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DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT 

Raportul trimestrial conform art.227 din Legea 297/2004 
Data raportului:  12 noiembrie 2013 
Denumirea societatii comerciale: SNGN ROMGAZ SA 
Sediul social: Medias, P-ta Constantin I.Motas, nr.4, cod 551130  
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901 
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001 
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 lei 

RAPORT TRIMESTRIAL  
(emis pe baza situatiilor financiare intocmite conform OMFP 3055/2009) 

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA 
A SNGN “ROMGAZ” SA LA 30 septembrie 2013 

(perioada 01.01.2013 – 30.09.2013) 

PREZENTARE GENERALA 

SNGN “Romgaz” SA este cel mai mare producator si furnizor de gaze naturale din Romania, 
principalele segmente ale activitatii sale fiind: explorarea si productia de gaze, furnizarea de 
gaze, inmagazinarea de gaze si producerea de energie electrica. In anul 2012, Romgaz a 
produs 5,66 miliarde mc de gaze naturale si, conform ANRE, a avut o cota de piata de 50,12% 
din vanzarile de gaze provenite din productia interna.  

In Romania, Romgaz opereaza in prezent 3.257 de sonde de productie a gazelor care 
exploateaza 147 de zacaminte comerciale si detine 29 de sonde de explorare in noua 
perimetre continentale de explorare.  

Societatea a incheiat parteneriate si acorduri de operare in comun pentru explorarea si 
dezvoltarea unor perimetre concesionate, atat in strainatate (Slovacia, Polonia), cat si in 
Romania.  

Societatea are si o serie de acorduri de colaborare cu ExxonMobil, OMV Petrom, Lukoil, 
Vanco, Amromco si Schlumberger, alaturi de alte contracte de asociere (joint venture) 
pentru explorarea, dezvoltarea sau reabilitarea diverselor perimetre sau facilitati din 
Romania si din perimetre maritime.  

Romgaz este, de asemenea, si cel mai mare operator al depozitelor de inmagazinare  
subterana a gazelor naturale din Romania. Societatea detine si opereaza sase depozite de 
inmagazinare subterana avand un volum total de lucru de 2,76 miliarde m³ si, potrivit ANRE, 
in 2012 a avut o cota de piata pentru inmagazinarea subterana a gazelor naturale in Romania 
de 90%.  

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România
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La data de 1 februarie 2013, Romgaz a preluat CTE Iernut de la Electrocentrale Bucuresti. CTE 
Iernut are o capacitate instalata de 800MW. In 2012, CTE Iernut a produs 464 GWh. Din 
capacitatea totala de 800 MW, Societatea estimeaza ca 160 MW din aceasta capacitate vor fi 
utilizati in medie in 2013. 

STRUCTURA ORGANIZATORICA  

In prezent, Societatea are in componenta sa sapte sucursale:  

 Sucursala de Productie Gaze Naturale Medias; 

 Sucursala de Productie Gaze Naturale Targu Mures; 

 Sucursala de Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale Ploiesti; 

 Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale si Operatii Speciale la Sonde Medias 
(SIRCOSS); 

 Sucursala de Transport Tehnologic si Mentenanta Targu Mures (STTM); 

 Sucursala Bratislava; 

 Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut. 

ACTIONARIAT 

Structura actionariatului la data de 30 septembrie 2013 este urmatoarea: 

 Ministerul Economiei:  85,007107 %; 
 SC:“Fondul:Proprietatea”:S.::14,992893:%::

INDICATORI FIZICI 

Cantitatile de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase in/din depozitele de 
inmagazinare subterana, sunt prezentate in tabelul urmator (milioane mc): 

Denumire produs

Realizari             
ianuarie-

septembrie   
2012

Realizari             
ianuarie-

septembrie   
2013

Diferente Indici   %

0 1 2 3=2-1 4=2/1x100

Gaz metan intern extras, din care: 4.205,7 4.198,0 - 7,7 99,82%
-gaze proprii 4.065,1 4.061,8 - 3,3 99,92%
- asociere Schlumberger (100%) 140,6 136,1 - 4,5 96,82%

Gaz metan intern livrat  (inclusiv 50% 
gaze asociere Schlumberger) 3.732,8 3.491,4 - 241,4 93,53%

Gaz metan intern livrat  (fara asocieri 
in participatiune) 3.662,5 3.423,3 - 239,2 93,47%

Gaz metan intern livrat  (inclusiv 
asocieri in participatiune) 3.810,3 3.562,8 - 247,5 93,50%

Gaze extrase din depozite 1.206,7 1.291,1 84,4 106,99%

Gaze injectate in depozite 2.032,1 1.881,7 - 150,4 92,60%

Gaze import livrate 483,2 237,9 - 245,4 49,22%
Gaze marfa 6.0 8.6 2.6 143,33%
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Fata de anul anterior productia de gaze extrase a inregistrat abateri nesemnificative. 
Productia livrata a fost cu 6,5% mai scazuta deoarece cererea de consum a fost mai scazuta. 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

Veniturile societatii provin in principal din activitatea de vanzare de gaze naturale (interne si 
din import), servicii de inmagazinare subterana a gazelor naturale si producerea de energie 
electrica. 

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 30 septembrie 2013, comparativ cu cei 
realizati in perioada similara a anului 2012, sunt prezentati in tabelul urmator:  

*mii lei*

Nr.
crt. Denumire

Realizari             
ianuarie-

septembrie   
2012

Realizari             
ianuarie-

septembrie   
2013

Indici 
2013/2012

0 1 2 3 4=3/2x100

1 Venituri din exploatare 3.235.507 2.969.399 91,78%

2 Venituri financiare 97.999 89.624 91,45%

3 Total venituri 3.333.506 3.059.023 91,77%

4 Cheltuieli de exploatare 2.170.548 2.426.727 111,80%

5 Cheltuieli financiare 28.614 6.243 21,82%

6 Total cheltuieli 2.199.163 2.432.970 110,63%

7 Rezultat din exploatare 1.064.959 542.672 50,96%

8 Rezultat financiar 69.384 83.381 120,17%

9 Rezultat brut 1.134.343 626.053 55,19%

10 Impozit pe profit 216.741 215.388 99,38%

11 Rezultat net 917.602 410.666 44,75%

Desi pretul gazelor din productia interna s-a majorat fata de anul anterior, veniturile de 
exploatare au scazut, atat din cauza scaderii cantitatilor de gaze interne livrate, cat si a celor 
din import. Reducerea cantitatilor de gaze livrate din import se datoreaza prevederilor  
Ordinului ANRE nr.24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantitatilor de gaze 
naturale rezultate din activitatea de productie necesare acoperirii consumului pe piata 
reglementata, conform caruia producatorii de gaze naturale nu mai au obligatia sa livreze 
gaze in amestec intern cu import.  

Veniturile  financiare au scazut pe seama scaderii  nivelului dobanzilor bancare. 

Cresterea cheltuielilor de exploatare cu 11,8% se datoreaza in principal inregistrarii pe 
cheltuieli in luna iulie a sumei de 653 milioane lei, ca urmare a preluarii CTE Iernut. Suma 
reprezinta pierdere din creante in cuantum de 612,5 milioane lei si ajustare pentru 
depreciere imobilizari corporale in cuantum de 40,5 milioane lei. 

 De asemenea, incepand cu luna februarie s-a calculat un impozit suplimentar aferent 
veniturilor generate de cresterea pretului la gaze, conform H.G. nr.22 din 22 ianuarie 2013 
privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata 
reglementata de gaze naturale si a O.U.G. nr.7 din 23 ianuarie 2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor 
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din sectorul gazelor naturale. Acest impozit este in suma de 58,2 milioane lei aferent 
perioadei analizate. 

Cheltuielile financiare au fost inferioare celor din perioada: similară:a:anului 2012, datorita 
faptului ca in anul 2013 nu au mai fost inregistrate cheltuieli cu dobanzile aferente creditului 
BIRD, ultima rata fiind platita in octombrie 2012. Totodata, s-au inregistrat diferente din 
variatia cursului de schimb valutar inferioare celor din perioada similara a anului 2012. 

Rezultatul brut a fost mai mic cu 44,81% fata de cel din perioada ianuarie-septembrie 2012, 
cauzele fiind prezentate anterior. 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013 –SINTEZA 
*mii lei*

Denumire La data de
01.01.2013

La data de
30.09.2013

Active imobilizate 5.887.652 6.263.102

Active circulante 5.156.789 3.919.166

TOTAL ACTIVE 11.044.441 10.182.268

Capitaluri proprii 9.981.984 9.272.914

Datorii pe termen lung 0 0

Datorii curente 815.407 667.323

Provizioane si venituri in avans 247.050 242.031

TOTAL PASIVE 11.044.441 10.182.268

Activele imobilizate au crescut datorita mijloacelor fixe puse in functiune. 

Activele circulante au scazut fata de inceputul anului, deoarece au scazut creantele 
comerciale. 

Capitalurile proprii au scazut fata de inceputul anului, deoarece s-au acordat actionarilor 
dividendele aferente anului 2012. 

Volumul datoriilor curente inregistrate la inceputul anului este mai mare deoarece contineau 
si sume facturate in avans catre clientii beneficiari ai gazelor livrate de catre societate.  

Situatia indicatorilor economico-financiari conform Anexei 30 punct B din Regulamentul 
nr.1/2006: 

Nr.
crt. Denumirea indicatorului Mod de calcul Rezultat

1. Lichiditatea curenta Active curente / Datorii curente 5,87

2. Gradul de indatorare Capital imprumutat / Capital propriu * 100 0

3. Viteza de rotatie a debitelor-
clienti Sold mediu clienti / Cifra de afaceri *270 89,0 

4. Viteza de rotatie a activelor 
imobilizate Cifra de afaceri / Active imobilizate 0,41
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DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT 

Raportul trimestrial conform art.227 din Legea 297/2004 
Data raportului: 13 noiembrie 2013 
Denumirea societatii comerciale: SNGN ROMGAZ SA  
Sediul social: Medias, P-ta Constantin I.Motas, nr.4, cod 551130  
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020/004-0269-846901 
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001 
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 lei 

RAPORT TRIMESTRIAL 
(emis pe baza situatiilor financiare intocmite conform IFRS) 

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA 
A SNGN ROMGAZ SA LA 30 septembrie 2013 

(perioada 01.01.2013 – 30.09.2013) 

PREZENTARE GENERALA 

SNGN Romgaz SA  este cel mai mare producator si furnizor de gaze naturale din Romania, 
principalele segmente ale activitatii sale fiind: explorarea si productia de gaze naturale, 
furnizarea de gaze, inmagazinarea de gaze si producerea de energie electrica. In anul 2012, 
Romgaz a produs 5,66 miliarde mc de gaze naturale si, conform ANRE, a avut o cota de piata 
de 50,12% din vanzarile de gaze provenite din productia interna.  

In Romania, Romgaz opereaza in prezent 3.257 de sonde de productie a gazelor care 
exploateaza 147 de zacaminte comerciale si detine 29 de sonde de explorare in noua 
perimetre continentale de explorare.  

Societatea  a incheiat  parteneriate si acorduri de operare in comun pentru explorarea si 
dezvoltarea unor perimetre concesionate, atat in strainatate (Slovacia, Polonia), cat si in 
Romania.  

Societatea are si o serie de acorduri de colaborare cu ExxonMobil, OMV Petrom, Lukoil, 
Vanco, Amromco si Schlumberger, alaturi de alte contracte de asociere (joint venture) 
pentru explorarea, dezvoltarea sau reabilitarea diverselor perimetre sau facilitati din 
Romania si din perimetre maritime.   

Romgaz  este, de asemenea, si cel mai mare operator al depozitelor de inmagazinare  
subterana a gazelor naturale din Romania. Societatea detine si opereaza sase depozite de 
inmagazinare subterana avand un volum total de lucru de 2,76 miliarde m³ si, potrivit ANRE, 
in 2012 a avut o cota de piata pentru inmagazinarea subterana a gazelor naturale in Romania 
de 90%.  

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România
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La data de 1 februarie 2013, Romgaz a preluat CTE Iernut de la Electrocentrale Bucuresti.  
CTE Iernut are o capacitate instalata de 800 MW. In 2012, CTE Iernut a produs 464 GWh. Din 
capacitatea totala de 800 MW, Societatea estimeaza ca 160 MW din aceasta capacitate vor fi 
utilizati in medie in 2013. 

STRUCTURA ORGANIZATORICA  

In prezent,  Societatea are in componenta sa sapte sucursale:  

 Sucursala de Productie Gaze Naturale Medias; 
 Sucursala de Productie Gaze Naturale Targu Mures; 
 Sucursala de Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale Ploiesti; 
 Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale si Operatii Speciale la Sonde Medias 

(SIRCOSS); 
 Sucursala de Transport Tehnologic si Mentenanta Targu Mures (STTM);  
 Sucursala Bratislava; 
 Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut.

INDICATORI FIZICI 

Cantitatile de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase in/din depozitele de 
inmagazinare subterana, sunt prezentate in tabelul urmator: 

*milioane mc* 

Denumire produs

Realizari             
ianuarie-

septembrie   
2012

Realizari             
ianuarie-

septembrie   
2013

Diferente Indici   
%

0 1 2 3=2-1 4=2/1x100

Gaz metan intern extras, din care: 4.205,7 4.198,0 - 7,7 99,82%
-gaze proprii 4.065,1 4.061,8 - 3,3 99,92%
- asociere Schlumberger (100%) 140,6 136,1 - 4,5 96,82%

Gaz metan intern livrat  (inclusiv 
50% gaze asociere Schlumberger) 3.732,8 3.491,4 - 241,4 93,53%

Gaz metan intern livrat  (fara 
asocieri in participatiune) 3.662,5 3.423,3 - 239,2 93,47%

Gaz metan intern livrat  (inclusiv 
asocieri in participatiune) 3.810,3 3.562,8 - 247,5 93,50%

Gaze extrase din depozite 1.206,7 1.291,1 84,4 106,99%

Gaze injectate in depozite 2.032,1 1.881,7 - 150,4 92,60%

Gaze import livrate 483,2 237,9 - 245,4 49,22%
Gaze marfa 6.0 8.6 2.6 143,33%

Fata de anul anterior productia de gaze extrase nu a inregistrat abateri semnificative. 
Productia livrata a fost cu 6.5% mai scazuta deoarece cererea de consum a fost mai redusa. 
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INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

Veniturile societatii provin in principal din activitatea de vanzare de gaze naturale (interne si 
din import), servicii de inmagazinare subterana a gazelor naturale si producerea de energie 
electrica. 

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 30 septembrie 2013, comparativ cu cei 
realizati in perioada similara a anului 2012 sunt prezentati  in cele ce urmeaza:  

Rezumatul situatiei rezultatului global interimar la 30 septembrie 2013

Descriere 30 sep 2013  30 sep 2012 Variatie

mii RON mii RON %
Cifra de afaceri 2.587.049 2.872.999 -9,95%
Costul marfurilor vandute (337.510) (730.349) -53,79%
Venituri din investitii 83.796 109.618 -23,56%
Alte castiguri sau pierderi (41.345) (42.471) -2,65%
Variatia stocurilor 140.625 122.733 14,58%
Materii prime si consumabile (87.742) (88.888) -1,29%
Amortizare si depreciere (601.746) (442.441) 36,01%
Cheltuieli cu personalul (387.900) (353.258) 9,81%
Cheltuieli financiare (15.289) (27.001) -43,38%
Cheltuieli de explorare (24.991) (55.596) -55,05%
Alte cheltuieli (397.707) (292.751) 35,85%
Alte venituri 40.244 112.154 -64,12%

Profit inainte de impozitare 957.484 1.184.749 -19,18%

Cheltuiala cu impozitul pe profit (160.594) (207.427) -22,58%

Profitul dupa impozitare 796.890 977.322 -18,46%

Cifra de afaceri 

Pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2013, Societatea a inregistrat o cifra 
de afaceri in valoare de 2,6 miliarde RON, comparativ cu 2,9 miliarde RON realizata in 
perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2012. Desi pretul gazelor din productia 
interna s-a majorat fata de anul anterior, cifra de afaceri a Societatii a scazut, atat datorita 
diminuarii cantitatilor de gaze interne livrate, cat si a celor din import. Reducerea cantitatilor 
de gaze livrate din import se datoreaza atat scaderii cererii de consum pe piata de gaze 
naturale, cat si prevederilor Ordinului ANRE nr.24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de 
alocare a cantitatilor de gaze naturale rezultate din activitatea de productie necesare 
acoperirii consumului pe piata reglementata, conform caruia producatorii de gaze naturale 
nu mai au obligatia sa livreze gaze in amestec intern cu import. 

