
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE “ROMGAZ” SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT TRIMESTRIAL 
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

A SNGN “ROMGAZ” SA LA 30 SEPTEMBRIE 2016  

 (perioada 01.01.2016-30.09.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Romgaz - Raport trimestrul 3 2016                                                                                                                  Pagina  - 2 - 

 DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ŞI EMITENT

Baza raportului Art.227 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital 

şi Anexa nr.30 la Regulamentul CNVM nr.1/2006 

pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 

2016 

Data raportului 10 noiembrie 2016 

Denumirea emitentului Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” 

SA 

Sediul social Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.4, cod 551130, 

judeţul Sibiu 

Telefon/fax 0040 269 201020 / 0040 269 846901 

Web/E-mail www.romgaz.ro / secretariat@romgaz.ro  

Cod unic de înregistrare 14056826 

Număr de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului 

J32/392/2001 

Capital social subscris şi vărsat 385.422.400 lei 

Număr de acţiuni 385.422.400, având fiecare o valoare nominală de          

1 leu 

Piaţa reglementată pe care se 

tranzacţionează acţiunile societăţii 

Bursa de Valori Bucureşti (acţiuni) şi Bursa de Valori 

din Londra (GDR-uri) 

 

PERFORMANŢELE SOCIETĂŢII 

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, performanţele societăţii în primele 9 luni 

ale anului 2016 au fost afectate în principal de diminuarea cu cca.6% a cererii de consum a 

gazelor naturale pe piaţa din România. 

Profitul net, în valoare de 713,7 milioane lei, este peste proiecţia bugetară, +15,5%            

(617,9 milioane lei), deşi în scădere faţă de perioada comparativă a anului 2015 (-26,8%). 

Explorarea intensivă a zonei de mare adâncime onshore a condus la realizarea celei mai mari 

descoperiri de hidrocarburi a Romgaz din ultimii 30 de ani de cca.25-27 mld.mc. 

Păstrarea unor marje foarte bune a indicatorilor financiari EBIT (37,5%) şi EBITDA 

(52,3%). 

Vânzările de gaze au fost afectate semnificativ de condiţiile meteorologice, diminuarea 

drastică a cererii de gaze în sectoarele cheie, cadrul de reglementare imprecis pentru 

constituirea stocurilor minime de gaze, competiţia cu sursa din import, cadrul fiscal 

nefavorabil competiţiei pe piaţa gazelor naturale. 

Obiectivul “0” noi creanţe restante îndeplinit - ca urmare a politicii de comercializare a 

societăţii, nu au fost înregistrate creanţe restante aferente livrărilor perioadei, cu efect asupra 

costurilor şi implicit asupra profitului societăţii. 

În perioada de raportare s-a derulat procesul de auditare externă a rezervelor și resurselor 

contingente de gaze naturale aflate în patrimoniul Romgaz de către firma americană 

DeGolyer&MacNaughton, proces concretizat printr-un Raport final care a fost transmis la 

Romgaz în data de 30 iunie 2016. 

Rezultatele cuprinse în Raport confirmă evaluările resurselor și rezervelor de gaze naturale 

efectuate de Romgaz, cu data de referință 31 decembrie 2015 și totodată confirmă valoarea 

ratei anuale de înlocuire a rezervelor, care în perioada 2013-2015 a avut o medie de 83%, 

valoare superioară ţintei de 70%. 

http://www.romgaz.ro/
mailto:secretariat@romgaz.ro
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*milioane lei* 

T3 

2015 

T2 

2016 

T3 

2016 

Δ T3         

(%) 

Indicatori principali 9 luni  

2015 

9 luni  

2016 

Δ 9 luni 

(%) 

698,0 486,4 551,6 -21,0 Cifra de afaceri (CA) 2.933,1 2.401,5 -18,1 

902,3 594,1 917,1 1,6 Venituri 3.143,5 2.827,4 -10,1 

659,6 449,1 753,5 14,2 Cheltuieli 1.948,7 1.908,9 -2,0 

242,6 145,0 163,5 -32,6 Profit brut 1.194,8 918,6 -23,1 

33,9 19,0 65,1 92,0 Impozit pe profit 219,4 204,9 -6,6 

208,7 125,9 98,4 -52,9 Profit net 975,3 713,7 -26,8 

233,2 138,8 159,1 -31,8 EBIT 1.160,0 900,5 -22,4 

465,2 291,5 242,7 -47,8 EBITDA 1.688,9 1.257,0 -25,6 

0,54 0,33 0,26 -52,7 Profit pe acţiune (EPS) (lei) 2,53 1,85 -26,8 

29,9% 25,9% 17,8% -40,3 Rata profitului net (% din CA) 33,3% 29,7% -10,8 

33,4% 28,5% 28,8% -13,6 Rata EBIT (% din CA) 39,5% 37,5% -5,1 

66,6% 59,9% 44,0% -33,9 Rata EBITDA (% din CA) 57,6% 52,3% -9,1 

6.351 6.282 6.250 -1,6 Număr de angajaţi la sfârşitul 

perioadei 

6.351 6.250 -1,6 

 

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferenţe la reconciliere. 

Notă: în venituri şi cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente producţiei de imobilizări efectuate în regie proprie. 

