse infrastructurii realizate doar cu scop social nu sunt
prezentate în acest raport.
În cursul anului 2017, Societatea nu a efectuat plăţi pentru îmbunătăţiri aduse
infrastructurii.
Asocieri
În cazul operaţiunilor desfăşurate în cadrul asocierilor unde SNGN Romgaz SA este
operator, sumele declarate în prezentul raport sunt sumele plătite de către societate
în cota parte care îi revine din asociere. În cazul în care Societatea face parte dintr-o
asociere în care nu este operator, sumele sunt prezentate în baza datelor puse la
dispozíţie de către operator.
Prag de semnificaţie
O plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăţi conexe, nu este luată în
considerare în raport dacă este mai mică de 443.400 lei (echivalentul a 100.000 euro
la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie
2013) în cursul unui exerciţiu financiar.
Plăţi în natură
Societatea nu efectuează piăţi în natură.
Moneda de raportare
Raportul este prezentat în lei. Plăţile efectuate în alte valute decat moneda naţionaiă
sunt cuprinse în acest raport la valoarea în lei de la momentul realizarii lor.
Pentru anul 2017 pentru operaţiunile desfasurate in Slovacia valoarea plaţilor
efectuate sunt sub pragul de semnificaţie.
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Ca urmare a obligaţiilor de raportare menţionate anterior S.N.G.N. Romgaz S.A.
pubiică Raportul privind piăţile către Guverne pentru exerciţiul financiar 2017, pe
structura mentionată la Secţiunea 8.3 din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice
nr.2844/2016 după cum urmează:

Mii lei
Sume platite catre Guverne pe tari
Ni
I
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

Denumire plată
Suma totală a plaţilor efectuate
Drepturi de producţie
Impozitele percepute asupra venitului,
producţiei sau profîturi lor societăţilor
comerciale,
excepţia
impozitelor
cu
percepute asupra consumului, cum ar fi taxa
pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul
personal sau impozitul pe vanzari
Redevenţe
Dividende
Prime de semnare, descoperire si producţie
Taxe de licenţă, taxe de închiriere, taxe de
înregistrare şi alte taxe aferente licenţelor
şi/sau concesiunilor.
Plăţi
pentru
îmbunătăţiri
aduse
infrastructurii

Director
Corin Emiţ'ca

ĆS\

Romania
968.361
N/A

688.805

272.720
N/A
N/A
6.836
N/A

Director Economic
Andrei Bobar
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