Veniturile din vanzarea de servicii au crescut in perioada de noua luni incheiata la                      
30 septembrie 2013 cu 153 milioane RON, comparativ cu veniturile din vanzarea de servicii 
realizate in perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2012. Aceasta crestere se 
datoreaza veniturilor din activitatea de inmagazinare (ca rezultat al majorarii tarifelor 
reglementate pentru aceasta activitate), cat si veniturilor obtinute din producerea de 
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energie electrica pe care Societatea a inceput sa le inregistreze odata cu preluarea                     
CTE Iernut (1 februarie 2013).  

Costul marfurilor vandute 

Pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2013, costul marfurilor vandute a 
scazut cu 54%, la 338 milioane RON comparativ cu 730 milioane RON in cele noua luni 
incheiate la 30 septembrie 2012, ca urmare a unei diminuari a vanzarilor de gaze naturale 
importate.  

Venituri din activitatile de investitii  

Pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30 septembrie 2013, venitul din activitatea 
de investitii a scazut cu 24%, la 84 milioane RON, comparativ cu 110 milioane RON in cele 
noua luni incheiate la 30 septembrie 2012, ca rezultat al diminuarii veniturilor din dobanzi, in 
urma scaderii ratelor de dobanzi obtinute de Societate aferente depozitelor si titlurilor de 
stat detinute.  

Amortizare si depreciere 

In cele noua luni incheiate la 30 septembrie 2013, cheltuielile cu deprecierea, amortizarea si 
pierderile de valoare au crescut cu 159,3 milioane RON, sau 36%, la 601,7 milioane RON fata 
de 442,4 milioane RON in cele noua luni incheiate la 30 septembrie 2012. Aceasta crestere a 
rezultat prin inregistrarea unei cheltuieli nete cu deprecierea mijloacelor fixe rezultate prin 
preluarea CTE Iernut, cat si unei deprecieri a proiectelor abandonate sau in curs de 
abandonare aferente activitatii de explorare si productie de gaze naturale.  

Cheltuieli cu personalul  

Pentru perioada de raportare, cheltuielile cu salariile, taxele si contributiile sociale aferente 
salariatilor au crescut la 387,9 milioane RON comparativ cu 353,3 milioane RON in perioada 
de noua luni incheiata la 30 septembrie 2012, in principal, ca rezultat al cresterii numarului 
de salariati in urma preluarii CTE Iernut la data de 1 februarie 2013. 

Cheltuieli financiare  

Pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30 septembrie 2013, costurile de finantare 
au scazut la 15,3 milioane RON, raportat la 27 milioane RON in cele noua luni incheiate la 30 
septembrie 2012, ca urmare a scaderii efectului trecerii timpului asupra ratei de actualizare 
a provizionului de dezafectare care este recunoscut anual in contul de profit si pierdere ca si 
cheltuiala financiara, cat si datorita rambursarii integrale a imprumutului acordat de Banca 
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare („BIRD”), ultima rata fiind achitata in luna 
octombrie a anului 2012, cu efect in diminuarea cheltuielilor cu dobanzile pentru anul 
curent.  

Cheltuieli de explorare  

Pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30 septembrie 2013, cheltuielile de 
explorare au scazut la 25 milioane RON, de la 55,6 milioane RON raportate in cele noua luni 
incheiate la 30 septembrie 2012, ca rezultat al unei valori mai mici a proiectelor de explorare 
abandonate, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2012. 

Alte Cheltuieli 

Pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2013, alte cheltuieli au crescut cu 
105 milioane RON, la 397,7 milioane RON comparativ cu 292,8 milioane RON din perioada de 
noua luni incheiata la 30 septembrie 2012, in principal, datorita inregistrarii costurilor de 
transport pentru gazele consumate de CTE Iernut, a cresterii costurilor cu redeventa pentru 
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gaze naturale (extractia de gaze din campuri cu productie mai mare comparativ cu anul 
trecut), cat si datorita introducerii incepand cu data de 1 februarie 2013 a impozitului 
suplimentar asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor 
din sectorul gazelor naturale.

Alte venituri 

Pentru cele noua luni incheiate la data de 30 septembrie 2013, valoarea altor venituri a 
scazut la 40,24 milioane RON, de la 112,2 milioane RON in cele noua luni incheiate la 30 
septembrie 2012, deoarece in anul 2012 Societatea a inregistrat penalitati si actualizarea la 
inflatie a unei creante reactivate de la Termoelectrica. 

Cheltuiala cu impozitul pe profit  

Pentru cele noua luni incheiate la data de 30 septembrie 2013, Societatea a avut o cheltuiala 
cu impozitul pe profit in cuantum de 160,6 milioane RON, comparativ cu cheltuiala cu 
impozitul pe profit de 207,4 milioane RON in cele noua luni incheiate la 30 septembrie 2012, 
in principal ca urmare a unor venituri mai ridicate aferent impozitului amanat in primele 
noua luni ale anului 2013 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2012. 

Profitul dupa impozitare 

In primele noua luni ale anului 2013, profitul net al Societatii a scazut cu 180,4 milioane RON, 
sau cu 18,5%, pana la 796,9 milioane RON, comparativ cu valoarea de 977,3 milioane RON 
inregistrata in primele noua luni ale anului 2012, datorita efectului cumulat al celor 
prezentate mai sus. 

Rezumatul situatiei pozitiei financiare individuale 

ACTIVE 30 sep 2013  30 sep 2012 Variatie
mii RON mii RON %

Active imobilizate
Imobilizari corporale 5.800.611 5.880.770 -1%
Alte imobilizari necorporale 332.496 230.704 44%
Investitii in asociati 1.247 7.614 -84%
Creante comerciale si alte creante - 52.646 -100%
Alte active financiare 77.363 1.646 4.600%
Alte active 17.044 16.926 1%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 6.228.761 6.190.306 1%

Active circulante
Stocuri 560.584 507.849 10%
Creante comerciale si alte creante 650.462 906.806 -28%
Alte active financiare 463.879 928.235 -50%
Alte active 151.328 132.434 14%
Numerar si echivalent de numerar 1.889.668 1.739.330 9%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 3.715.921 4.214.654 -45%

TOTAL ACTIVE 9.944.682 10.404.960 -4%
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Capitaluri si Datorii 

Capital si rezerve 
Capital emis 1.892.681 1.890.297 0%
Rezerve 1.949.229 1.773.651 10%
Rezultat reportat 5.242.009 5.680.812 -8%
Total capitaluri 9.083.919 9.344.760 -3%

Datorii pe termen lung 
Provizioane pensii 72.186 63.785 13%
Datorii privind impozitul amanat 201.962 257.835 -22%
Provizioane 185.229 164.515 13%
Total datorii termen lung 459.377 486.135 -6%

Datorii pe termen scurt 
Datorii comerciale si alte datorii 152.913 292.685 -48%
Datorii cu impozitul pe profit curent 69.420 68.044 2%
Provizioane 36.237 28.735 26%
Alte datorii     142.816 184.601 -23%
Total datorii pe termen scurt 401.386 574.065 -30%

Total datorii 860.763 1.060.200 -19%

Total capitaluri si datorii 9.944.682 10.404.960 -4%

Active imobilizate

Alte imobilizari necorporale au crescut in perioada incheiata la 30 septembrie cu                  
101,8 milioane RON, comparativ cu perioada incheiata la 31 decembrie 2012, datorita 
cresterii valorii lucrarilor de prospectare pentru descoperirea de gaze naturale. 

Alte active financiare au crescut in perioada incheiata la 30 septembrie 2013 deoarece la 
data de 24 ianuarie 2013, Romgaz a dobandit actiuni in valoare de 66.287 mii RON in 
societatea comerciala Electrocentrale Bucuresti S.A. 

Active circulante 

Activele circulante au scazut la data de 30 septembrie 2013, in principal ca urmare a 
diminuarii creantelor, pe fondul unor livrari de gaze mai reduse si a scaderii valorilor 
detinute in titluri de stat si depozite. O parte din disponibil a fost utilizat pentru plata 
dividendelor aferente exercitiului financiar 2012.  

Capital si rezerve 

Rezervele au crescut cu suma de 175,6 milioane RON, reprezentand repartizarea din 
profitului anului 2012 pentru fondul de dezvoltare al Societatii. 

Rezultatul reportat a scazut cu valoarea profitul net al anului trecut repartizat (dividende si 
fond de dezvoltare), si a crescut cu valoarea profitului net realizat in primele noua luni ale 
anului 2013. 
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SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE LA 30 SEPTEMBRIE 2013

Notele ataşate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare individuale. 
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Nota 30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Active
Active imobilizate

Imobilizări corporale 12 5.800.611 5.880.770
Alte imobilizări necorporale 14 332.496 230.704
Investiții în asociați 24 1.247 7.614
Creanțe comerciale și alte creanțe 16 a) - 52.646
Alte active financiare 25 77.363 1.646
Alte active imobilizate 27, 16 b) 17.044 16.926

Total active imobilizate 6.228.761 6.190.306

Active circulante

Stocuri 15 560.584 507.849
Creanțe comerciale și alte creanțe 16 a) 650.462 906.806
Alte active financiare 29 463.879 928.235
Alte active 16 b) 151.328 132.434
Numerar și echivalente de numerar 28 1.889.668 1.739.330

Total active circulante 3.715.921 4.214.654

Total active 9.944.682 10.404.960

Capitaluri și datorii

Capital și rezerve

Capital emis 17 1.892.681 1.890.297
Rezerve 18 1.949.229 1.773.651
Rezultatul reportat 5.242.009 5.680.812

Total capitaluri 9.083.919 9.344.760

Datorii pe termen lung

Provizioane pentru pensii 19 72.186 63.785
Datorii privind impozitul amânat 11 201.962 257.835
Provizioane 19 185.229 164.515

Total datorii pe termen lung 459.377 486.135
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SITUAŢIA INTERIMARA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALUL PROPRIU
PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2013

Notele ataşate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare individuale. 
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Capital social
Rezerva 

legală Alte rezerve
Rezultatul 

reportat
'000 RON '000 RON '000 RON '000 RON

Sold la 1 ian 2013 1.890.297 76.607 1.697.044 5.680.812

Majorarea capitalului 
social 2.384 - - -
Rezultatul global al 
perioadei - - - 796.890
Dividende plătite - - - (1.060.115)
Transfer la alte rezerve - - 175.578 (175.578)

Sold la 30 sept 2013 1.892.681 76.607 1.872.622 5.242.009

Sold la 1 ian 2012 1.890.297 76.607 1.603.940 5.592.775
Rezultatul global al 
perioadei - - - 977.322
Dividende plătite - - - (938.038)
Transfer la alte rezerve - - 93.104 (93.104)

Sold la 30 sept 2012 1.890.297 76.607 1.697.044 5.538.955

Societatea si-a majorat capitalul social, prin aportul in natura a mai multor terenuri, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 834/ 1991, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2013, Societatea a platit dividende in valoare de 1.060.115 
mii RON, conform deciziei actionarilor (dividend pe actiune: 0.0277 mii RON). 

Cota geologica 

Cota geologică inclusă în situaţiile financiare statutare este în sumă de 3.543.836 mii RON la data de 30 
septembrie 2013 (3.317.187 mii RON la data de 31 decembrie 2012). Societatea beneficiază de 
facilitatea cotei geologice prin care aceasta se poate constitui până la limita de 35% din valoarea gazelor 
naturale livrate si incasate în timpul anului. Această facilitate a fost recunoscută în rezerve pentru scopuri 
statutare. In prezent, utilizarea acestei cote se limitează la investiții. Cota este tratata ca o cheltuiala 
nedeductibila din punct de vedere fiscal incepand din 2004.  

Din total cota geologica in suma de 3.543.836 mii RON la data de 30 septembrie 2013, suma de  486.388 
mii RON reprezinta cota geologica la 31 decembrie 2004.  Societatea a decis sa mentina  aceasta suma ca 
o rezerva permanenta si sa nu o mai foloseasca pentru investitii. Cota geologica si utilizarea acesteia sunt 
subiectul modificarilor legislative. Suma de 486.388 mii RON este prezentata in cadrul “Altor rezerve”, restul 
sumei fiind prezentata in rezultatul reportat. 





S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 

SITUAȚIA INTERIMARA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE 
PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2013

Notele ataşate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare individuale. 
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Perioada de 
noua luni 

incheiata la 
30 sept 2013

Perioada de 
noua luni 

incheiata la 
30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Fluxuri de trezorerie din activități operaționale

Profitul net al anului 796.890 977.322

Ajustări pentru:
Cheltuiala cu impozitul pe profit 160.594 207.427
Cheltuiala cu dobanda 25 395
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare 15.264 26.606
Venit din dobândă (83.796) (109.618)
Pierdere/(Câştig) din vânzarea 

de imobilizări 2.627 6.635
Variaţia provizionului de dezafectare recunoscută în 

rezultatul perioadei, cu exceptia efectului trecerii timpului (3.924) (26.126)
Variaţia altor provizioane 12.095 (737)
Deprecierea activelor de explorare 37.404 (92.656)
Proiecte de explorare anulate 24.991 55.596
Deprecierea imobilizărilor corporale 67.573 48.208
Amortizare 496.769 486.889
Deprecierea investitiilor in asociati 6.761 -
Deprecierea altor active financiare 278 -
Pierderi din creanțe comerciale și alte creanțe 60.422 137.701
Creanţe reactivate (28.941) (115.595)

1.565.032 1.602.047
Mișcări în capitalul circulant:
(Creştere)/Scădere stocuri (52.735) (204.763)
(Creştere)/Scădere creanţe comerciale si alte creanţe 150.483 242.852
Creştere/(Scădere) datorii comerciale şi alte datorii (134.713) (455.446)

Numerar generat din activități operaționale 1.528.067 1.184.690

Dobânzi plătite - (485)
Impozit pe profit plătit (215.090) (246.094)
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1. INFORMAŢII GENERALE

Informaţii cu privire la prezentarea Romgaz SA, “Societatea”

Sectorul de gaze din România a fost reorganizat în conformitate cu Hotărârea de Guvern 575 publicată în 
Monitorul Oficial la 27 iunie 2001. 

Societatea Comercială de Explorare şi Producţie a Gazelor Naturale “Exprogaz” S.A. a fuzionat cu 
Societatea Naţională de Depozitare Subterană a Gazelor Naturale “Depogaz” S.A. – noua entitate 
numindu-se Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” SA, înregistrată ca societate pe acţiuni în 
conformitate cu legislaţia în vigoare în România.  S.N.G.N. Romgaz S.A. a preluat toate drepturile şi 
obligaţiile, personalul şi toate contractele în derulare de la cele două societăţi care au fuzionat.  Ministerul 
Economiei şi Comerţului, ca reprezentant al statului român, este acţionar la S.N.G.N. Romgaz S.A. alături 
de Fondul Proprietatea S.A. 

Romgaz S.A. are ca activitate principală: 

1. cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, ţiţei şi condensat;

2. exploatarea, producţia şi valorificarea, inclusiv prin comercializare, a resurselor minerale; 

3. producţia de gaze naturale pentru:

 asigurarea continuităţii fluxului de înmagazinare;
 consumul tehnologic; 
 livrarea în sistemul de transport; 

4. depozitarea subterană a gazelor naturale;

5. punerea în producţie, intervenţii, reparaţii capitale la sondele ce echipează depozitele, 
precum şi la sondele de extracţie a gazelor naturale, pentru activitatea proprie şi pentru 
terţi.

6. productia si vanzarea de energie electrica, in urma preluarii centralei electrice Iernut. 

2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE 

Declaraţia de conformitate

Situațiile financiare interimare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile 
Standardelor Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeană (IFRS). În scopul 
întocmirii acestor situații financiare interimare individuale, moneda funcțională a Societatii este 
considerată a fi leul românesc (RON). IFRS adoptate de UE diferă în anumite privințe de la IFRS emise 
de IASB, cu toate acestea, diferențele nu au niciun efect asupra situaţiilor financiare individuale 
interimare ale Societatii pentru perioadele prezentate. 

Aceleasi politici contabile si metode de calcul au fost folosite in intocmirea acestor situatii financiare 
interimare individuale, in comparatie cu cele mai recente situatii financiare anuale intocmite de Societate. 