 

Cifra de afaceri, profitul şi ceilalţi indicatori calculaţi pe baza acestora s-au stabilit pe baza 

valorii estimate a contravalorii gazelor naturale livrate în perioada mai – septembrie, aceasta 

deoarece pe aceste luni nu a fost finalizat bilanţul de gaze, ca urmare a lipsei de claritate a 

reglementărilor privind livrarea de gaze către consumatorii casnici şi asimilaţi. 

 

Sintetic, principalii indicatori se prezintă astfel: 

 Vânzările în Trimestrul 3 2016 au marcat o revigorare cu 12,5% faţă de Trimestrul 2 

2016, pe fondul cererii pentru înmagazinare. Au fost câştigaţi clienţi noi (SC CET Govora 

SA, SC Megaconstruct SRL) sau readuşi în portofoliu (SC Electrocentrale Bucureşti SA, 

60,9 
72% 

10,6  
13% 

12,8 
15% 

Situaţia rezervelor  

(mld.mc/% din total) 

Dovedite Probabile Posibile

5,2 
10% 

12,9 
26% 

32,4 
64% 

Situaţia resurselor contingente 

(mld.mc/% din total) 

1C 2C 3C
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SNTGN Transgaz SA) în timp ce gazele din import înregistrează cele mai mici preţuri ale 

perioadei; 

 Pe fondul scăderii dramatice a preţului internaţional al gazului natural (-25%) faţă de 

începutul anului, marjele obţinute de Romgaz au rămas bune; 

 Un aport la atenuarea impactului asupra situaţiei vânzărilor l-a avut şi revigorarea 

tranzacţiilor pe pieţele centralizate înregistrat în cursul Trimestrului 3 2016. Astfel, faţă de 

o cantitate de doar 30.000 MWh tranzacţionată pe aceste pieţe în T2, în T3 s-a 

tranzacţionat o cantitate de cca. 1.600.000 MWh, din care jumătate livrabilă în cursul 

anului 2016. Romgaz a devenit astfel competitiv în mediul fiscal actual. Romgaz a reuşit 

să încheie tranzacţii în primele nouă luni din 2016 pentru o cantitate de 1,5 TWh, ceea ce 

reprezintă 72,6% din cantitatea totală atribuită pe piaţa centralizată, ceea ce face ca 

Romgaz să fie principalul actor pe pieţele centralizate din România; 

 Deşi profitul net, EBIT şi EBITDA sunt mai mici comparativ cu perioada de nouă luni 

încheiată la 30 septembrie 2015, ratele acestor indicatori raportaţi la cifra de afaceri se 

situează la un nivel extrem de favorabil şi anume: 29,7%, 37,5% şi 52,3% (faţă de 33,3%, 

39,5% şi respectiv 57,6% la nivelul perioadei analizate aferente anului 2015), ceea ce 

confirmă profitabilitatea ridicată a activităţii societăţii. 

 

 

T3 

2015 

T2 

2016 

T3 

2016 

Δ T3 

(%) 

Indicatori principali 9 luni 

2015 

9 luni 

2016 

Δ 9 luni 

(%) 

1.358 823 836 -38,43 Gaz metan extras (mil.mc) 4.135 3.034 -26,63 

99 54 54 -44,9 Redevenţă petrolieră (mil.mc) 301 208 -30,90 

2.679 1.590 1.201 -55,17 Producţie condensat (tone) 8.191 4.841 -40,90 

691,9 191,8 391,5 -43,42 Producţie energie electrică (GWh) 1.102,1 902,0 -18,16 

0,0 0,0 0,0  
Servicii de extracţie gaze din 

depozite facturate (mil.mc) 
1.190,1 931,0 -21,77 

819,0 373,6 619,9 -24,31 
Servicii de injecţie gaze în 

depozite facturate (mil.mc) 
1.550,1 1.302,4 -15,98 

 
*)

 – cuprinde gaze din producţia curentă (inclusiv cele din asocierea Romgaz-Schlumberger) şi include 

gazele livrate la SPEE Iernut şi Cojocna. 

 

În tabelul de mai jos este prezentată situaţia cantităţilor de energie electrică produsă în 

primele trei trimestre ale anului 2016, comparativ cu cele produse în perioadele similare ale 

anului 2015: 

                     *MWh* 

 2015 2016 Indici  

1 2 3 4=3/2x100 

Trimestrul 1 167.007,91 318.720,48 190,84% 

Trimestrul 2 222.680,04 191.846,53 86,15% 

Trimestrul 3 823.248,79 391.472,38 47,55% 

9 luni 1.212.936,79 902.039,38 74,36% 

Scăderea cantităţilor de energie electrică produse sunt datorate hidraulicităţii crescute din 

Trimestrul 3 2016 faţă de acelaşi trimestru de anul trecut. Acest lucru a dus la scăderea 
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preţului de închidere a licitaţiilor pe Piaţa Zilei Următoare şi la accesul redus la Piaţa de 

Echilibrare. În aceste condiţii cantitatea de energie electrică tranzacţionată (cumpărată şi 

revânduta) a ajuns să crească cu 41% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut iar încasările din 

serviciile de sistem a crescut cu 32%.
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 EVENIMENTE IMPORTANTE

Romgaz a realizat o nouă descoperire importantă de hidrocarburi pe teritoriul României 

Testele de producţie finalizate la două sonde de explorare confirmă o importantă acumulare 

de hidrocarburi. Rezultatele obţinute în urma testelor de curgere (DST) prefigurează producţii 

zilnice între 1.400 şi 2.200 boe/sondă. Resursa contingentă, evaluată pe baza datelor obţinute 

din foraje, care include geofizica de sondă, carote mecanice şi fluide extrase la teste, dar şi din 

dimensionarea capcanei pe date seismice 3D, este estimată între 150 şi 170 milioane boe. 

