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REFERAT PRIVIND PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET AL
EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2019 ŞI A ALTOR SUME DIN REZULTATUL

REPORTAT

Cadrul legislatív:

) O. G. nr. 64/2001, privind repartizarea projitului la societăţi!e naţionale, companiile naţionaleşi societăţile comerciale cu capi(al integral sau majoritar de stat, precurn şi la regiile au(onome,cu modficări şi completări ulterioare,•
Legea nr. 3 1/1 990 privind socielăţile comerciale, cu completări şi ;nodficări ulterioare;
Legea nr. 22 7/2015 privind CodulJiscal cu modjicările şi completările ulierioare,•
OMFP nr. 2844/201 6 penlru aprobarea Reglernentărilor contabile conforme cu Standarde!eIn(ernaţionale de Raportare Financiară.

I.
Proftu1 net al anului 20 1 9 (după deducerea impozitului pe profít), conform situaţiilor fínanciareindividuale, este de 1.046.406.622 Iei. Propunerea de repartizare a profítului s-a fcut luând înconsiderare prevederile O. G. nr. 64/2001, privind repariizarea proJi(ului la socieă/ile naţionale,companiile na(ionale şi societăţile comerciale cu capiźal inlegral sau majoritar de stat, precum şi laregiile autonome, cu rnodjieări şi completări ulterioare.

Propunerea privind repartizarea profítului este prezentată în tabelul de mai jos:

AN2019
Valori (lei)

______

1 224 268 884.00
286 025 447.00

46796.00

____

18 163 586.00
9953605.00

1046406622.00
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!
Rezultatul bruL
Impozit pe proflt curent

.xercitiu1ui -

lmpozit specĺfic unor activităţi -•

Vej din impozitul pe profit amânat
1mpe profit amânat i

Rezultatul net al exercitiulul flnanclar [A'B-
B1+C-C.1], (Profit contabil rămas după deducerea
impozitului pe profit) din care:-



—-

rezerve legale .00
alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute

12 247 662 00de Iege (Legea nr.227/2015-art.22)

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
00(confart.1,alin(1),c)dinOG nr.64/2001)

constituirea surselor proprii de finanţáre pentrul
proiecte cofinanţate din rnprumuturi externe (conf .00

art.1,a1in(1),c"1dinOG nr.64/2001)

alte repartizări prevăzute prin legi speciale .00
Profit net rămas de repartizat(D-a-b-c-cl-d) 1 034 158 960.00

participarea salariaţilor Ia proflt 31 524 733.00

dividende cuvenite acţionarilor( aprox. 50,27 % din]
535 737 136 00profitul net de repartizat (E + e))

-dividend pe acţiune 1.39
profit destinat constituirii surselor proprii de

498 421 824 00finanţare(E-f)

TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g) 1 046 406 622.00

—* s-au repartizat 12.247.662,00 lei Ia rezerve, conform art. 22 din Legea rir. 227/2015 privind Codul
físcal şi reprezintă profitul investit în echipamente tehnologice-maşini, uti[aje şi instalaţii de Iucru,
calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de
facturare, precum şi în programe informatice, produse şi/sau achiziţionate. Conform acestui
articol, suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, rnai puţin partea
aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru
constiti.iirea rezervelor;

— participarea salariaţilor ta profit s-a determinat în Iirnita salariului de bază mediu lunar pe salariat
realizat la nivelul anului 2019, astfel:

număr mediu de personal 5.5 1 8 persoane;
salariul de bază mediu Iunar realizat în anul 2019 5.713,0723 Iei/pers/Iună;
fond de participare a salariaţilor la profit 31.524.733 lei

.—* dividendul pe acţiune rezultat (rotunjit la două zecimale) este de 1,39 leilacţiune.

I1.

În plus faţă de repartizarea rezultatului net al anului 2019, rezultatul reportat în sumă de
1 67.000.7 1 3,98 lei, reprezentând valoarea amortizării mijloacelor fixe şi valoarea mijloacelor fixe şi
proiectelor de investiţii abandonate în anul de raportare şi care au avut ca sursă de finanţare “cota de
cheltuieli necesară dezvoltării şi modernizării producţiei de gaze naturale" conform HG nr. 168/1998
cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează astfel:

a. sutna de 84.792.928,00 lei sub forma de dividende, reprezentând aproximativ
50,77% din valoarea totală, dividendul pe acţiune fiInd de 0,22 lei;
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b. suma de 82.207.785,98 lei, pentru surse proprii de finanţare.

ROMGAZ

Ca urmare a celor prezentate mai sus, supunem spre aprobarea Adunării Generale a
Acţionarilor următoarele:

1. repartizarea profitului net al anului 2019 conform propunerii de mai jos:

Rezultatul brut al exercitiului financiar
Impozit pe profit curent

Impozit specific unor activităţi
Venituri din impozitul pe profit amânat
Impozit pe profit amânat

Rezultatul net aI exerclţlului tnancIar [A-B-
ţBl+C.C.1], (Profit contabil rămas după deducerea
impozitului pe profit) din care:

constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiecte cofinanţate din împrumuturi externe (conf
art.1,a1in(1),c1 dinOG nr.64/2001)

alte repartizări prevăzute prin legi speciale
Profit net rămas de repartizat(D-a-b+c-cl-d)

535 737 136.00

1.39

498 421 824.00

1 046 406 622.00

1

ÄN2019 ;

Valorl (1e)

k1

l rezerve legale

alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute
de lege (Legea nr.22 7/20 1 5-art.22)

‚
2

1224268884.00
286 025 447.00

46796.00

118 163 586.00

9953605.00

1 046 406 622.00

.00

12 247 662.00

.00

.00

.00

1 034 158 960.00

31 524 733.00

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
(confart.1,alin(1),c)dinOG nr.64/2001)

participarea salariaţilor la profit

dividende cuvenite acţionarilor( aprox. 5O,27% din
profitul net de repartizat (E + e))

l -dividend pe acţiune

profit destinat constituirii surselor proprii de
flnanţare(E-fJ

TOTAL REPARTJZĂRI (b+f+g)
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2. valoarea dividenduiui de 1,39 leiiacţiune aferent protitului net realizat în anul 2019;

3. participarea salariaţiior la profit conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
64/2001, în sumă de 31.524.733 lei;

4. repartizarea rezultatului reportat reprezentând valoarea amortizării mijloacelor fixe şi
valoarea mijloacelor fixe şi proiectelor de investiţii abandonate în anul de raportare şi
care au avut ca sursă de flnanţare “cota de cheltuleli necesară dezvoltării şi modernizării
producţiei de gaze naturale" conforin HG nr. 168/1998 cu modificărlle şI completările
ulterioare, astfel:

a) suma de 84.792.928,00 Iei sub forma de dividende, reprezentând aproximativ
50,77% din valoarea totală, dividendul pe acţiune fiind de 0,22 Iei;

b) suma de 82.207.785,98 lei, pentru surse proprii de finanţare;

5. valoarea dividendului total pe acţiune rezultată pe baza celor prezentate mai sus (punctele
2+4.a) este de 1,61 lei.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DIR. CONTABILITATE,
Adrian Constantin V IRU Marius Le e VEZA
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