Bazele contabilizării

Situaţiile financiare interimare individuale au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii, 
conform convenţiei costului istoric ajustat la efectele hiperinflaţiei până la 31 decembrie 2003 pentru 
capitalul social. Pentru elementele de imobilizări corporale Societatea a ales metoda costului presupus, 
permisă de IFRS 1. Costul presupus la 1 ianuarie 2010, data primei aplicari a IFRS, a fost determinat pe 
baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator independent. Aceste situații financiare interimare 
au fost întocmite pe baza evidențelor contabile statutare elaborate de Societate in conformitate cu 
principiile contabile din România, care au fost ajustate pentru a se conforma cu IFRS. Principalele politici 
contabile sunt prezentate mai jos. 
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Bazele contabilizării (continuare) 

Valoarea justa reprezinta pretul care ar fi primit ca urmare a vanzarii unui activ sau pretul care ar fi platit 
pentru a transfera o datorie printr-o tranzactie normala intre participantii la piata,  la data evaluarii, 
indiferent daca acest pret este observabil sau estimat folosind o tehnica de evaluare directa. In estimarea 
valorii juste a unui activ sau a unei datorii, Societatea ia in considerare caracteristicile activului sau ale 
datoriei pe care participantii la piata le-ar lua in considerare in determinarea pretului activului sau datoriei, 
la data evaluarii. Valoarea justa in scopuri de evaluare si/ sau prezentare in situatiile financiare interimare 
individuale este determinata pe o astfel de baza, cu exceptia evaluarilor care sunt similare cu valoarea 
justa, dar nu reprezinta valoarea justa, cum ar fi valoarea realizabila neta in IAS 2 sau valoarea de 
utilizare in IAS 36. 

In plus, in scopuri de raportare financiara, evaluarile la valoarea justa sunt clasificate in Nivelul 1, 2 sau 3, 
in functie de gradul in care informatiile necesare determinarii valoarii juste sunt observabile si importanta 
acestor informatii pentru Societate, dupa cum urmeaza: 

 Informatii de Nivelul 1 – preturi cotate (neajustate), pe piete active, pentru active si datorii identice 
cu cele pe care Societatea le evalueaza; 

 Informatii de Nivelul  2 – informatii, altele decat preturile cotate incluse in nivelul 1, care sunt 
observabile pentru activul sau datoria evaluata, direct sau indirect, si 

 Informatii de Nivelul 3 – informatii neobservabile pentru activ sau datorie; 

Contabilitatea este ţinută în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situații
financiare individuale sunt exprimate în lei românești și au fost întocmite pe baza principiului continuității 
activității.

Societatea a întocmit situaţii financiare interimare individuale având în vedere că nu deţine filiale şi a 
încorporat societăţile asociate, entităţi asupra cărora Societatea exercită influenţă semnificativă, prin 
metoda punerii în echivalenţă. Influența semnificativă este puterea de a participa la luarea deciziilor de 
politică financiară și de exploatare ale societatii in care este detinuta investitia, dar care nu reprezintă 
controlul sau controlul comun asupra politicilor respective. Când este necesar, sunt operate ajustări
asupra situaţiilor financiare ale asociaților pentru a adapta politicile lor contabile la politicile contabile 
folosite de către Societate.  

Aceste situatii financiare individuale interimare au fost intocmite in scopuri generale, pentru uzul 
persoanelor care cunosc prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara adoptate de 
UE; ele nu reprezinta situatii financiare cu scop special pentru procesul de listare sau pentru alte scopuri 
specifice. In consecinta, aceste situatii financiare individuale nu trebuie considerate ca unica sursa de 
informatii de catre un potential investitor sau de catre alt utilizator in vederea realizarii unei tranzactii 
specifice.

Entităţi asociate

O entitate asociată este o societate asupra căreia Societatea exercită o influenţă semnificativă prin 
participarea la luarea deciziilor de politică financiară şi operaţională ale entităţii în care s-a investit. 
Rezultatele, activele şi datoriile entităţii asociate sunt încorporate în situaţiile financiare interimare 
individuale folosind metoda punerii în echivalenţă. 

Asociaţii în participaţiune

O asociere în participație este o înțelegere contractuală prin care Societatea și alte părți întreprind o 
activitate economică supusă controlului comun, adică atunci când deciziile privind politicile financiare și 
de exploatare legate de activitățile asociației în participațiune necesită acordul unanim al părților ce 
împart controlul.  
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2.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Asociaţii în participaţiune (continuare)

În cazul în care Societatea îşi desfăşoară în mod direct activitățile sale în temeiul acordurilor de asociere 
în participațiune, partea Societății in activele și pasivele controlate în comun şi generate în comun cu alți 
asociați, sunt recunoscute în situațiile financiare ale entității în cauză și clasificate în funcție de natura lor. 
Datoriile și cheltuielile suportate în mod direct cu privire la interesele în activele controlate în comun sunt 
contabilizate pe baza contabilității de angajamente. Veniturile din vânzarea sau utilizarea părții Societății 
din productia generata de activele controlate în comun, şi partea din cheltuielile comune, sunt 
recunoscute atunci când este probabil că beneficiile economice asociate tranzacțiilor vor genera fluxuri 
către sau dinspre Societate, iar valoarea acestora poate fi evaluată în mod credibil. 

Standardele şi Interpretările valabile în perioada curentă

Următoarele amendamente la standardele existente emise de către Comisia Standardelor Internaţionale 
de Contabilitate (IASB) şi adoptate de către UE sunt valabile pentru perioada curenta: 

 IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă”, adoptat de UE pe 11 decembrie 2012 (aplicabil perioadelor 
anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2013);

 Amendamente la IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a IFRS” – Hiperinflație severa și renunțarea la 
datele fixe pentru entitățile care adoptă pentru prima dată IFRS, adoptat de UE pe 11 decembrie 
2012 (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2013);

 Amendamente la IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a IFRS” – Împrumuturi guvernamentale,
adoptat de UE pe 4 martie 2013 (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2013;

 Amendamente la IFRS 7 “Instrumente financiare – informaţii de furnizat” – compensarea activelor 
financiare si datoriilor financiare, adoptat de UE pe 13 decembrie 2012 (aplicabil perioadelor anuale 
începând cu sau după 1 ianuarie 2013);

 Amendamente la IAS 1 “Prezentarea Situațiilor Financiare” – Prezentarea altor elemente din 
rezultatul global, adoptat de UE pe 5 iunie 2012 (aplicabile perioadelor anuale începând cu sau 
după 1 iulie 2012);

 Amendamente la IAS 12 “Impozitul pe profit” – impozitul pe profit amânat: recuperarea activelor de 
bază”, adoptat de UE pe 11 decembrie 2012 (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 
ianuarie 2013);

 Amendamente la diferite standarde “Îmbunătăţiri ale IFRS-urilor (2012)” care rezultă din proiectul de 
îmbunătăţire anuală a IFRS publicat în 17 mai 2012 (IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32, IAS 34) în primul 
rând cu scopul de a înlătura inconsecvenţele şi de a clarifica formularea, adoptat de UE pe 27 martie 
2013 (amendamentele vor fi aplicate pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 
2013);

 IFRIC 20 “Costurile de decopertare efectuate în faza de producţie a unei mine de suprafaţă”,
adoptat de UE pe 11 decembrie 2012 (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 
2013).

Adoptarea acestor amendamente la standardele existente nu au dus la modificari in politicile contabile ale 
Societatii. 
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Standarde şi Interpretări emise dar care nu sunt încă în vigoare 

La data aprobarii acestor situatii individuale interimare financiare,  urmatoarele standarde,  amendamente 
si interpretari ale standardelor adoptate de UE, au fost emise, dar nu sunt inca in vigoare: 

 IFRS 10 “Situaţii financiare consolidate”, adoptat de UE pe 11 decembrie 2012 (aplicabil perioadelor
anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014);

 IFRS 11 “Angajamente comune”, adoptat de UE pe 11 decembrie 2012 (aplicabil perioadelor anuale 
începând cu sau după 1 ianuarie 2014),

 IFRS 12 “Prezentarea intereselor existente în alte entităţi”, adoptat de UE pe 11 decembrie 2012
(aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014);

 IAS 27 (modificat în 2011) “Situaţii financiare separate”, adoptat de UE pe 11 decembrie 2012
(aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014),

 IAS 28 (modificat în 2011) “Investiţii în entităţi asociate si asocieri in participatiune”, adoptat de UE pe 
11 decembrie 2012 (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014),

 Amendamente la IFRS 10 “Situaţii financiare consolidate”, IFRS 11 “Aranjamente comune” si IFRS 
12 “Prezentarea intereselor existente în alte entităţi” – Ghid pentru Tranzitie, adoptat de UE pe 4 
aprilie 2013 (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014),

 Amendamente la IAS 32 “Instrumente financiare: prezentare” - Compensarea activelor financiare şi 
datoiilor financiare, adoptat de UE pe 13 decembrie 2012 (aplicabil perioadelor anuale începând cu 
sau după 1 ianuarie 2014),

În prezent, IFRS adoptate de UE nu diferă semnificativ de regulamentele adoptate de Comisia 
Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IASB), cu excepția următoarelor standarde, amendamente 
la standardele și interpretările existente, care nu au fost aprobate pentru a fi utilizate la 30 septembrie 
2013. 

 IFRS 9 “Instrumente financiare” (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 
2015),

 Amendamente la IFRS 9 “Instrumente financiare” şi IFRS 7 “Instrumente financiare – informaţii de 
furnizat” – Data intrării in vigoare obligatorie şi informaţii de furnizat la momentul tranzitiei; 

 Amendamente la IFRS 10 “Situaţii financiare consolidate”, IFRS 12 “Prezentarea intereselor 
existente în alte entităţi” şi IAS 27 “Situaţii financiare separate” – Entităţi de investiţii (aplicabil 
perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014),

 Amendamente la IAS 36 "Deprecierea activelor" - Prezentarea valorii recuperabile pentru active 
nefinanciare (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014),

 Amendamente la IAS 39 "Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare" - Novaţie de instrumente 
derivate și continuarea contabilităţii de acoperire (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 
1 ianuarie 2014), 

 IFRIC 21 “Contribuţii” (aplicabil perioadelor anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014). 

Societatea anticipează că adoptarea acestor standarde, amendamente la standardele si interpretarile 
existente nu va avea niciun efect semnificativ asupra situaţiilor financiare interimare individuale ale 
Societății în perioada iniţială de aplicare.
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Standarde şi Interpretări emise dar care nu sunt încă în vigoare  (continuare)

În același timp, contabilitatea de acoperire în ceea ce privește portofoliul de active și datorii financiare, ale 
căror principii nu au fost adoptate de UE, este încă nereglementată.

Conform estimărilor Societatii, aplicarea contabilității de acoperire pentru portofoliul de active sau datorii 
financiare în conformitate cu IAS 39: "Instrumente Financiare: Recunoaștere și Evaluare", nu ar avea un 
efect semnificativ asupra situațiilor financiare interimare individuale, dacă ar fi aplicate la data bilanțului.

Recunoaşterea veniturilor

Veniturile se referă la bunurile vândute (gaz) şi la serviciile furnizate. 

Veniturile din vânzarea de bunuri sunt recunoscute atunci când toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite:

 Societatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative ce decurg din 
proprietatea asupra bunurilor, 

 Societatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o în cazul deţinerii în 
proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor,

 Mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil,
 Este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei vor fi generate către societate, si

costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din 
veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat ca raport dintre totalul 
serviciilor prestate pana la data bilantului si totalul serviciilor care trebuie prestate. 

Veniturile din redevenţe sunt recunoscute pe baza principiilor contabilităţii de angajamente în 
conformitate cu substanţa contractelor aferente.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului, 
conform contabilităţii de angajamente.

Dividendele sunt recunoscute ca şi venituri în momentul în care se stabileşte dreptul legal de a primi 
aceste sume. 

Valute 

Moneda functionala este moneda mediului economic de baza in care Societatea operează si este 
moneda in care Societatea genereaza fluxuri de trezorerie. Societatea opereaza in Romania si are leul 
romanesc (RON) ca moneda functionala. 

În intocmirea situaţiilor financiare individuale ale Societății, tranzacţiile în alte monede (valute) decât 
moneda funcţională sunt înregistrate la cursul de schimb în vigoare la data tranzacţiilor. La data fiecărui 
bilanţ contabil, elementele monetare denominate în valută sunt convertite la cursurile de schimb în 
vigoare la data bilanţului contabil. 

Elementele nemonetare care sunt măsurate la cost istoric într-o monedă străină nu sunt reconvertite.

Diferenţele de schimb sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în perioada în care apar.
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Beneficiile angajaţilor

(1) Beneficii acordate la pensionare 

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi catre statul roman în contul angajaţilor săi la ratele statutare. 
Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în 
situatia rezultatului global odată cu recunoaşterea salariilor.

În baza contractului colectiv de munca, Societatea este obligată să plătească salariaţilor săi în momentul 
pensionării un multiplicator al salariului brut, funcţie de vechimea în Societate, condiţiile de muncă etc. În acest 
sens, Societatea a înregistrat un provizion pentru beneficii la pensionare. Acest provizion a fost calculat după 
metode actuariale pe baza estimării salariului mediu, a numărului mediu de salarii de plata la pensionare, a 
estimării perioadei când acestea vor fi plătite si a fost adus la valoare prezenta folosind un factor de actualizare 
bazat pe dobânda aferentă unor investiţii cu grad maxim de siguranţă (titluri de stat).

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are niciun alt fel 
de alte obligaţii referitoare la pensii.

(2) Participarea salariaţilor la profit

In perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2013, Societatea a platit angajatilor sai datoria 
inregistrata la 31 decembrie 2012, aferenta participarii salariatilor la profit, conform legislatiei in vigoare. 
Datoria cu participarea salariatilor la profit va fi actualizata la  31 decembrie 2013. 

Provizioane 

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală sau implicită 
rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de resurse 
care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte 
valoarea obligaţiei.

Provizioane pentru dezafectarea sondelor şi refacerea terenurilor afectate de activitatea de exploatare a 
resurselor de gaze naturale

Datoriile pentru costurile de dezafectare sunt recunoscute în momentul în care Societatea are obligația 
de a abandona o sondă, sau de a demonta şi elimina o instalație sau un element al unei instalații și 
pentru a restaura locul unde este localizată, atunci când poate fi făcută o estimare rezonabilă a acestei 
datorii.  

Societatea a înregistrat un provizion pentru dezafectarea sondelor şi refacerea terenurilor folosite în 
activitatea de exploatare a zăcămintelor naturale şi pentru redarea acestora în circuitul economic. Acest 
provizion a fost calculat pe baza estimării costurilor viitoare determinate in functie de conditiile si cerintele 
locale si a fost adus la valoare prezenta folosind un factor de actualizare bazat pe dobânda aferentă unor 
investiţii cu grad maxim de siguranţă (titluri de stat).

Un element corespondent de imobilizare corporală cu o valoare echivalentă cu cea a provizionului este, 
de asemenea, recunoscut. Acesta este amortizat ulterior, ca parte componentă a imobilizării corporale.  

Societatea aplică IFRIC 1 pentru modificările obligatiilor de dezafectare, restaurare si datoriilor similare. 
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Provizioane  (continuare) 

Modificarea provizionului pentru dezafectarea sondelor este înregistrată după cum urmează:

a. Cu condiția îndeplinirii criteriilor specificate la punctul b), modificările provizionului vor fi 
capitalizate sau scăzute din costul activului în perioada respectivă;

b. Valoarea dedusă din costul activului nu trebuie să depăşească valoarea netă contabilă a 
acestuia. Dacă diminuarea provizionului este mai mare decât valoarea netă contabilă a 
activului, diferenţa va fi recunoscută în contul de profit și pierdere.

c. În cazul în care ajustarea duce la o mărire a costului unui activ, Societatea va lua în 
considerare dacă acesta este un indiciu că noua valoare contabilă a activului poate să nu 
fie complet recuperabilă. Daca un astfel de indiciu exista, Societatea testează activul 
pentru depreciere, estimându-i valoarea recuperabilă și contabilizează orice pierdere din 
depreciere. 

Odată ce activul aferent a ajuns la finalul duratei de viaţă utilă, toate modificările ulterioare ale datoriei vor 
fi recunoscute în contul de profit şi pierdere în anul în care au loc.   

Efectul trecerii timpului asupra ratei de actualizare este recunoscut anual in contul de profit si pierdere ca 
si cheltuiala financiara. 

Impozitarea 

Cheltuiala cu impozitul pe profit reprezintă suma impozitului curent şi a impozitului amânat. 

Impozitul curent 

Impozitul curent se bazează pe profitul impozabil al perioadei. Profitul impozabil diferă de profitul raportat 
în contul de profit şi pierdere, deoarece exclude elementele de venituri şi cheltuieli care sunt impozitabile 
sau deductibile în alţi ani şi exclude de asemenea elementele care nu sunt niciodată impozabile sau 
deductibile. Datoria Societății privind impozitul curent este calculată utilizând ratele de impozitare în 
vigoare sau aflate în mod substanţial în vigoare la data bilanţului contabil. 