Extinderea cu 5 ani (2016-2021) a fazei de explorare pentru principalele 8 perimetre aflate 

în concesiunea societăţii 

Finalizarea etapei 1 de modernizare a depozitului de înmagazinare subterană Sărmăşel 

prin creşterea capacităţii de lucru la 950 milioane mc pe ciclu 

27 ianuarie 2016 

A fost adoptată Ordonanţa Guvernului nr.11 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară. Cea mai importantă 

modificare, cu impact asupra activităţii Romgaz, este aceea că bugetul de venituri şi cheltuieli 

al societăţii nu mai trebuie aprobat prin hotărâre a Guvernului României înainte de a fi 

aprobat de către acţionarii societăţii. 

22 februarie 2016 

Doamna Baciu Sorana a renunţat la mandatul de administrator, pe postul devenit astfel vacant 

fiind numit domnul Tcaciuc Sebastian-Gabriel în calitate de administrator provizoriu din data 

23 februarie 2016. 

23 martie 2016 

ANRE a emis Ordinul nr.9/2016 pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr.58/2015 privind 

stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a 

gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” S.A. Mediaş. 

25 martie 2016 

Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr.2 din 18 martie 2015 

încetează mandatul de administrator al domnului Dorcioman Dragoş. 

Prin Hotărârea nr.3 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost ales domnul                

Jude Aristotel-Marius în calitate de administrator, pe postul devenit vacant ca urmare a 

încheierii mandatului domnului Dorcioman Dragoş. De asemenea, prin aceeaşi Hotărârea 

AGOA, a fost ales în calitate de administrator domnul Tcaciuc Sebastian-Gabriel. 

27 mai 2016  

A fost adoptată Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prin care se aduc şi 

modificări destul de substanţiale Ordonanţei pe care o aprobă. 

16 iunie 2016  

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr.5/2016 a fost aprobat bugetul 

de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2016. 
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28 iunie 2016  

A fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.461/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr.488/2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din 

producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică în centralele de 

cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, prin care Guvernul 

României a aprobat, pentru perioada 1 iulie 2016 – 31 martie 2017, menţinerea preţului 

producţiei interne la valoarea de 60,00 lei/MWh. 

Conform HG nr.488 din 1 iulie 2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor 

naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, 

numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în 

centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 

1 iulie 2015-30 iunie 2021, începând cu data de 1 iulie 2016 preţul trebuia să crească la          

66,00 lei/MWh.  

28 septembrie 2016 

A fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin care s-au aprobat Normele 

metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 

candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale și 

Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari 

şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după 

caz, de supraveghere al întreprinderii publice, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor 

directoratului. 
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ROMGAZ PE SCURT 

 sunt următoarele: 

 explorare-producţie de gaze naturale; 

 înmagazinare subterană gaze naturale; 

 furnizare de gaze naturale; 

 operaţii speciale şi servicii la sonde; 

 servicii de mentenanţă şi transporturi; 

 producţie şi furnizare energie electrică; 

 distribuţie de gaze naturale. 

 

La data de 30 septembrie 2016 structura acţionariatului societăţii este următoarea: 

 Număr acţiuni % 

Statul român
1
 269.823.080 70,0071 

Free float – total, din care: 

    *persoane juridice 

    *persoane fizice 

115.599.320 

94.516.028 

21.083.292 

29,9929 

24,5227 

5,4702 

Total 385.422.400 100,0000 

 
 

Organizarea societăţii corespunde unei structuri de tip ierarhic-funcţională, având un număr 

de şase niveluri ierarhice de la acţionarii societăţii la personalul de execuţie.  

În prezent, Societatea are în componenţa sa şapte sucursale înfiinţate atât pe baza principiului 

specificului activităţilor desfăşurate cât şi al teritorialităţii (sucursalele de producţie gaze 

naturale), după cum urmează:  

 Sucursala Mediaş; 

 Sucursala Târgu Mureş; 

 Sucursala Ploieşti; 

 Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde Mediaş 

(SIRCOSS); 

 Sucursala de Transport Tehnologic şi Mentenanţă Târgu Mureş (STTM);  

 Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut; 

 Sucursala Bratislava. 

                                                           
1
 Statul român prin Ministerul Energiei 

Statul 
roman 

70% 
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Societatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 7 membri care, la 

data de 30 septembrie 2016, are următoarea componenţă: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Instituţia unde lucrează Funcţia în CA 

1 Negruţ Aurora Ministerul Energiei Preşedinte 

2 Popescu Ecaterina SC “Chimforex” SA Membru 

3 Metea Virgil Marius SNGN “Romgaz” SA Membru 

4 Jansen Petrus Antonius Maria Associate Lecturer London School of 

Business and Finance 

Membru 

5 Chisăliţă Dumitru Universitatea “Transilvania” Braşov Membru 

6 Tcaciuc Sebastian Gabriel Auris Capital Membru 

7 Jude Aristotel Ministerul Energiei Membru 

 

La data de 30 septembrie 2016 societatea înregistra un număr de 6.250 de angajaţi.  