Impozitul amânat 

Impozitul amânat este recunoscut asupra diferenţelor dintre valoarea contabilă a activelor şi datoriilor din 
situaţiile financiare interimare individuale şi bazele corespunzătoare de impozitare utilizate în calculul 
profitului impozabil şi este determinat utilizând metoda pasivului bilanţier. Datoriile cu impozitul amânat 
sunt în general recunoscute pentru toate diferenţele impozabile temporare, iar activul de impozit amanat 
este in general recunoscut pentru toate diferentele temporare deductibile în măsura în care este probabil 
să existe profituri impozabile asupra cărora să poată fi utilizate acele diferenţe temporare deductibile. 
Astfel de active şi datorii nu sunt recunoscute dacă diferenţa temporară provine din fondul comercial sau 
din recunoaşterea iniţială (alta decât dintr-o combinare de întreprinderi) a altor active şi datorii într-o 
tranzacţie care nu afectează nici profitul impozabil şi nici profitul contabil.

Datoriile cu impozitul amânat sunt recunoscute pentru diferenţele temporare impozabile aferente 
investiţiilor în asociaţi şi intereselor în asociaţiile în participaţiune, cu excepţia cazurilor în care Societate
este în măsură să controleze stornarea diferenţei temporare şi este probabil ca diferenţa temporară să nu 
fie stornată în viitorul previzibil. Impozitul amânat activ provenit din diferenţele temporare deductibile 
asociate cu astfel de investiţii şi interese sunt recunoscute numai în măsura în care este probabil să 
existe suficiente profituri impozitabile asupra cărora să se utilizeze beneficiile aferente diferenţelor 
temporare şi se estimează că vor fi reversate în viitorul apropiat.

Valoarea contabilă a activelor cu impozitul amânat este revizuită la data fiecărui bilanţ contabil şi este 
redusă în măsura în care nu mai este probabil să existe suficiente profituri impozabile pentru a permite 
recuperarea integrală sau parţială a activului.
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Impozitarea (continuare) 

Activele și datoriile cu impozitul amânat sunt măsurate la ratele de impozitare estimate a fi aplicate în 
perioada în care datoria este decontată sau activul este realizat, pe baza ratelor de impozitare (şi a legilor 
fiscale) în vigoare sau intrate în vigoare în mod substanţial până la data bilanţului contabil. Evaluarea 
activelor si datoriilor cu impozitul amânat reflectă consecinţele fiscale ale modului în care Societatea 
estimează, la data raportării, că va recupera sau va deconta valoarea contabilă a activelor şi datoriilor 
sale.  

Activele și datoriile cu impozitul amânat sunt compensate atunci când există un drept legal de a 
compensa activele si datoriile curente cu impozitul şi când acestea privesc impozitele pe venit impuse de 
aceeaşi autoritate fiscală, iar Societatea intenţionează să-şi deconteze activele de impozit amânat cu 
datoriile de impozit amânat pe bază netă.

Impozitul curent şi cel amânat aferente perioadei

Impozitul curent şi cel amânat sunt recunoscute drept cheltuială sau venit în contul de profit şi pierdere, 
cu excepţia cazurilor în care se referă la elemente creditate sau debitate direct în capitalul propriu, caz în 
care impozitul este de asemenea recunoscut direct în capitalul propriu, sau a cazurilor în care provin din 
contabilizarea iniţială a unei combinări de întreprinderi. În cazul unei combinări de întreprinderi, efectul 
fiscal este luat în calculul fondului comercial sau în determinarea valorii cu care costul depaseste 
interesele achizitorului în valoarea justă netă a activelor, datoriilor şi a datoriilor potenţiale identificabile 
ale societatii achiziţionate.

Imobilizări corporale

(1) Cost 

(i) Imobilizări corporale

Elementele de imobilizări corporale sunt înregistrate la cost mai puțin amortizarea cumulată și pierderile 
cumulate din depreciere. Costul initial al unui activ include costul de achizitie sau costul de constructie, 
valoarea altor costuri direct atribuibile care au fost generate de transportul la locația acestora și 
îndeplinirea condițiilor necesare pentru punerea lor în starea de folosinţă anticipata de conducere si 
estimarea initiala a obligatiilor de dezafectare. Costul de achizitie sau costul de constructie este suma 
totala platita si valoarea justa a oricaror alte plati facute pentru achizitia activului. 

(ii) Costurile de dezvoltare 

Cheltuielile de constructie, instalare si finalizare a elementelor de infrastructura precum platformele, 
conductele si forarea sondelor de dezvoltare, inclusiv punerea in functiune si dezvoltarea fara succes a 
sondelor, sunt capitalizate in imobilizari corporale, urmand a fi amortizate de la momentul inceperii productiei, 
asa cum este descris mai jos in politica contabila pentru imobilizari corporale. 

(iii) Costurile de întreţinere şi reparaţie

Cheltuielile de intretinere sau reparatii includ costul inlocuirii activului sau a unei parti a activului, costurile 
de inspectie si revizie. Cand un activ sau o parte a unui activ amortizat separat este inlocuit si este 
probabil ca beneficii economice ulterioare aferente acelui element vor fi generate catre Societate, 
cheltuiala este capitalizata si valoarea contabila a activului inlocuit este scoasa din gestiune. Costurile de 
inspectie aferente programelor majore de intretinere sunt capitalizate si amortizate pe perioada pana la 
urmatoarea inspectie. Costurile de revizie pentru programele majore de intretinere si toate celelalte 
costuri de intretinere sunt recunoscute ca si cheltuiala. 
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Imobilizări corporale (continuare)

(2) Amortizare 

Pentru imobilizările corporale indirect productive amortizarea se calculează la cost, folosindu-se metoda liniară 
de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a activelor, după cum urmează:

Activ      Ani 

Clădiri şi construcţii specifice 10 - 50 
Instalaţii tehnice şi maşini 3 - 20 
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 3 - 30 

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă nelimitata. 

Pentru imobilizările corporale direct productive (imobilizările aferente extracţiei gazelor naturale), 
Societatea aplică metoda de amortizare pe baza unităţii de produs, pentru a reflecta in contul de profit şi 
pierdere o cheltuială proporţională cu veniturile realizate din vânzarea producţiei obţinute din totalul 
rezervei de gaze naturale certificate la începutul perioadei. În conformitate cu această metodă valoarea 
fiecărei sonde de producţie este amortizată în funcţie de proporţia pe care o are cantitatea de gaz natural 
extrasă în decursul perioadei din rezerva de gaz certificată la începutul perioadei. 

Proprietăţile în curs de construcţie pentru scopuri de producţie, de închiriere, administrative sau pentru 
scopuri nedeterminate încă sunt înregistrate la cost istoric, mai putin cu pierderea din depreciere. 
Amortizarea acestor active, pe aceeaşi bază cu alte imobilizări corporale, începe când activele sunt gata 
pentru a fi utilizate. 

Imobilizarile corporale retrase din uz sau casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea 
cumulata si pierderile cumulate din depreciere aferente. Pierderea sau câştigul provenit din aceste 
operatiuni se recunoaste în rezultatul anului. 

Imobilizari necorporale 

(1) Cost 

Cheltuielile de explorare a gazelor naturale, evaluare si dezvoltare sunt înregistrate în contabilitate pe baza 
metodei eforturilor încununate de succes. 

(i) Cheltuieli de explorare si evaluare 

Costurile asociate direct cu o sondă de explorare sunt recunoscute inițial ca un activ necorporal până 
când forajul sondei este complet, iar rezultatele au fost evaluate. Aceste costuri includ salariile 
angajaților, materiale și combustibilul utilizat, costurile de foraj și plățile efectuate către contractori. În 
cazul în care nu se găsesc hidrocarburi cu potenţial comercial, sonda de explorare este scoasa din bilant. 
Dacă se găsesc hidrocarburi și în urma unei evaluări se constată că există potenţial comercial de 
dezvoltare, costurile continuă sa fie capitalizate. Costurile direct asociate cu activitatea de evaluare, 
realizată pentru a determina mărimea, caracteristicile și potențialul comercial al unui zacamant ca urmare 
a descoperirii inițiale de hidrocarburi, inclusiv costurile sondelor de evaluare unde nu au fost descoperite 
hidrocarburi, sunt recunoscute inițial ca un activ necorporal. Toate aceste costuri efectuate sunt supuse 
revizuirii tehnice, comerciale de catre management cel puțin o dată pe an pentru a confirma intenția de 
dezvoltare a descoperirii, sau de extragere a hidrocarburilor. Când acest lucru nu este posibil, costurile 
sunt eliminate din bilant. Când rezerve certificate de gaze naturale sunt identificate și dezvoltarea este 
aprobată de către conducere, cheltuielile aferente sunt transferate in imobilizării corporale.
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Imobilizări necorporale (continuare)

(ii) Alte imobilizări necorporale

Licenţele pentru programe informatice, brevetele şi alte imobilizări necorporale sunt recunoscute la cost 
de achiziţie. Licenţele de exploatare şi de înmagazinare emise de Autoritatea Naţională de Reglementare 
în Domeniul Energiei („ANRE”) si concesiunile pentru câmpurile gazifere de la Agenţia Naţionala pentru 
Resurse Minerale („ANRM”) sunt recunoscute la cost din momentul obţinerii lor de către Societate.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2) Amortizare 

(i) Cheltuieli de dezvoltare 

Cheltuielile de dezvoltare capitalizate sunt amortizate liniar începând cu data lansării producţiei pe durata 
în care se estimeaza ca activul va genera beneficii economice. 

(ii) Alte imobilizări necorporale

Brevetele, mărcile şi alte imobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe durata de 
viaţă utilă a acestora, dar nu mai mult de 20 ani.  Licenţele aferente drepturilor de utilizare a programelor 
informatice sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani. Licenţele de exploatare, respectiv de înmagazinare 
sunt amortizate pe durata perioadei pentru care au fost emise. 

Stocuri 

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Costul este 
determinat în general pe baza metodei identificării specifice. Costul produselor finite şi în curs de execuţie 
include materialele, forţa de muncă, cheltuielile înregistrate pentru a aduce produsele în locul şi forma 
existentă şi cheltuielile de producţie indirecte aferente. Se fac ajustari de valoare pentru stocuri cu mişcare 
lentă, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare diminuat cu 
costurile de finalizare şi cheltuielile de vânzare.

Active şi datorii financiare

Activele financiare ale Societățiii includ numerarul şi echivalentele de numerar, creanţele comerciale, alte 
creanțe, împrumuturi acordate şi alte investiţii. Datoriile financiare includ împrumuturile bancare 
purtătoare de dobândă, descoperirile de cont, datoriile comerciale şi alte datorii. Pentru fiecare element, 
politicile contabile privind recunoaşterea şi evaluarea sunt prezentate în această notă. Conducerea este 
de părere că valorile juste estimate ale acestor instrumente aproximează valorile lor contabile.

Activele financiare sunt clasificate în următoarele categorii: "investiții deținute până la scadență" și 
"împrumuturi acordate și creanțe". Clasificarea depinde de natura și scopul activelor financiare și este 
determinată la momentul recunoașterii inițiale. Toate achizițiile sau vânzarile obisnuite de active 
financiare, sunt recunoscute si derecunoscute la data tranzactiei. Achiziţiile sau vânzările obişnuite, sunt 
achiziţii sau vânzări de active financiare care presupun livrarea activelor în termenul stabilit de 
regulamentele sau convenţiile de pe piaţă.

Împrumuturile acordate si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care 
nu sunt tranzactionate pe o piata activa. Imprumuturile acordate si creantele, inclusiv creantele 
comerciale si alte creante, solduri bancare si numerar si alte creante, sunt inţial recunoscute la valoarea 
justă, minus costurile efectuate cu operaţiunea respectivă. Ulterior, acestea sunt înregistrate la cost 
amortizat, folosind rata dobânzii efective minus deprecierea. Orice diferenţă dintre valoarea de intrare şi 
valoarea de rambursare este recunoscuta în contul de profit şi pierdere pe perioada împrumuturilor, 
folosind metoda dobânzii efective. 
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Active şi datorii financiare (continuare) 

Investițiile păstrate până la scadență sunt active financiare nederivate, cu plăți fixe sau determinabile și 
datele de scadență fixe, pe care compania are intenția și capacitatea de a le păstra până la scadență. 
După recunoașterea inițială, investiţiile păstrate până la scadență sunt evaluate la costul amortizat 
utilizând metoda dobânzii efective mai puțin orice depreciere. 

Metoda dobânzii efective este o metodă de calcul al costului amortizat al unui instrument de datorie și de 
alocare a veniturilor din dobânzi în perioada relevantă. Rata dobânzii efective este rata care actualizează 
exact fluxurile viitoare estimate, prin durata de viață preconizată a instrumentului de datorie, sau, dacă 
este cazul, o perioadă mai scurtă, la valoarea contabilă netă in momentul recunoașterii inițiale. 

Datoriile financiare sunt evaluate inițial la valoarea justă. Costurile de tranzacție care sunt direct 
atribuibile emiterii de datorii financiare, altele decât datoriile financiare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere, se deduc din valoarea justă a datoriilor financiare la recunoașterea inițială.

Instrumentele financiare sunt clasificate ca datorii sau capital propriu în conformitate cu natura 
aranjamentului contractual. Dobânzile, dividendele, câştigurile şi pierderile aferente unui instrument 
financiar clasificat drept datorie sunt raportate drept cheltuială sau venit. Distribuţiile către deţinătorii de 
instrumente financiare clasificate drept capital propriu sunt înregistrate direct în capitalul propriu. 
Instrumentele financiare sunt compensate atunci când Societatea are un drept legal aplicabil de a 
compensa şi intenţionează să deconteze fie pe bază netă, fie să realizeze activul şi să stingă obligaţia 
simultan.  

Clasificarea investiţiilor depinde de natura şi scopul acestora şi este determinată la data recunoaşterii 
iniţiale.

Active financiare disponibile pentru vânzare (DPV) 

Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt nederivate care fie sunt desemnate ca DPV sau nu 
sunt clasificate drept împrumuturi acordate și creanțe sau investiții deținute până la scadență.

Acţiunile deţinute într-un instrument de capital necotat sunt clasificate ca fiind DPV şi sunt înregistrate la 
valoare justă, când aceasta poate fi cuantificata. Câştigurile şi pierderile provenite din modificări în 
valoarea justă sunt recunoscute direct în capitalul propriu, în rezerve de reevaluare a investiţiilor, cu 
excepţia pierderilor din depreciere, a dobânzilor calculate utilizând metoda dobânzii efective şi a 
câştigurilor şi a pierderilor din diferențele de curs al activelor monetare, care sunt recunoscute direct în 
contul de profit şi pierdere. În cazul în care investiţia este vândută sau se constată că este depreciată, 
câştigul sau pierderea cumulate anterior recunoscute în rezerva de reevaluare a investiţiilor sunt incluse 
contul de profit şi pierdere aferent perioadei.

Dividendele din instrumente de capital DPV sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când 
este stabilit dreptul Societății de a le încasa.

Deprecierea activelor financiare 

Activele financiare, altele decât cele la valoare justă în contul de profit şi pierderi, sunt evaluate pentru 
depreciere la fiecare dată a bilanţului.  

Activele financiare sunt depreciate atunci când există dovezi obiective că in urma unuia sau mai multor 
evenimente petrecute după recunoaşterea iniţială a activului financiar, au fost afectate fluxurile viitoare de 
numerar aferente investiţiei. 

Pentru acţiunile necotate disponibile pentru vânzare, o scădere semnificativa sau prelungita a valorii juste 
sub costul acesteia este considerata o dovadă obiectivă a deprecierii.
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Active şi datorii financiare (continuare) 

Anumite categorii de active financiare, cum ar fi creanțele comerciale, active evaluate a fi nedepreciate 
individual, sunt ulterior evaluate pentru depreciere în mod colectiv. Dovezi obiective pentru deprecierea 
unui portofoliu de creanţe pot include experienţa trecută a Societății cu privire la incasarea sumelor, o 
creştere a plăţilor întârziate dincolo de perioada de creditare, precum şi modificări vizibile ale condiţiilor 
economice naţionale şi locale care se corelează cu incidentele de plată privind creanţele.

Valoarea contabilă a activului financiar este redusă direct cu pierderea din depreciere pentru toate 
activele financiare, cu excepţia creanţelor comerciale, caz în care valoarea contabilă este redusă prin 
utilizarea unui cont de ajustare pentru depreciere. În cazul în care o creanţă este considerată a fi 
nerecuperabilă, această este scăzută prin ajustarea pentru depreciere. Incasarile ulterioare ale sumelor 
eliminate anterior sunt creditate în contul de ajustare pentru depreciere. Modificările în valoarea contabilă 
a contului de ajustare sunt recunoscute în contul de profit şi pierderi. 

Derecunoaşterea activelor şi a datoriilor

Societatea derecunoaşte un activ financiar numai atunci când drepturile contractuale asupra fluxurilor de 
numerar aferente activelor expiră, sau transferă activul financiar şi, în mod substanţial, toate riscurile şi 
beneficiile aferente activului către o altă entitate.

Societatea derecunoaşte datoriile financiare daca şi numai dacă obligaţiile Societății au fost plătite, 
anulate sau au expirat.  

Rezerve 

Rezervele cuprind: 
- rezerva legală, care este folosită anual pentru a transfera profituri din profitul raporta, până la 5% 
din profitul statutar fiind transferat în fiecare an, dar să nu depăşească 20% din capitalul propriu al 
Societatii; 
 - alte rezerve, care sunt reprezentate de repartizări din profit conform ordonanței de urgenta a 
guvernului 64/2001, paragraful g) – pentru fondul de dezvoltare al Societatii. 

Utilizarea estimărilor

Pregătirea informațiilor financiare necesită efectuarea de catre conducere a unor estimări şi prezumţii, 
care afectează sumele raportate ale activelor şi datoriilor şi prezentarea activelor şi datoriilor contingente 
la data bilanţului, precum şi sumele raportate ale veniturilor şi cheltuielilor în timpul perioadei de 
raportare. Rezultatele reale pot diferi faţă de aceste estimări. Estimările şi prezumţiile pe care se bazează 
acestea sunt revizuite permanent. Revizuirile estimărilor contabile sunt recunoscute în perioada în care 
estimarea este revizuită, dacă această revizuire afectează doar perioada respectivă sau în perioada 
revizuirii şi în perioadele viitoare, dacă revizuirea afectează atât perioada curentă cât şi perioadele 
viitoare. 

Mai jos sunt prezentate estimările critice pe care le-a făcut conducerea în aplicarea de politici contabile 
cu efect semnificativ asupra sumelor recunoscute în situațiile financiare individuale interimare. 

Estimări referitoare la recunoaşterea veniturilor

La 30 septembrie 2013, Societatea a estimat facturi de întocmit în valoare de 15.325 mii lei (31 
decembrie 2012: 388.109 mii lei), pentru bunuri livrate în anul financiar și pentru care nu s-a emis încă 
factura. În determinarea acestor estimări, conducerea Societății a ținut cont de criteriile pentru 
recunoașterea veniturilor din vânzări de bunuri prevăzute de IAS 18 Venituri, și, în particular, s-a ținut 
cont dacă riscurile și beneficiile semnificative ce decurg din proprietatea bunurilor au fost transferate către 
cumpărător. Conform unei analize detaliate, conducerea Societății a concluzionat că riscurile și beneficiile 
semnificative au fost transferate și recunoașterea veniturilor în anul curent este corectă.
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Utilizarea estimărilor (continuare)

Estimări referitoare la preluarea centralei termice Iernut – decontarea creantei de la S.C. Electrocentrale 
Bucuresti S.A. 

Soldul uneia dintre cele mai creante (S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A.), in valoare de  653.000 mii lei a 
fost presupus a fi recuperabil ca urmare a unui acord de plata în natură, prin care S.C. Electrocentrale 
Bucuresti S.A. urma sa transfere una dintre centralele sale electrice (CET IERNUT) către S.N.G.N. 
Romgaz S.A. In ianuarie 2013, Societatea a preluat centrala electrica Iernut de la S.C. Electrocentrale 
Bucuresti S.A.  Tranzactia a fost considerata a fi tranzactie intre actionari, nu o achizitie de afacere, 
deoarece atat Societatea cat si S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. au ca si actionar majoritar Ministerul 
Economiei. Societatea a intregistrat elementele de natura imobilizarilor corporale, preluate de la S.C. 
Electrocentrale Bucuresti S.A. la valoare de 40.467 mii lei.  Pe baza analizei valorii juste la 30 septembrie 
2013, Societatea a inregistrat o ajustare de depreciere pentru intreaga valoarea a imobilizarilor corporale, 
cu exceptia terenului.  Cum soldul creantelor a fost prezentat la 31 decembrie 2012, decontarea creantei in 
semestrul I al anului 2013 nu a generat nicio o pierdere in situatiile financiare interimare individuale. 

Societatea a înregistrat ajustari pentru ceilalti clienți incerți cu care Societatea este în litigiu. Suma 
recuperabilă din aceste litigii este estimată a fi egală cu zero.

Restul ajustarilor pentru clienți incerți sunt inregistrate pentru a reflecta efectul pierderii de valoare ca 
rezultat al depășirii datei scadente cu mai mult de un an. Estimările efectuate se bazează pe experiența 
anterioară.

Estimări referitoare la cheltuielile de explorare aferente zacamintelor nedezvoltate

Dacă lucrările realizate pe zacaminte dovedesc că structurile geologice nu sunt exploatabile din punct de 
vedere economic sau că acestea nu dispun de resurse de hidrocarburi disponibile, cheltuielile capitalizate 
sunt recunoscute în rezultatul anului. Aceasta se realizează pe baza expertizei geologice efectuate de 
experți tehnici. 

Estimări referitoare la rezervele din dezvoltare dovedite

Societatea aplică metoda de amortizare pe baza unităţii de produs, pentru a reflecta in contul de profit şi 
pierdere o cheltuială proporţională cu veniturile realizate din vânzarea producţiei obţinute din totalul 
rezervei de gaze naturale certificate la începutul perioadei. În conformitate cu această metodă valoarea 
fiecărei sonde de producţie este amortizată în funcţie de proporţia pe care o are cantitatea de gaz natural 
extrasă în decursul perioadei din rezerva de gaz certificată la începutul perioadei. Aceste rezerve de gaz 
sunt actualizate anual începând cu 2011 (în anii anteriori, aceste rezerve erau actualizate o dată la 5 ani) 
bazându-se pe evaluări interne aprobate de ANRM (Autoritatea Naționala pentru Resurse Minerale). 

Estimări referitoare la provizionul pentru dezafectare

Provizionul pentru costurile de dezafectare este recunoscut cand Societatea are obligatia de a dezafecta si 
abandona o sonda, de a demonta si inlatura un element de imobilizare corporala si de a restaura locul pe 
care se pozitiona, atunci cand se poate face o estimare credibila a datoriei. 

Societatea a inregistrat un provizion pentru dezafectarea sondelor si restaurarea terenurilor utilizate in 
activitatea de exploatare a resurselor naturale si redarea acestora in circuitul economic. Acest provizion a 
fost calculat pe baza estimării costurilor viitoare stabilite in conformitate cu conditiile si cerintele locale si a 
fost adus la valoare prezentă folosind un factor de actualizare bazat pe dobânda aferentă unor investiţii cu 
grad maxim de siguranţă (titluri de stat).
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2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare) 

Utilizarea estimărilor (continuare)

Estimări referitoare la beneficiile acordate la pensionare

În baza contractului colectiv de munca, Societatea este obligată să plătească salariaţilor săi în momentul 
pensionării un multiplicator al salariului brut, în funcţie de vechimea în Societate, condiţiile de muncă etc. 
Acest provizion a fost calculat după metode actuariale pe baza estimării salariului mediu, a numărului 
mediu de salariați care trebuie plătiți la pensionare, a estimării perioadei când acestea vor fi plătite si a fost 
adus la valoare prezentă folosind un factor de actualizare bazat pe dobânda aferentă unor investiţii cu grad 
maxim de siguranţă (titluri de stat).

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un 
alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii.

Estimări referitoare la provizionul pentru mediu 

Societatea înregistrează un provizion pentru refacerea terenurilor afectate şi pentru redarea acestora în 
circuitul agricol, bazat pe estimarea conducerii in ceea ce priveste costurilor necesare suportate pentru a 
readuce terenul la starea sa inițială. Estimarea se bazează pe experiența anterioară și pe bugetul pentru 
foraj și explorare.

Evaluarea la valoarea justa si procese de evaluare 

Unele dintre activele si datoriile Societatii sunt evaluate la valoarea justa in scopuri de raportare financiara.  

In estimarea valorii juste a unui activ sau a unei datorii, Societatea utilizeaza date din piata observabile, in 
masura in care acestea sunt disponibile.  In cazul informatiilor de natura nivelului 1 care nu sunt 
disponibile, Societatea angajeaza terte parti, calificate pentru a efectua evaluarea. Societatea lucreaza in 
stransa colaborare cu tertele parti angajate pentru a stabili cele mai adecvate evaluari tehnice. Directorul 
Economic raporteaza rezultatele evaluarii catre Consiliul de Administratie in mod regulat pentru a explica 
fluctuatiile la valoarea justa a activelor si datoriilor. 

Situaţii comparative 

Pentru fiecare element al situației poziției financiare, situatiei rezultatului global, şi unde e cazul, pentru 
situaţia modificărilor capitalului propriu și situaţia fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate, informatia  
este prezentată dupa cum urmeaza: 

 Situatia individuala a pozitiei finaciare la sfarsitul perioadei interimare curente si o situatie 
comparativa a pozitiei financiare la sfarsitul exercitiului imediat anterior; 

 Situatia individuala a contului de profit si pierdere si a rezultatului global pentru perioada curenta 
interimara si cumulativ pentru perioada de noua luni de la inceputul anului curent, cu situatii 
comparative ale profitului si pierderii, precum si a altor elemente  ale rezultatului global pentru  
perioada interimara exercitiului financiar imediat anterior (perioada curenta si perioada de noua luni 
de la inceputul anului); 

 Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii, cumulativ pentru exercitiul financiar curent 
pana la zi, impreuna cu situatia comparativa pentru perioada comparabila la zi, din exercitiul 
financiar imediat anterior; 

 Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie cumulativ pentru exercitiul financiar curent pana la zi, 
impreuna cu situatia comparativa pentru perioada comparabila din exercitiul financial imediat 
anterior. 
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3. CIFRA DE AFACERI SI ALTE VENITURI 

Perioada de 
noua luni

incheiata la 

Perioada de 
noua luni  

incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Venituri din gazul vândut - producţia internă 1.866.142 1.815.282
Venituri din gazele achiziționate pentru revânzare –

gaz de import 354.046 848.370
Venituri din gazele achiziționate pentru revânzare –

gaz intern 4.946 2.864
Venituri din vânzarea de bunuri 7.216 5.069
Venituri din servicii 349.528 196.725
Alte venituri din exploatare 45.415 116.843

Total 2.627.293 2.985.153

Veniturile companiei sunt sezoniere, fiind mai mari in lunile de iarna si mai mici in perioada de vara. 

4. VENIT DIN INVESTIŢII

Perioada de 
noua luni  

incheiata la 

Perioada de 
noua luni  

incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Venit din dobândă 83.796 109.618

Total 83.796 109.618

5. COSTUL MÂRFURILOR VÂNDUTE, AL MATERIILOR PRIME SI CONSUMABILELOR FOLOSITE 

Perioada de 
noua luni  

incheiata la 

Perioada de 
noua luni  

incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Consumabile folosite 84.098 86.970
Costul gazelor vândute 337.510 730.349
Alte consumabile 3.644 1.918

Total 425.252 819.237
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6. ALTE CASTIGURI ŞI PIERDERI

Perioada de 
noua luni  

incheiata la 

Perioada de 
noua luni  

incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Venit din diferenţe de curs de schimb (6.043) (9.607)
Cheltuiala din diferențe de curs de schimb 6.242 23.337
Câștigul/(pierderea) din cedarea imobilizărilor corporale 2.627 6.635
Ajustari pentru depreciere și anulări (net) (552.111) 137.701
Venituri din creante extrabilantiere (28.941) (115.595)
Pierderi din creante 612.533 -
Ajutari pentru deprecierea imobilizarilor financiare 7.038 -

Total 41.345 42.471

7. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA SI DEPRECIEREA 

Perioada de 
noua luni  

incheiata la 

Perioada de 
noua luni  

incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Amortizare 496.769 486.889
Din care:

Amortizarea imobilizărilor corporale 480.348 470.910
Amortizarea imobilizărilor necorporale 16.421 15.979

Ajustări de valoare privind imobilizările 104.977 (44.448)

Total amortizare si depreciere 601.746 442.441

8. CHELTUIELI CU SALARIILE ŞI CONTRIBUTIILE SOCIALE 

Perioada de 
noua luni

incheiata la 

Perioada de 
noua luni  

incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Salarii 289.005 263.849
Contribuții sociale 89.871 81.200
Tichete de masă 9.024 8.209

Total 387.900 353.258
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9. CHELTUIELI FINANCIARE 

Perioada de 
noua luni 

incheiata la 

Perioada de 
noua luni 

incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Cheltuiala cu dobânda 25 395
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare 15,264 26.606

Total 15.289 27.001

10. ALTE CHELTUIELI 

Perioada de 
noua luni 

incheiata la 

Perioada de 
noua luni 

incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Cheltuieli cu electricitatea 74.898 82.072
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 125 229
Cheltuieli de logistica 3.119 12.953
Cheltuieli cu alte impozite și taxe 269.171 190.976
Cheltuieli cu comisioane bancare 1.408 390
Cheltuieli cu primele de asigurare 2.111 2.570
Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități 716 72
Cheltuieli cu provizioanele 8.171 (26.863)
Alte cheltuieli operaționale 37.988 30.352

Total 397.707 292.751



S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2013

26 

11. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 

Perioada de 
noua luni 

incheiata la 
30 sept 2013

Perioada de 
noua luni 

incheiata la
30 sept 2012Impozitul pe profit

Impozitul pe profit curent 216.467 216.741

Cheltuiala/(venitul) cu impozitul pe profit amanat (55.873) (9.314)

Cheltuiala cu impozitul pe profit 160.594 207.427

Rata de impozitare aplicată pentru reconcilierea de mai sus aferentă anilor 2013 si 2012 este de 16% și 
este datorată de toate persoanele juridice române care obtin profit, pe baza codului fiscal din Romania. 

Cheltuiala totală a perioadei poate fi reconciliată cu profitul contabil după cum urmează:

Perioada de 
noua luni 

incheiata la 
30 sept 2013

Perioada de 
noua luni 

incheiata la
30 sept 2012

Profit contabil inainte de impozitare 957.484 1.184.749

Cheltuieli cu impozitul pe profit calculat la 16% 153.197 189.560
Efectul veniturilor neimpozabile (16.114) (24.691)
Efectul cheltuielilor nedeductibile la determinarea profitului 

impozabil 122.654 42.499
Efectul diferențelor temporare (99.143) 59

Impozitul pe profit 160.594 207.427

Componenţa datoriei cu impozitului amânat:

30 sept 2013 31 dec 2012

Impozitul amânat

Diferenţe 
temporare 
cumulate

Impozit 
amânat 

(creanţă)/ 
datorie

Diferenţe 
temporare 
cumulate

Impozit 
amânat 

(creanţă)/ 
datorie

Provizioane (288.499) (46.160) (261.640) (41.862)
Alte datorii (9.492) (1.519) - -
Imobilizări corporale 1.866.474 298.636 2.101.600 336.256
Active de explorare (265.893) (42.543) (228.490) (36.559)
Alte active (40.326) (6.452) - -

Total 1.262.264 201.962 1.611.470 257.835
Inregistrat in contul de

profit si pierdere (55.873) (8.324)
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12. IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri şi 
amenajări 

terenuri Clădiri
Proprietăţi 

de gaz

Instalaţii, 
maşini şi 

echipamente

Instalatii 
tehnice, 

aparatura 
birotica

Active de 
depozitare

Active de 
explorare -

în curs

Imobilizari 
corporale în 

curs Total
'000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON

Cost
Sold la 1 ian 2013 91.944 355.401 4.430.294 846.976 153.606 1.504.106 536.983 199.286 8.118.596
Intrări din care: 5.502 37.920 77.447 110.180 880 3.695 162.959 279.737 678.320
- transferuri 577 33.538 59.518 78.782 148 - - - 172.563
- intrări activ de dezafectare - - 13.328 - - - - - 13.328

Ieşiri din care: - (144) (2.308) (760) (14) (144) (22.410) (150.153) (175.933)
- transferuri - - - - - - (22.410) (150.153) (172.563)
- ieşiri activ de dezafectare - - (148) - - - - - (148)

Sold la 30 sept 2013 97.446 393.177 4.505.433 956.396 154.472 1.507.657 677.532 328.870 8.620.983

Amortizare cumulată
Sold la 1 ian 2013 - 40.616 1.319.516 312.239 70.407 216.198 - - 1.958.976
Amortizare în perioada - 10.509 329.160 65.028 14.556 61.095 - - 480.348
Amortizare transferata 
asocierii in participatie - - 2.507 - - - - - 2.507
Ieşiri - (49) (8) (2.646) 882 (84) - - (1.905)

Sold la 30 sept 2013 - 51.076 1.651.175 374.621 85.845 277.209 - - 2.439.926

Depreciere
Sold la 1 ian 2013 - - 43.726 - - - 207.379 27.745 278.850
Depreciere în perioada - 14.383 13.569 22.779 125 - 34.023 16.717 101.596

Sold la 30 sept 2013 - 14.383 57.295 22.779 125 - 241.402 44.462 380.446

Valoare netă la 1 ian 2013 91.944 314.785 3.067.052 534.737 83.199 1.287.908 329.604 171.541 5.880.770

Valoare netă la 30 sept 2013 97.446 327.718 2.796.963 558.996 68.502 1.230.448 436.130 284.408 5.800.611
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12.  IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

In ianuarie 2013, Societatea a preluat o centrala electrica (CET Iernut) in schimbul creantei de 653.000 
mii lei pe care o avea de la clientul SC Electrocentrale Bucuresti SA, creanta pentru care Societatea 
constituise ajustare de depreciere in totalitate la 31 decembrie 2012. 