În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia numărului de angajaţi în perioada 1 ianuarie 

2013-30 septembrie 2016: 

Specificaţii 2013 2014 2015 9 luni 

2016 

1 2 3 4 5 

Număr de angajaţi la începutul perioadei 5.921 6.472 6.344 6.356 

Număr de persoane nou angajate 681
*) 

92 159 76 

Număr de persoane care au încetat 

raporturile de muncă cu societatea 

130 220 147 182 

Număr de angajaţi la sfârşitul perioadei 6.472 6.344 6.356 6.250 

 

*) 
– creşterea este generată de preluarea CTE Iernut. 

Structura pe activităţi a personalului societăţii la finele perioadei de raportare este prezentată 

în figura de mai jos: 

 

62,50% 

11,31% 

7,70% 

8,99% 
8,27% 1,23% 

Extractie gaze

Probe de productie/operatii
speciale la sonde

Transport

Productie energie electrica

Inmagazinare gaze

Sanatate
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INDICATORI FIZICI 

Cantităţile de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase în/din depozitele de 

înmagazinare subterană pe perioada ianuarie - septembrie 2016, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anilor 2014 şi 2015, sunt prezentate în tabelul de mai jos (mil.mc): 

Nr. 

crt. 

Specificaţii 9 luni         

2014 

9 luni           

2015 

9 luni     

2016 

Indici 

0 1 2 3 4 5=4/3x100 

1. 

1.1. 

1.2. 

Gaz metan extras brut – total, din care: 

    *gaze proprii 

    *asociere Schlumberger (100%) 

4.227,9 

4.084,9 

143,0 

4.134,5 

3.982,2 

152,3 

3.034,3 

2.924,7 

109,7 

73,4% 

73,4% 

72,0% 

2. Consum tehnologic 59,8 57,8 38,5 66,6% 

3. Gaz metan propriu extras net (1.-1.2.-2.) 4.025,1 3.924,4 2.886,1 73,5% 

4. Gaze proprii injectate în depozite 464,2 622,0 414,1 66,6% 

5. Gaze proprii extrase din depozite 450,5 293,3 308,9 105,3% 

6. Diferenţe din PCS-uri 8,0 13,8 0,0 0,0% 

7. Gaz metan din producţia proprie livrat (3.-4.+5.-

6.) 
4.003,4 3.581,9 2.780,9 77,6% 

8.1. Gaze vândute în depozit   79,2  

8.2. Gaze livrate la CTE Iernut şi Cojocna 304,0 359,4 267,4 74,4% 

9. Gaz metan din producţia proprie livrat în piaţă 
(7.+8.1.-8.2.) 

3.699,4 3.222,5 2.592,7 80,5% 

10. Gaz metan din asocieri
*)

 – total, din care: 

   *Schlumberger (50%) 

   *Raffles Energy (37,5%) 

   *Amromco (50%) 

136,0 

71,5 

0,7 

63,8 

125,2 

76,1 

0,3 

48,8 

108,8 

54,9 

0,3 

53,6 

86,9% 

72,1% 

100,0% 

109,8% 

11. Achiziţii gaze din producţia internă 13,5 12,6 9,5 75,4% 

12. Gaz metan din producţia internă valorificat 
(9.+10.+11.) 

3.848,9 3.360,3 2.711,0 80,7% 

13. Gaz metan din producţia internă livrat (8.2.+12.) 4.152,9 3.719,7 2.978,4 80,1% 

14. Gaze din import livrate 72,9 2,2 6,8 309,1% 

15. Gaz metan total livrat (13.+14.) 4.225,8 3.721,9 2.985,2 80,2% 
      

* Servicii de extracţie gaze din depozite facturate 1.169,4 1.190,1 931,0 78,2% 

* Servicii de injecţie gaze în depozite facturate 1.615,2 1.550,1 1.302,4 84,0% 
      

 

*)
 În cazul asocierii Romgaz – Schlumberger gazele produse sunt evidenţiate şi comercializate integral 

de către Romgaz după care veniturile obţinute se împart în cote egale între cei doi asociaţi. În cazul 

asocierilor cu Amromco şi Raffles Energy gazele obţinute nu reprezintă producţie a Romgaz dar 

valoarea gazelor se reflectă în cifra de afaceri a Romgaz conform cotei parte deţinută în cadrul 

asocierii. 
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INVESTIŢII 

Pentru primele 9 luni din 2016 Romgaz şi-a programat investiţii în valoare de 756,5 milioane 

lei şi a realizat 380 milioane lei, cu cca.49,8% respectiv 376,5 milioane lei mai puţin decât 

nivelul investiţiilor programate. Finanţarea investiţiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii ale 

societăţii. 

Comparativ cu perioada similară a anului 2015, investiţiile realizate în 2016 sunt mai mici cu 

272,5 milioane lei, respectiv 41,8%. 