Societatea a inceput negocierea transferului in 2010. Dupa preluarea survenita in ianuarie 2013, au fost 
efectuate modernizari la centrala electrica in valoare de 43.129 mii RON, aceste modernizari fiind 
prezentate la cost. 

In prezent, Societatea deruleaza un studiu de fezabilitate in urma caruia se vor decide viitoarele actiuni 
legate de centrala electrica.  In baza actului de plata, Societatea se angajeaza sa ia toate masurile 
necesare pentru a continua productia de energie electrica si functionarea centralei termice CET Iernut, si 
ca nu intentioneaza sa lichideze centrala si sa vanda stocul existent. 
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12.  IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

Terenuri şi 
amenajări 

terenuri Clădiri
Proprietăţi

de gaz

Instalaţii, 
maşini şi 

echipamente

Instalatii 
tehnice, 

aparatura 
birotica

Active de 
depozitare

Active de 
explorare 

- în curs

Imobilizari 
corporale 

în curs Total
'000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON

Cost
Sold la 1 ian 2012 89.021 360.665 4.266.532 791.656 153.141 1.370.645 650.503 211.008 7.893.171

Intrări din care: 1.749 9.989 105.258 49.653 141 106.090 78.297 160.374 511.551
- transferuri - 8.717 95.427 41.973 143 95.122 12.574 - 253.956
- intrări activ de dezafectare - - 7.736 - - - - - 7.736
Ieşiri din care: - (13.686) (116.231) (1.441) (89) (4.653) (53.815) (187.567) (377.482)
- transferuri - (12.574) - - - - (53.815) (187.567) (253.956)
- ieşiri activ de dezafectare - - (114.649) - - - - - (114.649)

Sold la 30 sept 2012 90.770 356.968 4.255.559 839.868 153.193 1.472.082 674.985 183.815 8.027.240
Amortizare cumulată
Sold la 1 ian 2012 - 26.739 921.082 204.463 46.755 137.319 - - 1.336.358
Amortizare în perioada - 10.948 297.763 83.204 18.639 60.356 - - 470.910
Amortizare transferata asocierii 
in participatie - - 4.508 - - - - - 4.508
Ieşiri - (958) (243) (774) (720) (989) - - (3.684)

Sold la 30 sept 2012 - 36.729 1.223.110 286.893 64.674 196.686 - - 1.808.092

Depreciere
Sold la 1 ian 2012 - 12.465 - - - - 166.343 13.536 192.344

Depreciere in perioada - - 43.726 - - - 17.850 4.482 66.058
Transferuri - (12.465) - - - - - 12.465 -
Reduceri in perioada - - - - - - (1.245) - (1.245)
Sold la 30 sept 2012 - - 43.726 - - - 182.948 30.483 257.157

Valoare netă la 1 ian 2012 89.021 321.461 3.345.450 587.193 106.386 1.233.326 484.160 197.472 6.364.469

Valoare netă la 30 sept 2012 90.770 320.239 2.988.723 552.975 88.519 1.275.396 492.037 153.332 5.961.991
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13. EXPLORAREA ŞI EVALUAREA RESURSELOR DE GAZE NATURALE 

Informațiile financiare următoare reprezintă sumele incluse în totalurile S.N.G.N. Romgaz S.A. referitoare 
la activitatea asociată cu explorarea și evaluarea resurselor de gaze naturale. Toate activităţile de acest 
gen sunt înregistrate în cadrul segmentului de productie. 

30 sept 2013 30 sept 2012
'000 RON '000 RON

Investiţiile de explorare anulate 24.991 55.596
Mişcarea netă a deprecierii activelor de explorare 37.404 (92.656)

30 sept 2013 30 dec 2012
'000 RON '000 RON

Active de explorare 746.304 532.863 
Datorii (56.505) (27.245)
Active nete 689.799 505.618 
Investiţii 298.251 227.709 
Numerar net utilizat în activități de investiții (264.228) (214.439)

14.  ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

Costuri de 
dezvoltare Licenţe

Active 
necorporale 
de explorare

în curs

Alte 
imobilizari 

necorporale 
în curs Total 

'000 RON
'000 

RON '000 RON '000 RON '000 RON
Cost
Sold la 1 ian 2013 4.146 144.975 224.280 - 373.401

Intrări din care: - 7.796 135.292 7.608 150.696
- transferuri - 4.539 - - 4.539
Ieşiri din care: - - (24.996) (4.534) (29.530)
- transferuri - - (5) (4.534) (4.539)
- investiţii de explorare anulate - - (24.991) - (24.991)

Sold la 30 sept 2013 4.146 152.771 334.576 3.074 494.567

Amortizare cumulată
Sold la 1 ian 2013 3.952 117.724 - - 121.676

Amortizare în perioada 118 16.303 - - 16.421
Ieşiri - (428) - - (428)

Sold la 30 sept 2013 4.070 133.599 - - 137.669

Depreciere
Sold la 1 ian 2013 - - 21.021 - 21.021

Depreciere în perioada - - 3.381 - 3.381

Sold la 30 sept 2013 - - 24.402 - 24.402

Valoare netă la 1 ian 2013 194 27.251 203.259 - 230.704

Valoare netă la 30 sept 2013 76 19.172 310.174 3.074 332.496
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14. ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE (continuare) 

Costuri de 
dezvoltare Licenţe 

Active 
necorporale 
de explorare 

în curs

Alte 
imobilizări

necorporale 
în curs Total 

'000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON

Cost
Sold la 1 ian 2012 3.910 142.394 225.701 445 372.450

Intrări din care: 136 7.892 67.668 8.858 84.554
- transferuri - 7.431 - - 7.431
Ieşiri din care: (95) (8.795) (56.712) (6.315) (71.917)
- transferuri - - (1.116) (6.315) (7.431)
- investiţii de explorare 
anulate - - (55.596) - (55.596)

Sold la 30 sept 2012 3.951 141.491 236.657 2.988 385.087

Amortizare cumulată
Sold la 1 ian 2012 3.815 107.378 - - 111.193

Amortizare în perioada 115 15.864 - - 15.979
Ieşiri - (8.795) - - (8.795)

Sold la 30 sept 2012 3.930 114.447 - - 118.377

Depreciere
Sold la 1 ian 2012 - - 143.753 - 143.753

Reduceri în perioada - - (109.261) - (109.261)

Sold la 30 sept 2012 - - 34.492 - 34.492

Valoare netă la 1 ian 
2012 95 35.016 81.948 445 117.504

Valoare netă la 30 sept 
2012 21 27.044 202.165 2.988 232.218
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15. STOCURI 

31 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Piese de schimb și materiale 126.725 121.399
Producție în curs 481 258
Produse finite 424.945 263.403
Produse reziduale 68 64
Diferente de pret (93.547) (52.379)
Stocuri aflate la terţi 27.237 35.231
Mărfuri (gaze din import) 83.729 148.928
Ambalaje 5 4
Deprecierea stocurilor cu mișcare lentă (9.059) (9.059)

Total 560.584 507.849

16. CREANŢE

a) Creanţe comerciale şi alte creanţe

31 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Creanţe comerciale – termen scurt 901.973 1.286.212
Ajustari pentru depreciere clienţi – termen scurt (16 c) (266.836) (767.515)
Creanţe comerciale – termen lung - 104.078
Ajustari pentru depreciere clienţi – termen lung (16 c) - (51.432)
Clienti – facturi de intocmit 15.325 388.109 

Total creanţe comerciale 650.462 959.452 

b) Alte active 

31 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Avansuri plătite furnizorilor 90.385 32.185
Creanţe din asocieri in participaţie 4.402 7.125
Imprumuturi acordate asociaţilor (nota 27) 16.333 16.466
Dobândă aferenta împrumuturilor acordate asociaţilor 711 460
Alte creanţe 51.452 89.344
Cheltuieli în avans 4.936 1.934
TVA neexigibila 172 1.865
Ajustari pentru deprecierea altor creanţe (nota 16 c) (19) (19)

Total alte active 168.372 149.360
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16. CREANŢE (continuare)

c)  Modificarea ajustării pentru deprecierea creanțelor  

Semestrul II, 
incheiat la  

30 sept 2013
Anul incheiat 

la 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Sold la 1 ianuarie 818.966 684.259
Cheltuiala în timpul anului 100.898 134.724
Anulare în timpul anului (Nota 12) (653.009) (17)

Sold la sfarsitul perioadei 266.855 818.966

La 30 septembrie 2013, Societatea a înregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor aferente: GHCL 
Upsom în valoare de 60.542 mii RON (31 decembrie 2012: 60.842 mii RON), Interagro în valoare de 
65.062 mii RON (31 decembrie 2012: 48.188 mii RON), CET Iasi în valoare de 46.270 mii RON (31 
decembrie 2012: 46.271 mii RON) si Electrocentrale Galati in valoare de 77.595 mii RON  ca urmare a 
situatiei financiare a acestor clienți, precum și a litigiilor în curs legate de aceste creanțe.

Restul ajustarilor de depreciere a creantelor înregistrate la 30 septembrie 2013, se referă la efectul de 
pierdere de valoare ca urmare a depășirii scadenței cu mai mult de 1 an.

30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Creanțe neajunse la scadență, pentru care nu 
s-a înregistrat ajustare pentru depreciere 464.320 282.597

Creanțe cu scadența depașită, pentru care 
nu s-au inregistrat ajustari pentru depreciere

Scadența depășită cu până la 30 zile 13.208 11.971
Scadența depășită între 30 - 90 zile 10.581 1.350
Scadența depășită între 90 - 360 zile 605 63.274
Scadența depășită cu peste 360 zile 146.423 212.151

Total creanţe cu scadenţă depăşită pentru care 
nu s-au înregistrat ajustari pentru depreciere 170.817 288.746
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17. CAPITALUL SOCIAL 
Capital social
30 sept 2013

‘000 RON
38.542.240 acţiuni ordinare achitate integral 385.422
Ajustare de hiperinflaţie 1.507.259

Total 1.892.681
Capital social

31 dec 2012
‘000 RON

38.303.828 acţiuni ordinare achitate integral 383.038
Ajustare de hiperinflaţie 1.507.259

Total 1.890.297

Structura acţionariatului la 30 septembrie 2013 este prezentată astfel:

Număr acţiuni *) Suma Procentaj (%)
'000 RON

Statul Român prin Ministerul Economiei, 
Comertului şi Mediului de Afaceri 
(“M.E.C.M.A.”) 32.763.644 327.636 85,01

Fondul „Proprietatea” 5.778.596 57.786 14,99

Total 38.542.240 385.422 100

*) In data de 4 octombrie 2013, inainte de aprobarea acestor situatii financiare 38.542.240 actiuni cu o 
valoare nominala de 10 RON/actiune au fost impartite in 385.422.400 actiuni cu o valoare nominala de 1 
RON/actiune. In scopul determinarii rezultatului pe actiune, noul numar de actiuni a fost utilizat. A se 
vedea nota 32 pentru evenimente ulterioare datei de 30 septembrie 2013 aferente capitalului social. 

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2012 este prezentată astfel:
Număr acţiuni Suma Procentaj (%)

'000 RON
Statul Român prin Ministerul Economiei, 

Comertului şi Mediului de Afaceri 
(“M.E.C.M.A.”) 32.560.984 325.610 85.01

Fondul „Proprietatea” 5.742.854 57.428 14.99

Total 38.303.838 383.038 100.00

Toate acţiunile sunt comune, au fost subscrise şi plătite integral la 30 septembrie 2013. Toate acţiunile au 
acelaşi drept de vot şi au o valoare nominală de 10 lei/acţiune. 

Fondul „Proprietatea” 
În baza Legii 247- 2005 titlul VII art 6 şi art 12 a Hotărârii Guvernului nr 1481/ 2005, s-a înfiinţat S.C 
“Fondul proprietatea” S.A, capitalul social iniţial al acesteia fiind constituit din activele prevăzute la art 3
alin (1) lit a) – e) din titlul VII al Legii 247/ 2005. 

Conform prevederilor legale, M.E.C.M.A. a participat în anul 2005 la constituirea capitalului iniţial al 
Fondului Proprietatea cu acţiuni detinute la mai multe societăţi comerciale aflate în portofoliul său. Potrivit 
prevederilor 1.2 din Anexa la Titlul VII din Legea nr 247/2005, M.E.C.M.A. a contribuit la constituirea 
capitalului S.C. Fondul Proprietatea S.A. cu acţiuni reprezentând 14,99% din capitalul social al Romgaz la 
acea dată. 
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18. REZERVE 

Descrierea și natura rezervelor Societățiii este urmatoarea: 

30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Rezerve legale 76.607 76.607
Alte rezerve 1.872.622 1.697.044

Total rezerve 1.949.229 1.773.651

Rezervele legale sunt constituite anual conform reglementărilor în vigoare, ca și cota parte din profitul 
Societății, în limitele stabilite de lege (până la 20% din capitalul social). Rezervele legale pot fi folosite 
numai în condițiile prevăzute de lege.

Alte rezerve sunt reprezentate de repartizari din profit conform ordonantei de urgenta a guvernului 
64/2001, paragraful g) – pentru fondul de dezvoltare al Societatii. 

19. PROVIZIOANE 

30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Provizion de dezafectare – termen lung 185.229 164.515
Provizion de dezafectare – termen scurt 14.808 11.001
Alte provizioane 21.429 17.734

Total 221.466 193.250

Provizionul de dezafectare 

La data fiecarui bilant, Societatea revizuieste estimările privind obligaţiile viitoare de dezafectare pe baza 
celor mai bune estimări, având în vedere legislaţia aplicabilă. 

Valoarea provizionului la 30 septembrie 2013 este explicata in tabelul de mai jos: 
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19.  PROVIZIOANE (continuare) 

Mişcarea provizionului de dezafectare

Perioada de 
noua luni 

incheiata la
30 sept 2013

An incheiat la 
31 dec 2012

'000 RON '000 RON

Sold la 1 ian 175.516 266.002

Provizion adiţional înregistrat pentru active imobilizate 13.329 12.970 
Efectul trecerii timpului 15.264 23.671
Înregistrat în contul de profit sau pierdere (3.924) (27.414)
Reducere inregistrata in corespondenta 

cu active imobilizate (148) (99.713)

Sold la 30 sep 2013/ 31 dec 2012 200.037 175.516

În stabilirea acestor provizioane, conducerea Societăţii ia în calcul folosirea celor mai bune tehnologii în 
prezent şi în viitor pentru perioada la care se estimează că vor aparea aceste cheltuieli. 

Societatea provizionează complet costurile de dezafectare viitoare ale sondelor de gaze naturale pe o 
bază actualizată la momentul instalarii. Provizionul pentru costurile de dezafectare ale acestor sonde, la 
sfârșitul vieții lor economice a fost estimat cu ajutorul tehnologiei existente, la prețuri curente sau ipoteze 
viitoare, în funcție de momentul estimat al activitatii, și actualizat utilizând o rată reală de 11%. Perioada 
medie în care aceste costuri sunt prevăzute să fie suportate este estimată a fi aproximativ 17 de ani. În 
timp ce provizionul se bazează pe cea mai bună estimare a costurilor viitoare și viața economică a 
sondelor, există incertitudini în ceea ce privește atat suma, cât și momentul realizarii acestor costuri. 

Beneficii acordate la pensionare 

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj în contu l 
angajaţilor săi la ratele statutare. Toţi angajaţii Societății sunt membri ai planului de pensii al statului 
român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor.

În baza contractului colectiv de muncă, Societatea este obligată să plătească salariaţilor săi în momentul 
pensionării un multiplicator al salariului brut, in funcţie de vechimea în Societate, condiţiile de muncă etc.  
Acest provizion a fost calculat după metode actuariale pe baza estimării salariului mediu, a numărului 
mediu de salariati care trebuie platiti la pensionare, a estimării perioadei când acestea vor fi plătite şi a 
fost adus la valoare prezentă folosind un factor de actualizare bazat pe dobânda aferentă unor investiţii 
cu grad maxim de siguranţă (titluri de stat).

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un 
alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii.

Conducerea Societatii considera ca modificarea privind provizionul la 30 septembrie 2013 nu este 
semnificativa comparativ cu 31 decembrie 2012. Provizionul va fi actualizat, pe baza raportului actuarial 
la sfarsitul anului. Modificarea valorii provizionului in suma de 8.401 mii lei la 30 septembrie 2013 este 
legata de preluarea CET Iernut. 

Alte provizioane 

La 30 septembrie 2013, Societatea a înregistrat un provizion pentru refacerea mediului de 15.991 mii 
RON (31 decembrie 2012: 17.734 mii lei). Acest provizion este constituit pentru refacerea terenurilor 
afectate şi pentru redarea acestora în circuitul agricol, pe baza estimărilor conducerii cu privire la costurile 
necesare pentru a readuce terenul la starea sa inițială.

La 30 septembrie 2013 Societatea a inregistrat un provizion pentru certificate de emisii de gaze cu efect 
de sera in suma de 5.438 mii RON. 
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20.  DATORII COMERCIALE ŞI ALTE DATORII

30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Furnizori – facturi de primit 28.472 36.379
Datorii către salariaţi 22.063 42.138
Datorii comerciale 25.007 19.277
Datorii faţă de furnizorii de imobilizări 73.753 58.909
Redevenţă gaz 55.784 55.476
Asigurări sociale 14.231 13.254
Alte datorii curente 12.463 17.029
Datorii aferente asocierilor in participaţie 1.867 2.594
Avansuri de la clienţi 25.681 178.121
TVA 21.362 50.611
Datorii cu alte impozite 15.046 3.498

Total 295.729 477.286

21.  INSTRUMENTE FINANCIARE 

Factori de risc financiar 

Societatea este expusă unei varietăţi de riscuri financiare: riscul de piaţă (care include riscul valutar, 
riscul inflationist, riscul ratei de dobândă), riscul de credit, riscul de lichiditate. Programul de gestionare a 
riscului la nivel de Societate se axează pe imprevizibilitatea pieţelor financiare şi caută să minimizeze 
potenţialele efecte adverse asupra performanţei financiare a Societății, în anumite limite. Totuşi, această 
abordare nu previne pierderile in afara acestor limite în cazul unor variaţii semnificative în piaţă. 
Societatea nu utilizează instrumente derivate pentru a acoperi expunerea faţă de anumite riscuri.

Conducerea Societății revizuieşte riscurile financiare periodic, în vederea determinarii probabilitatii de a 
depăşi anumite limite. Cu toate acestea, utilizarea acestei metode nu previne posibilitatea unor pierderi 
peste aceste limite în cazul unor mişcări semnificative pe piaţă.

(a) Riscul de piaţă

(i) Riscul valutar 

Societatea este expusă riscurilor valutare care sunt determinate de expunerea pe diverse valute, in 
principal dolarul american si euro. Riscul valutar apare din tranzacţii comerciale viitoare şi din creanţe şi 
datorii recunoscute. 

Societatea importă gaz din ţări europene, are datorii exprimate în valută.

Datorita costurilor asociate ridicate, Societatea a adoptat o politică de a nu utiliza instrumente financiare 
derivate pentru a reduce riscul. 
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21. INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare) 

Factori de risc financiar (continuare)

Cursurile oficiale de schimb la 30 septembrie 2013 au fost 3,3051 LEI/USD şi 4,4604  LEI/EUR (31 
decembrie  2012: 3,3575LEI/USD si 4,4287 LEI/EUR;  30 septembrie 2012:  3,5029 RON/USD si  4,5331 
RON/ EUR ). 

(ii) Riscul inflaţionist

Rata oficială a inflaţiei în România în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 a fost sub 10% după 
cum a fost comunicat de către Comisia Naţională de Statistică din România. Rata cumulată a inflaţiei pe 
parcursul ultimilor trei ani a fost sub 100%. Acest factor, printre alţii, a condus la concluzia că Romania nu este 
o economie hiperinflaţionistă începând cu 1 ianuarie 2004.

(iii) Riscul ratei de dobândă

Societatea a fost expusă în trecut la riscul de rată a dobânzii pentru împrumuturile de la Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În 2012, Societatea a rambursat toate creditele sale. 

La 30 septembrie 2013, Societatea a acordat imprumuturi cu dobanda variabila in valoare de 16.333 mii lei (31 
decembrie 2012 16.466 mii lei). 

Depozite bancare şi certificatele de trezorerie poartă o rată fixă a dobânzii. 

(b) Riscul de credit 

Activele financiare, care expun Societatea unui potenţial risc de credit, cuprind în principal numerar şi 
echivalente de numerar, depozite bancare, creanţe comerciale si imprumuturi acordate. Politicile Societatii 
prevăd ca vânzările să fie făcute către clienţi cu risc de credit scăzut. Valoarea netă a creanţelor, după 
ajustarea pentru deprecierea creanţelor incerte, a numerarului şi echivalentelor de numerar si a imprumuturilor 
acordate reprezintă valoarea maximă expusă riscului de credit. Societatea are o concentrare a riscului de 
credit în legatura cu cei mai mari 4 clienţi ai săi, care împreună reprezintă 75% din soldul creanţelor la 30 
septembrie 2013. Deşi încasarea creanţelor ar putea fi influenţată de factori economici, conducerea consideră 
că nu există un risc semnificativ de pierdere pentru Societate, în afara ajustării pentru creanţe incerte, deja 
constituite. 

(c) Gestionarea riscurilor privind capitalul 

Obiectivele Societății în ceea ce priveşte gestiunea capitalului sunt de a proteja abilitatea Societatii de a-
şi desfăşura in continuare activitatea în aşa fel încât să asigure beneficii către acţionari şi alţi utilizatori 
interesaţi şi să menţină o structură de capital optimă pentru minimizarea costurilor capitalului.

Pentru a menţine sau ajusta structura capitalului, Societatea poate modifica valoarea dividendelor plătite 
acţionarilor, poate rambursa capitalul către acţionari, poate emite noi acţiuni sau să vândă active pentru a 
reduce datoriile. 

Societatea este adepta politicii de a nu apela la împrumuturi în situaţia în care investiţiile necesare pot fi 
finanţate din resurse generate intern.

(d) Estimări de valoare justă

Valoarea contabilă a activelor şi datoriilor financiare se presupune că aproximează valoarea justă a 
acestora.  

Instrumentele financiare din bilanţ includ creanţe comerciale şi alte creanţe, numerarul şi echivalentele de 
numerar, împrumuturi pe termen scurt, datoriile comerciale şi alte datorii. Valorile estimate ale acestor 
instrumente aproximează valoarea lor contabilă. Valorile contabile reprezintă expunerea maximă a 
Societății la riscul de credit pentru creanţele existente.
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21. INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare) 

(d) Estimări de valoare justă (continuare) 

Actiunile disponibile pentru vanzare nu sunt cotate si valoarea justa nu poate fi determinata, prin urmare, 
acestea sunt inregistrate la cost. La sfarsitul fiecarei perioade, Societatea face o evaluare pentru a 
determina daca este vreun indiciu de depreciere. La 30 septembrie 2013, Societatea nu a identificat nici 
un indiciu privind deprecierea investitiilor financiare, cu exceptia ajustarilor inregistrate. 

EUR GBP USD RON
30 sept 2013 1 EUR = 1 GBP = 1 USD = 1 RON Total

'000 RON '000 RON '000 RON '000 RON 
'000 

RON 

Active financiare
Active financiare 

disponibile pentru 
vanzare - - - 77.363 77.363

Numerar şi echivalente 
de numerar 342 - 2.190 1.887.136 1.889.668

Investiții păstrate până 
la scadență - - - 463.879 463.879
Dobanda aferenta 

investitiilor - - - 1.139 1.139
Creanţe comerciale 

si alte creante - - - 650.462 650.462
Împrumuturi acordate 16.333 - - - 16.333

Total active financiare 16.675 - 2.190 3.079.979 3.098.844

Datorii financiare
Datorii comerciale 

si alte datorii 1.160 - 10.919 256.102 268.181

Total datorii 
financiare 1.160 - 10.919 256.102 268.181

Net 15.515 - (10.919) 2.823.877 2.830.663
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21. INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare) 

(d) Estimări de valoare justă (continuare)

EUR GBP USD RON

31 dec 2012
1 EUR = 

4,4287
1 GBP =

5,4297
1 USD = 

3,3575 1 RON Total
'000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON 

Active financiare
Active financiare 
disponibile pentru 
vanzare 1.646 1.646
Numerar şi 
echivalente 
de numerar 24.071 14 366 1.714.879 1.739.330
Investiții păstrate 
până la scadență - - - 890.834 890.834
Dobanda aferenta 
investitiilor - - - 37.401 37.401
Creanţe comerciale 
si alte creante - - - 1.094.712 1.094.712
Împrumuturi 
acordate 16.926 - - - 16.926

Total active 
financiare 40.997 14 366 3.739.472 3.780.849

Datorii financiare
Datorii comerciale 
si alte datorii (39) - (27.985) (267.661) (295.685)

Total datorii 
financiare (39) - (27.985) (267.661) (295.685)

Net 40.958 14 (27.619) 3.471.811 3.485.164

Societatea este expusă în principal riscului valutar generat de EUR şi USD fata de RON. Tabelul de mai 
jos detaliaza sensibilitatea Societatii la o majorare/scădere cu 5% a cursului de schimb al EUR şi USD 
fata de RON. Rata de 5% este rata utilizată în raportările interne către conducere cu privire la riscul 
valutar şi reprezintă evaluarea conducerii cu privire la modificarea rezonabilă a cursului de schimb. 
Analiza de senzitivitate include doar elementele monetare exprimate în valută în sold şi are în vedere 
translatarea la sfârşitul perioadei la un curs modificat cu 5%.

30 sept 2013 31 dec 2012
‘000 RON ‘000 RON

Deprecierea Leului
Profit sau pierdere 230 668

Riscul de lichiditate şi riscul de dobândă

La 30 septembrie 2013, expunerea Societatii la riscul de dobândă este redusă, datorită faptului că 
aceasta nu are contractate de împrumut, iar activele financiare poartă o rată a dobânzii fixă, cu excepția 
împrumuturilor acordate de către Societate. Cu toate acestea, aceste împrumuturi nu au un risc de 
dobândă semnificativ.
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21. INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare) 

Analiza maturităţii pentru activele financiare si datoriile financiare non-derivate 

30 sept 2013

Scadente în 
mai puţin de 

o lună

Scadente 
în 1  - 3 

luni

Scadente în 
3 luni până 

la 1 an

Scadente 
în 1 – 5 

ani

Scadente 
peste 5 

ani Total
‘000 RON ‘000 RON ‘000 RON ‘000 RON ‘000 RON ‘000 RON

Creanţe 
comerciale 595.646 26.641 28.175 - - 650.462
Certificate de 
trezorerie - - 451.900 - - 451.900

Total 595.646 26.641 480.075 - - 1.102.362

Datorii 
comerciale (152.913) - - - - (152.913)

Total (152.913) - - - - (152.913)

Net 442.733 26.641 480.075 - - 949.449

31 dec 2012

Scadente în 
mai puţin de 

o lună

Scadente 
în 1  - 3 

luni

Scadente în 
3 luni până 

la 1 an

Scadente 
în 1 – 5 

ani

Scadente 
peste 5 

ani Total
‘000 RON ‘000 RON ‘000 RON ‘000 RON ‘000 RON ‘000 RON

Creanţe 
comerciale 778.038  16.207 112.561 52.646 - 959.452

Certificate 
de trezorerie - - 890.834 - - 890.834

Total 778.038 16.207 1.003.395 52.646 - 1.850.286

Datorii 
comerciale (292.685) - - - - (292.685)

Total (292.685) - - - - (292.685)

Net 485.353 16.207 1.003.395 52.646 - 1.557.601

Gestionarea riscului de lichiditate 

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului de lichiditate revine conducerii Societății, care a 
stabilit un cadru adecvat pentru gestionarea riscului de lichiditate pentru finanțarea pe termen scurt, 
mediu și lung a Societatii si pentru cerintele de gestionare a riscului de lichiditate. Societatea gestionează 
riscul de lichiditate prin menținerea unui nivel adecvat al rezervelor, prin monitorizarea continuă a 
prognozelor și a fluxurilor de numerar actuale, și prin conectarea profilelor de maturitate ale activelor 
financiare cu cele ale datoriilor financiare. 
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22. TRANZACŢII CU ENTITĂŢI AFILIATE

Principalele tranzacții și solduri cu părţile afiliate sunt detaliate mai jos. 

(i) Vânzări de bunuri si servicii 

Perioada de 
noua luni 

Perioada de 
noua luni,

incheiata la incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Vânzări de servicii
Societăţi asociate Romgaz 20.521 13.340

Total 20.521 13.340

(ii) Cumpărări de bunuri şi servicii

Perioada de 
noua luni

Perioada de 
noua luni

incheiata la incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Cumpărări de servicii
Societăţi asociate Romgaz 271 -

Total 271 -

(iii) Solduri rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri/servicii

30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Creanţe cu părţile afiliate
Societăţi asociate Romgaz 804 -

Total 804 -
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23. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI 
SUPREVEGHERE 

Salarizarea directorilor şi administratorilor

Societatea nu are obligaţii contractuale legate de pensii faţă de foştii directori şi administratori ai 
Societăţii.

Pe parcursul exerciţiului financiar, nu au fost acordate avansuri şi credite directorilor şi administratorilor 
Societăţii, cu excepţia avansurilor pentru deplasări în interes de serviciu, iar aceştia nu datorează nici o 
sumă Societăţii la sfârşitul anului provenită din astfel de avansuri.

Perioada de 
noua luni

Perioada de 
noua luni

incheiata la incheiata la
30 sept 2013 30 sept 2012

'000 RON '000 RON

Cheltuiala cu salariile directorilor 7.894 7.538

30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Salarii de plătit directorilor 461 465

24. ASOCIAŢI

Numele asociatului
Activitatea 
principală

Ţara de 
rezidenţă şi de 
desfăşurare a 
operaţiunilor

Procentajul de interes 
detinut (%)

30 sept 
2013

31 dec 
2012

SC Amgaz SA Medias Producţie de gaze România 35 35
SC Depomures SA 

Tg.Mures Depozitare de gaze România 40 40
Energia Torzym 

Polonia Producţie de gaze Polonia 30 30
Cybinka Polonia Producţie de gaze Polonia 30 30
SC Agri LNG Project 
Company SRL

Proiecte de 
fezabilitate România 25 25

30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Investiţii în asociaţi 12.803 12.409
Depreciere (11.556) (4.795)

Total 1.247 7.614

Avand in vedere dimensiunea redusa a acestor societati, Societatea nu a inclus in aceste situatii 
financiare interimare individuale la 30 septembrie 2013 cota ei din rezultatul obtinut de asociati in 
perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2013. 
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25. ALTE ACTIVE FINANCIARE 

Alte investiţii financiare

Compania Activitatea principală
Procentajul 

deţinut
Valoare la 

30 sept 2013
Depreciere la 
30 sept 2013

Valoare netă 
30 sept 2013

‘000 RON ‘000 RON ‘000 RON

Electrocentrale Bucuresti SA
Producator de electricitare si 

energie termica 2,35% 66.287 - 66.287 

MKB Romexterra Bank S.A.
Alte activităţi de intermediere 

financiară 0,12% 840 278 562 

Mi Petrogas Services S.A.

Servicii anexe extracţiei 
petrolului şi gazelor naturale, 

exclusiv prospecţiuni 10% 60 - 60 

Black Sea LPG Romania S.A.

Comerţ exterior, comerţ 
produse petroliere şi 

transport maritim 6,30% 50 50 -

S.C. GHCL Upsom
Fabricarea altor produse 

chimice anorganice de bază 4,21% 17.100 17.100 -

Vanco Int Ltd 10% 2.076 - 2.076 

Lukoil Oil Company 10% 8.378 - 8.378 

Total 94.791 17.428 77.363 

Pe 21 noiembrie 2012, Societatea si SC Termoelectrica SA au semnat un acord in baza caruia creantele de la SC Termoelectrica SA vor fi decontate prin 
transferul de actiuni catre SC Electrocentrale Bucuresti SA. Acordul a intrat in vigoare pe 24 ianuarie 2013.  La data transferului, actiunile in S.C. 
Electrocentrale Bucuresti S.A au fost inregistrate  la valoarea de 66.287 mii lei, in urma unei evaluari facute de catre un evaluator independent. 