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcţiune în perioada analizată a fost de                           

205,2 milioane lei.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate investiţiile realizate în primele 9 luni din 2016, pe 

capitolele de investiţii, comparativ cu cele realizate în perioada similară a anului 2015 şi 

respectiv cele programate: 

*mii lei* 

Capitol investiţii 

Realizat 

9 luni 

2015 

Program 

9 luni 

2016 

Realizat 

9 luni 

2016 

2016/ 

2015 

R 2016/ 

P 2015 

1 2 3 4 5=4/2x100 6=4/3x100 

I. Lucrări de explorare geologice pentru 

descoperirea de noi rezerve de gaz metan 
392.117 336.536 120.500 30,73% 35,8% 

II. Lucrări de foraj exploatare, punere în 

producție sonde, infrastructură şi utilități 
39.647 91.233 15.414 38,9% 16,9% 

III. Susținerea capacitații de înmagazinare 

subterană a gazelor 
19.184 64.041 57.618 300,3% 90.0% 

IV. Lucrări de protecția mediului înconjurător 4.579 3.590 152 3,3% 4,2% 

V. Retehnologizarea şi modernizarea 

instalațiilor şi echipamentelor din dotare 
158.004 174.680 153.388 97,1% 87,8% 

VI. Dotări şi utilaje independente 31.478 63.268 29.486 93,7% 46,6% 

VII. Cheltuieli pentru studii şi proiecte 7.512 23.196 3.447 45,9% 14,9% 

TOTAL   652.521   756.544   380.005   58,2% 50,2% 
 

Printre realizările fizice notabile ale primelor trei trimestre se numără:  

 realizarea şi punerea în funcţiune de instalaţii tehnologice la 11 sonde, executarea 

reparatiilor capitalizabile şi modernizărilor la sonde la nivelul planificat (cca. 100 sonde), 

efectuate în regie proprie de către S.I.R.C.O.S.S. şi asigurarea elaborării unui volum mare 

de proiecte necesare investiţiilor viitoare; 

 finalizarea lucrărilor şi asigurarea condiţiilor pentru efectuarea probelor tehnologice şi 

punerea în funcţiune a instalaţiilor de comprimare şi uscare de la depozitul de 

înmagazinare subterană a gazelor de la Sărmăşel; 

 executarea în regie proprie de către SIRCOSS a lucrărilor de foraj pentru două sonde de 

explorare. 

Nerealizările valorice înregistrate la sfârşitul Trimestrului 3 sunt datorate, în principal:  

 întârzierilor înregistrate în procesele de achiziţii publice, din cauza schimbării cadrului 

legislativ; 

 întreruperilor înregistrate în promovarea spre achiziţie a execuţiei lucrărilor de foraj, 

motivate de interpretările legislaţiei privind finanţarea execuţiei unor lucrări de amenajări 

pe drumuri publice, situate pe traseul ce asigură accesul la forajul sondelor; 
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 amânarea unor lucrări de foraj de exploatare din cauza scăderii rentabilităţii anumitor 

proiecte; 

 evaluarea suplimentară a comercialităţii proiectelor din Marea Neagră; 

 dificultăţi în obţinerea permiselor pentru executarea unor lucrări de dezvoltare. 
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 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

 

În tabelul de mai jos este prezentat rezumatul situaţiei poziţiei financiare individuale la                 

30 septembrie 2016, comparativ cu 31 decembrie 2015: 

INDICATOR 
31 decembrie 2015              

(mii lei) 

30 septembrie 2016               

(mii lei) 

Variatie                             

(%) 

1 2 3 4=(3-2)/2x100 

ACTIVE 
 

 
 

Active imobilizate       

Imobilizări corporale 5.996.460  5.836.989  -2,7 

Alte imobilizări necorporale 399.859  399.184  -0,2 

Investiţii în filiale 1.200  1.200  0,0 

Investiţii în asociaţi 163  125  -23,3 

Alte investiţii financiare 70.080 69.657 -0,6 

Alte active financiare 29.300  43.500  48,5 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 6.497.062  6.350.655  -2,3 

Active circulante 
 

 
 

Stocuri 559.784  633.753  13,2 

Creanţe comerciale şi alte creanţe 601.065  606.870  1,0 

Alte active financiare 2.146.827  1.390.638  -35,2 

Alte active 139.612  164.664  17,9 

Numerar şi echivalent de numerar 740.352  1.051.448  42,0 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 4.187.640  3.847.373  -8,1 

TOTAL ACTIVE 10.684.702  10.198.028  -4,6 

CAPITALURI ŞI DATORII  
 

 
 

Capitaluri 
 

 
 

Capital emis 385.422  385.422  0,0 

Rezerve 2.581.853  2.927.897  13,4 

Rezultat reportat  6.724.947  6.051.965  -10,0 

TOTAL CAPITALURI  9.692.222  9.365.284  -3,4 

Datorii pe termen lung  
 

 
 

Provizioane pentru beneficii acordate 

salariaţilor 
102.959  99.685  -3,2 

Datorii privind impozitul amânat 62.589  49.152  -21,5 

Provizioane  200.855  202.155  0,6 

Total datorii termen lung  366.403  350.992  -4,2 

Datorii pe termen scurt  
 

 
 

Datorii comerciale şi alte datorii  186.937  220.755  18,1 

Datorii cu impozitul pe profit curent 90.838  75.451  -16,9 

Provizioane 28.779  32.944  14,5 

Alte datorii      319.523  152.602  -52,2 

Total datorii pe termen scurt  626.077  481.752  -23,1 

TOTAL DATORII  992.480  832.744  -16,1 

TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII  10.684.702  10.198.028  -4,6 
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ACTIVE IMOBILIZATE 

Totalul activelor imobilizate a înregistrat o diminuare de 2,3%, adică cu 146,41 milioane lei, 

de la 6.497,06 milioane lei la 31 decembrie 2015 la 6.350,66 milioane lei, ca urmare a 

amortizării şi deprecierii mijloacelor fixe mai mari decât a investiţiilor în active noi. 

ACTIVE CIRCULANTE 

Activele circulante au scăzut cu 340,27 milioane lei (8,1%) la data de 30 septembrie 2016, ca 

urmare a scăderii  nete a numerarului, echivalentelor de numerar, titlurilor de stat şi 

depozitelor bancare constituite pe o perioadă mai mare de trei luni. Mai jos sunt prezentate 

variaţiile elementelor componente. 

Stocuri 

Creșterea cu 13,2% (73,97 milioane lei) se datorează creșterii stocului de gaze naturale, ca 

efect al injecției de gaze în depozitele subterane pe perioada trimestrelor II și III ale anului 

2016 și creșterii stocului de material tubular necesar forării sondelor de extracție gaze 

naturale. 

Creanţe comerciale şi alte creanţe 

Creanţele comerciale au înregistrat o creştere nesemnificativă, de 1%, la 30 septembrie 2016 

comparativ cu 31 decembrie 2015, ca urmare a majorării ajustărilor de depreciere înregistrate 

în legătura cu creanţele ajunse la scadenţă, neîncasate. În cursul anului 2016 s-au înregistrat 

ajustări de depreciere suplimentare nete pentru creanţele comerciale în valoare de 330,69 

milioane lei, din care 328,30 milioane lei în legătură cu unul dintre cei mai importanţi clienţi 

ai societăţii.  

Numerar şi echivalent de numerar. Alte active financiare 

Numerarul, echivalentul de numerar şi alte active financiare au fost la finele trimestrului III 

2016 în sumă de 2.442,09 milioane lei, faţă de 2.887,18 milioane lei la finalul anului 2015. 

Această scădere se datorează faptului că în cursul anului 2016 s-au plătit dividende de 

1.040,68 milioane lei.  

Alte active 

Cheltuielile înregistrate în avans şi nedecontate la sfârşitul trimestrului III 2016 sunt cu               

33,94 milioane lei mai mari decât la finele anului 2015 şi reprezintă impozitul pe construcţii 

speciale care urmează a afecta costurile, eşalonat pe perioada următoare a anului 2016, 

precum şi costurile cu serviciile de transport gaze naturale în depozitele subterane şi care 

urmează a fi facturate clienţilor pe măsura livrării gazelor înmagazinate. 

CAPITALURI 

Rezervele au crescut cu 346,04 milioane lei, în principal ca efect al repartizării la fondul de 

dezvoltare a unei părți din profitul net al anului 2015 (335,94 milioane lei). 

Rezultatul reportat a scăzut cu 672,98 milioane lei, influenţat negativ de repartizarea 

profitului net din anul precedent, pe destinațiile aprobate de A.G.A., efectul pozitiv fiind  

generat de valoarea profitului net realizat în primele nouă luni ale anului 2016. 

DATORII PE TERMEN LUNG 

Diminuarea datoriilor  pe termen lung este rezultatul reducerii datoriei cu impozitul pe 

profitul amânat cu 13,44 milioane lei. Impozitul pe profit amânat se calculează conform 

cerinţelor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, însă nu reprezintă o datorie 

exigibilă. 
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DATORII PE TERMEN SCURT 

Datoriile pe termen scurt au scăzut cu 144,33 milioane lei, de la 626,08 milioane lei, cât se 

înregistrau la 31 decembrie 2015, la 481,75 milioane lei, suma înregistrată la 30 septembrie 

2016. 

Datorii comerciale şi alte datorii 

Majorarea cu 18,1%, respectiv 33,82 milioane lei, a datoriilor comerciale se datorează mai 

ales creșterii avansurilor încasate de Societate de la clienții acesteia. 

Alte datorii 

Au înregistrat o reducere cu 52,2%, ca efect al scăderii obligaţiilor faţă de bugetul de stat 

(TVA de plată, impozitul aplicat la veniturile suplimentare obţinute în urma dereglementării 

preţurilor pe piaţa gazelor naturale, redevenței pentru producția de gaze). Datoriile cu 

impozitele și taxele sunt mai mici la data de 30 septembrie 2016, comparativ cu 31 decembrie 

2015, datorită valorii diminuate a gazelor naturale livrate şi facturate clienţilor și a diminuării 

producției. 

Datorii cu impozitul pe profit curent 

Datoriile cu impozitul pe profitul curent au scăzut, datorită scăderii profitului brut şi implicit a 

bazei de impozitare. 

Provizioane 

Provizioanele au înregistrat o creştere cu 14,5% faţă de anul încheiat la 31 decembrie 2015, 

influențate de provizionul constituit pentru dezafectarea mijloacelor fixe. 