Actiunile detinute in capitalul social al companiilor mai sus mentionate nu sunt cotate pe o piata activa si valoarea lor justa nu poate fi masurata in mod 
credibil, de aceea ele sunt evaluate la cost. La sfarsitul fiecarei perioade, Societatea efectueaza o analiza pentru a determina daca exista indicatori de 
depreciere.  La 30 septembrie 2013, Societatea nu a identificat niciun indicator privind deprecierea investitiilor financiare, cu exceptia ajustarilor pentru 
deprecierii inregistrate. 
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25. ALTE ACTIVE FINANCIARE (continuare) 

Alte investiţii financiare

Compania Activitatea principală
Procentajul 

deţinut
Valoare la 

31 dec 2012
Depreciere la 

31 dec 2012
Valoare netă 
31 dec 2012

‘000 RON ‘000 RON ‘000 RON

MKB Romexterra Bank S.A.
Alte activităţi de intermediere 

financiară 0,43% 840 - 840

Mi Petrogas  Services S.A.

Servicii anexe extracţiei petrolului 
şi gazelor naturale, exclusiv 

prospecţiuni 10% 60 - 60

Black Sea LPG Romania S.A.
Comerţ exterior, comerţ produse 

petroliere şi transport maritim 6,30% 50 50 -

S.C. GHCL Upsom
Fabricarea altor produse chimice 

anorganice de bază 4,21% 17.100 17.100 -

Vanco Int Ltd 10% 149 - 149

Lukoil Oil Company 10% 597 - 597

Total 18.796 17.150 1.646
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26. INFORMAŢII PE SEGMENTE

a) Produse şi servicii din care segmentele raportate genereaza venituri 

Informația raportată principalului factor de decizie în vederea alocării resurselor și evaluarea performanței 
segmentului, se concentrează pe segmentul de productie, segmentul de servicii de depozitare, şi altele, 
inclusiv activitatea desfasurata la sediu. Directorii Societatii au ales să organizeze Societatea în jurul 
diferențelor în activitățile desfășurate.

Concret, Societatea este organizată în următoarele segmente: 

- productie, care include activitățile de explorare, producția de gaze naturale și comerțul cu gaz; aceste 
activităţi sunt efectuate de sucursalele Mediaş, Mureş şi Bratislava;

- activităţi de depozitare, efectuate de sucursala Ploieşti;

- alte activități, cum ar fi transportul tehnologic, operațiunile la sonde, productia si vanzarea de energie 
electrica, și activități corporative.

b) Active şi datorii pe segmente

Sold la 30 sept 2013 Productie Depozitare Altele
'000 RON '000 RON '000 RON

Imobilizări corporale 3.985.036 1.456.497 359.078
Alte active necorporale 308.659 887 22.950
Alte investitii - - 78.610
Creanţe comerciale si alte creante 585.714 64.078 670
Alte active pe termen lung - - 17.044
Stocuri 437.325 100.012 23.247
Alte active financiare 209.848 61.940 192.091
Alte active 62.336 73.302 15.690
Numerar şi echivalente de numerar 38.444 4.207 1.847.017

Total active 5.627.362 1.760.923 2.556.397

Provizion pentru pensii - - 72.186
Datorii privind impozitul amânat - - 201.962
Provizioane 216.028 - 5.438
Alte datorii 22.472 1.537 188.227
Datorii comerciale si alte datorii 126.022 2.346 24.545

Total datorii 364.522 3.883 492.358
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26. INFORMAŢII PE SEGMENTE (continuare) 

b) Active şi datorii pe segmente (continuare)

Sold la 31 dec 2012 Productie Depozitare Altele
'000 RON '000 RON '000 RON

Imobilizări corporale 4.005.412 1.368.467 506.891 
Alte active necorporale 210.276 885 19.543 
Creanţe comerciale si alte creante 934.017 24.429 1.006 
Alte active pe termen lung - - 16.926 
Stocuri 410.297 80.971 16.581 
Alte active financiare 432 504 936.559
Alte active 28.526 17.410 86.498 
Numerar şi echivalente de numerar 229.941 47.208 1.462.181 

Total active 5.818.901 1.539.874 3.046.185 

Provizion pentru pensii - - 63.785 
Datorii privind impozitul amânat - - 257.835 
Provizioane 193.250 - -
Alte datorii 28.610 1.562 222.473 
Datorii comerciale si alte datorii 245.645 4.909 42.131 
Împrumuturi - - -

Total datorii 467.505 6.471 586.224 

c) Venituri, rezultate şi alte informaţii pe segmente

Perioada incheiata la 
30 sept 2013 Productie Depozitare Altele

Ajustări şi 
eliminări Total

'000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON

Vânzări și alte venituri
din exploatare 2.262.551 226.903 350.905 (253.310) 2.587.049

Mai puțin: vânzări și alte 
venituri din exploatare 
între segmente (3.230) - (250.080) 253.310 -

Vânzări la terți și alte 
venituri din exploatare 2.259.321 226.903 100.825 - 2.587.049

Venit din dobândă 6.423 1.631 75.742 - 83.796
Cheltuiala cu dobânda (15.289) - - - (15.289)
Depreciere şi amortizare (436.040) (67.455) (98.251) - (601.746)
Profit/(pierdere) pe

segmente înainte
de impozitare 860.164 96.871 449 - 957.484
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26. INFORMAŢII PE SEGMENTE (continuare)

c) Venituri, rezultate şi alte informaţii pe segmente

Perioada incheiata 
la 30 sept 2012 Productie Depozitare Altele

Ajustări şi 
eliminări Total

'000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON

Vânzări și alte 
venituri din 
exploatare 2.698.781 175.379 254.712 (255.873) 2.872.999

Mai puțin: vânzări și 
alte venituri din 
exploatare între 
segmente (3.362) - (252.511) 255.873 -

Vânzări la terți și alte
venituri din 
exploatare 2.695.419 175.379 2.201 - 2.872.999

Venit din dobândă 5.705 2.454 101.459 - 109.618
Cheltuiala cu 

dobânda (26.803) (198) - - (27.001)
Depreciere şi 

amortizare (311.499) (65.969) (64.973) - (442.441)
Profit/(pierdere) pe 

segmente înainte
de impozitare 1.023.396 38.424 122.929 - 1.184.749

Principalii clienţi ai Societatii sunt identificaţi în tabelul de mai jos. Toate vânzările sunt venituri aferente 
segmentului de productie. 

Client

Perioada de noua 
luni incheiata la 30 

sept 2013

Perioada de noua 
luni incheiata la 30 

sept 2012
'000 RON '000 RON

E.ON GAZ ROMANIA SA TG.MURES        611.294 635.206
SC GDF SUEZ SA  626.971 476.803
AZOMURES 225.812 241.760
ELECTROCENTRALE BUCURESTI  203.870 406.267
SC CONEF SRL 169.544 177.992
ARELCO BUCURESTI 40.888 150.460
ELECTROCENTRALE GALATI  111.793 174.306
TEN GAZ (former AMGAZ) 41.266 66.254
TRANSGAZ  69.448 101.482

27. ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG

În cursul anului 2011, Romgaz S.A. a semnat două contracte de împrumut cu Energia Torzyn Spolka și 
Energia Cybinka Spolka, fiecare cu un plafon de 5.000.000 EURO. Ambele contracte se vor încheia la 31 
decembrie 2015. Dobânda va fi calculată aplicând la soldul sumei trase o rata anuală de bază 
echivalantă cu rata dobânzii BCE Euro plus 1% pe an. Rata BCE Euro a dobânzii de bază folosită va fi 
cea din ultima zi lucratoare a anului calendaristic. Dobânda nu se capitalizează. Valoarea creantelor la 30 
septembrie 2013 este in valoare de  16.333 mii lei. 
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28. NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Pentru situaţia fluxurilor de numerar, numerarul şi echivalentele de numerar includ numerarul in casă şi 
conturile bancare, depozite pe termen scurt si titluri de stat cu scadenta mai mica de trei luni. Numerarul 
şi echivalentele de numerar la sfârşitul anului financiar, după cum sunt prezentate în situaţia fluxurilor de 
numerar, pot fi reconciliate cu elemente aferente din bilanţul contabil, după cum urmează:

Numerar şi echivalente de numerar 30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Conturi curente la bănci în RON 127.939 165.130
Conturi curente la bănci în valută 366 1.956
Numerar in casa 27 38
Depozite pe termen scurt 2.181 1.288.204
Titluri de stat cu scadență mai mică trei luni 1.759.144 283.983
Sume în curs de decontare 11 19

Total 1.889.668 1.739.330

29. ALTE ACTIVE FINANCIARE 

Alte active financiare reprezintă în principal titluri de stat cu o maturitate mai mare de 3 luni.

30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Actiuni in societati necotate 77.363 1.646
Investiții păstrate până la scadență 463.879 928.235 

Total 541.242 929.881 

30. ANGAJAMENTE ACORDATE 

30 sept 2013 31 dec 2012
'000 RON '000 RON

Angajamente pentru achiziţii gaz de import 65.506 283.642
Angajamente de capital 29.753 27.888
Alte angajamente 2.255 2.812

Total 97.513 314.342

Din facilitatea de 29 milioane USD acordată de RBS Bank pentru deschiderea de acreditive în favoarea 
furnizorilor, la 30 septembrie 2013 mai sunt disponibili pentru utilizare 7.845 mii USD (31 decembrie 
2012: 20.694 mii USD). 
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31. CONTINGENŢE

(a) Actiuni în istanţă

Societatea este supusă mai multor acțiuni juridice apărute în cursul normal al activității. 
Conducerea Societății consideră că acestea nu vor avea nici un efect advers asupra rezultatelor 
și a poziției financiare a Societății.

(b) Proceduri juridice în curs de soluţionare la care SNGN ROMGAZ SA nu este parte

În data de 28 decembrie 2011. un număr de 27 de foşti şi actuali angajaţi ai Societăţii au primit o 
înştiinţare de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
(DIICOT) în legătură cu o investigaţie ce vizează contractele de vânzare încheiate cu unul din 
clienţii Societăţii. în care se suspectează că au fost acordate discounturi neautorizate către acest 
client în perioada 2005 – 2010. Înştiinţarea DIICOT a menţionat faptul că acordarea acestor 
discounturi a condus la o pagubă de 92 de milioane de dolari pentru Societate. Analizele interne 
efectuate de compartimentele de specialitate. au concluzionat faptul că relaţia contractuală s-a 
desfăşurat cu respectarea cadrului legal. discounturile în cauză au fost acordate aplicându-se 
ordinele emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor 
precum şi cele ale Consiliului de Administraţie. Opinăm faptul că această investigaţie nu va avea 
un impact negativ asupra situaţiilor financiare interimare ale Societăţii.

De asemenea. în cursul anului 2013 Agenţia Naţională de Integritate a declanşat o investigaţie 
împotriva unui fost director general al Societăţii. ca urmare a identificării unor indicii potrivit cărora 
acesta se afla în conflict de interese în atribuirea unor contracte firmei la care a fost administrator 
înainte de a deveni director general al SNGN ROMGAZ SA. Conducerea a analizat şi a estimat 
faptul că această investigaţie nu va avea nici un impact negativ asupra situaţiilor financiare
individuale interimare ale Societăţii.

Menţionăm faptul că evaluarea riscurilor de către Societate s-a făcut fără a avea acces la 
informaţiile din dosarul de investigaţie întocmit de Agenţia Naţională de Integritate sau cele din 
dosarul de investigaţie întocmit de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism (DIICOT). Societatea coopereaza cu DIICOT si ANI prin punerea la 
dispozitie a tuturor informatiilor necesare. 

(c) Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare şi armonizare cu legislaţia 
europeană. Totuşi. încă există interpretări diferite ale legislaţiei fiscale. În anumite situaţii. 
autorităţile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte. procedând la calcularea unor impozite 
şi taxe suplimentare şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente (0.1% pe zi). În 
România. exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea 
Societăţii consideră că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii financiare individuale interimare 
sunt adecvate. 

(d) Contingenţe legate de mediu

În România. reglementările legate de mediu sunt în dezvoltare si Societatea nu a inregistrat nicio 
datorie la 30 septembrie 2013 pentru nici un cost anticipat inclusiv taxe legale și de consultanță. 
studii de impact. designul și implementarea planurilor de refacere a mediului, exceptand suma de 
15.991 mii lei. 

Aspecte privind protectia mediului

In conformitate cu obligaţiile asumate de România prin Documentul de Poziţie, pentru Capitolul 
22 – protecţia mediului si transpunerea Directivei 2001/80/CE prin Hotărârea Guvernului nr. 
541/2003, s-a elaborat Planul de Implementare pentru reducerea emisiilor anumitor poluanţi in 
aer proveniţi din instalaţiile mari de ardere, printre care si cele ale Societăţii, si anume CET 
Iernut. 
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31.  CONTINGENŢE (continuare) 

Aspecte privind protectia mediului (continuare)

Societatea are obligaţia de reducere a emisiilor de NOx la CET Iernut, respectiv SO2, la anumite 
instalatii mari de ardere pana la data de 31 decembrie 2013 ceea ce presupune investiţii 
ulterioare datei de 30 septembrie 2013. Societatea intentioneaza sa finanteze aceste investitii din 
surse proprii. 

Societatea are in curs un program privind cresterea eficientei utilizarii capacitatilor sale si 
reducere a costurilor de conformare cu planul de mediu ce presupune diverse modificari. In acest 
sens, Societatea a demarat procesul intocmirii unui studiu de fezabilitate pentru a analiza care 
este potentialul unei investitii de crestere a gradului de efecienta si reducere a gradului de 
poluare din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor financiare, umane si 
materiale. 

Functionarea in viitor a blocurilor energetice detinute de catre Societate este dependenta de 
respectarea termenelor de conformare prevazute in Planul de Implementare a Directivei 
2001/80/CE. 

Autorizatii de mediu

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.152/2005, aprobata prin Legea nr. 
84/2006 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu completarile si modificarile 
ulterioare, Societatile care detin instalatii de ardere cu o putere termica mai mare de 50MWt au 
obligatia sa obtina autorizatie integrata de mediu. Societatea este titulara unei autorizatii de 
mediu, care se innoieste periodic si este insotita de un Program de Conformare. Conditiile 
impuse prin autorizatia de mediu se refera la emisiile de poluanti in atmosfera, in apa, 
intensitatea nivelului de zgomot la limita incintei, respectarea legislatiei privind depozitarea si 
gestionarea deseurilor si respectarea Programului de Conformare. Prezenta autorizatie de mediu 
CET Iernut este valabila pana la 31 decembrie 2013. 

Planul de masuri convenit cu Agentia pentru Protectia Mediului Mures, din cadrul Agentiei 
Nationale pentru Protectia Mediului, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice este urmatorul: 

1)       Reabilitarea – modernizarea staţiei de epurare din incinta CET – Iernut – Valoarea 
investiţiei : 675 mii lei.  Termen de realizare: semestrul al II-lea 2013. In prezent, s-a publicat în 
SEAP achiziţia lucrării în baza proiectului întocmit de SC ECOROM SRL – Târgu – Mureş 
(societate agreată de Ministerul Mediului şi schimbărilor climatice)

2)       Achizitionarea si montarea arzatoarelor cu NOx scazut pentru IMA SE Mures nr. 1 si nr. 4. 
Termen de realizare: Trimestrul al IV-lea 2013. In prezent, s-a obţinut aprobarea de la Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru soluţia propusă (reducerea emisiilor de NOx la 
cazanele nr.1 şi 4 – CTE – Iernut sub valoarea de 300 mg NOx/Nmc de gaze de ardere prin 
recircularea gazelor arse); de asemenea, s-a primit aprobarea de la Conducerea SNGN 
ROMGAZ SA pentru introducerea reparaţiei la cele două cazane în planul de reparaţii curente al 
SPEE – Iernut. Lucrările de reparaţii curente se vor executa în regie proprie (cu forţe proprii);
Costul materialelor şi pieselor de schimb pentru realizarea celor două reparaţii este de 2.500 mii 
lei ((Grupul 1 cu valoarea de 1.000 mii RON si Grupul 4 cu valoarea de 1.500 mii lei). 

(e) Licenţe de funcţionare în domeniul productiei de gaze

Societatea operează câmpurile gazifere pe baza licenţei acordate de Agenţia Naţională de 
Resurse Minerale (ANRM). Licenţele de extragere a hidrocarburilor (gaze naturale şi condensat) 
expiră pana in 2028 şi pot fi prelungite la cerere.