 

 

Sinteza contului de profit şi pierdere al societăţii pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 

2016, comparativ cu perioada similară a anului 2015, se prezintă astfel: 

Descriere                           

Ianuarie-  

septembrie 2015 

(mii lei) 

Ianuarie- 

septembrie 2016 

(mii lei) 

Variație 

(mii lei) 

Variație 

(%) 

1 2 3 4=3-2 5=4/2x100 

Cifra de afaceri 2.933.107 2.401.520  (531.587)  -18,1 

Costul mărfurilor vândute (33.208) (46.326)  13.118  39,5 

Venituri din investiţii 34.767 18.023  (16.744)  -48,2 

Alte câştiguri sau pierderi (213.534) (407.588)  194.054   90,9 

Variaţia stocurilor 129.917 73.527  (56.390) -43,4 

Materii prime şi consumabile (58.934) (41.458)  (17.476) -29,7 

Amortizare şi depreciere (528.898) (356.424)  (172.474)  -32,6 

Cheltuieli cu personalul (358.748) (356.383)  (2.365) -0,7 

Cheltuieli financiare (13.602) (13.731)  129  0,9 

Cheltuieli de explorare - (80.502) 80.502  n/a 

Alte cheltuieli (740.426) (605.855)  (134.571)  -18,2 

Alte venituri 44.336 333.750  289.414  652,8 
  

 
  

Profit înainte de impozitare 1.194.777 918.553  (276.224)  -23,1 
  

 
  

Cheltuiala cu impozitul pe profit (219.446) (204.851)  (14.595)  -6,7 

  
 

  

Profitul net 975.331 713.702  (261.629)  -26,8 
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Cifra de afaceri 

În primele nouă luni ale anului 2016, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 2.401,52 

milioane lei, comparativ cu 2.933,11 milioane lei realizată în aceeași perioadă a anului 2015, 

rezultând o scădere cu 18,1%. 

Cifra de afaceri realizată din vânzarea gazelor naturale din producţia internă, inclusiv asocieri, 

a fost mai mică în perioada analizată, comparativ cu perioada de nouă luni încheiată la 30 

septembrie 2015, cu 493,50 milioane lei (20,7%), ca urmare a diminuării cererii de gaze 

naturale pe piața internă. 

Costul mărfurilor vândute 

Pentru perioada de nouă luni încheiată la data de 30 septembrie 2016, costul mărfurilor 

vândute a crescut cu 39,5%, de la 33,21 milioane lei în perioada similară a anului 2015, la 

46,33 milioane lei în 2016, în principal ca urmare a majorării activităţii de trading în piaţa de 

energie electrică. 

Venituri din activităţile de investiţii  

Pentru perioada de raportare, venitul din activitatea de investiţii a scăzut cu 48,2%,               

(16,74 milioane lei), ca rezultat al diminuării ratelor de dobândă aferente disponibilului de 

numerar plasat în depozite bancare și titluri de stat. 

Alte câştiguri sau pierderi 

În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2016, societatea a înregistrat o pierdere de 

407,59 milioane lei datorată în cea mai mare parte constituirii de ajustări de depreciere 

aferente creanţelor faţă de unul dintre clienţii importanți ai societății. În urma intrării în 

insolvență a acestui client, în vederea derulării procedurilor presupuse de această situație și 

pentru apărarea intereselor societății, în Trimestrul 3 2016 au fost facturate penalități de 

întârziere câștigate în instanță, printr-o hotărâre judecătoreasca nedefinitivă, aferente unor 

creanțe care s-au stins printr-o dare în plată în anul 2013. Având în vedere incertitudinea 

încasării acestei sume, s-a constituit o ajustare de depreciere echivalentă, care anulează 

venitul din penalități facturat acestui client. Venitul din aceste penalități este reflectat în 

cadrul secţiunii „Alte venituri”. 

De asemenea, în alte câștiguri și pierderi este inclusă pierderea din casarea activelor 

imobilizate, în valoare de 72,13 milioane lei. Această pierdere este compensată de reluarea la 

venituri a ajustărilor de depreciere constituite pentru aceste active în perioadele precedente, 

efectul în rezultatul perioadei analizate fiind nesemnificativ. Reluarea la venituri a ajustărilor 

de depreciere pentru active imobilizate este reflectată în cadrul cheltuielilor cu amortizarea și 

deprecierea. 

Variaţia stocurilor 

În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie a anilor 2016 şi 2015, cantităţile de gaze, 

proprii Romgaz, injectate în depozite au fost mai mari decât cele extrase, generând astfel o 

variaţie a stocurilor favorabilă (venit). 

Diferenţa între cantităţile de gaze injectate şi extrase în/din depozite a fost mai mică în cele 

nouă luni încheiate la 30 septembrie 2016, decât cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului 

precedent, rezultând o diminuare a veniturilor cu 56,39 milioane lei. 

Materii prime şi materiale consumabile 

În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2016, valoarea materialelor consumate a 

fost mai mică decât în perioada similară a anului precedent, datorită, în special, diminuării 

cheltuielilor cu combustibilul. 
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Amortizare şi depreciere 

În cadrul acestor cheltuieli sunt incluse cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate în 

valoare de 399,28 milioane lei (2015: 428,37 milioane lei) și venituri nete cu ajustările de 

depreciere a activelor imobilizate în valoare de 42,86 milioane lei (2015: cheltuieli nete cu 

ajustările de valoare de 100,53 milioane lei).  

Diminuarea cheltuielilor cu amortizarea este generată de scăderea producției de gaze naturale 

în perioada analizată, sondele de producție fiind amortizate în funcție de raportul dintre 

producție și rezerve. 

În ceea ce privește veniturile nete cu ajustările de depreciere, acestea compensează cheltuielile 

de explorare în valoare de 80,50 milioane lei, reprezentând proiecte de foraj de explorare 

abandonate în cursul anului 2016 pentru care Societatea a constituit în perioadele precedente 

ajustări de depreciere pe seama cheltuielilor. De asemenea, aceste venituri nete compensează 

pierderea din casarea activelor imobilizate, după cum s-a menționat anterior. Drept urmare, 

efectul în rezultatul perioadei al abandonării proiectelor de foraj de explorare fără rezultat, 

precum și al casării activelor imobilizate, este nesemnificativ. 

Cheltuieli cu personalul  

În perioada de raportare, cheltuielile cu salariile, taxele şi contribuţiile sociale aferente 

salariaţilor au avut o variație nesemnificativă față de anul precedent.  

Cheltuieli de explorare  

În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2016, cheltuielile de explorare, 

reprezentând proiecte de foraj de explorare abandonate, au fost în sumă de 80,50 milioane lei. 

Totuși, rezultatul perioadei curente nu a fost afectat, deoarece Societatea a constituit în 

perioadele precedente ajustări de valoare pentru aceste proiecte (a se vedea mențiunile din 

cadrul secțiunii „Amortizare şi depreciere”). 

Alte cheltuieli au înregistrat o scădere cu 18,2% (134,57 milioane lei), de la 740,43 milioane 

lei la 30 septembrie 2015, la 605,85 milioane lei la 30 septembrie 2016. Această scădere este 

datorată în principal diminuării cu 136,46 milioane lei a cheltuielilor cu alte taxe şi impozite, 

reduceri semnificative fiind înregistrate de cheltuielile cu redevenţa şi impozitul pe veniturile 

suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul de gaze naturale. 

Alte venituri 

În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2016, Societatea a înregistrat alte venituri 

în valoare de 333,75 milioane lei. În această sumă sunt incluse venituri din penalități de 

întârziere facturate clienților pentru neplata la scadență în sumă de 285,46 milioane lei, din 

care 276,50 milioane lei facturate către ELCEN. La 30 septembrie 2016, din penalităţile 

facturate către ELCEN în cursul anului 2016, a rămas neîncasată suma de 265,32 milioane lei. 

Pentru această sumă au fost constituite ajustări de depreciere, având în vedere intrarea în 

insolvenţă a ELCEN. 

Profitul perioadei 

În primele trei trimestre ale anului 2016, profitul net al societăţii a scăzut cu 261,63 milioane 

lei (26,8%), de la 975,33 milioane lei în 2015 la 713,7 milioane lei, datorită efectului cumulat 

al celor prezentate mai sus. 
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În continuare prezentăm situația comparativă a rezultatului global interimar pe segmente 

pentru perioada ianuarie –septembrie 2016, respectiv ianuarie – septembrie 2015:

* mii lei * 

Descriere 

Producţie 

şi vânzare 

gaze 

Înmagazinare Alte activităţi 
Ajustări şi 

eliminări 
TOTAL 

Cifra de afaceri      

    *ianuarie - septembrie 2015   2.548.165       247.478          497.461   (359.997)   2.933.107  

    *ianuarie - septembrie 2016 2.016.878 263.513  419.751  (298.622 ) 2.401.520  

Costul mărfurilor vândute 
     

    *ianuarie - septembrie 2015      (12.413)    (25)     (20.770)                 -       (33.208) 

    *ianuarie - septembrie 2016 (17.207) (409) (28.710) - (46.326) 

Venituri din investiţii      

    *ianuarie - septembrie 2015          1.490     4.291     28.986                 -         34.767  

    *ianuarie - septembrie 2016 662  3.153 14.208 - 18.023  

Alte câştiguri sau pierderi 
     

    *ianuarie - septembrie 2015    (203.042)    (319)      (10.173) -                      (213.534) 

    *ianuarie - septembrie 2016 (404.612) (1.727) (1.249) - (407.588) 

Variaţia stocurilor      

    *ianuarie - septembrie 2015      111.562       15.561                  2.794                  -       129.917  

    *ianuarie - septembrie 2016 58.146  11.473 3.908 - 73.527  

Materii prime şi consumabile 
     

    *ianuarie - septembrie 2015      (39.971)              (10.296)              (12.441)          3.774       (58.934) 

    *ianuarie - septembrie 2016 (28.663) (5.989) (8.467) 1.661 (41.458) 

Amortizare şi depreciere      

    *ianuarie - septembrie 2015    (435.743)    (67.589)   (25.566)                  -     (528.898) 

    *ianuarie - septembrie 2016 (259.668) (74.281) (22.475) - (356.424) 

Cheltuieli cu personalul 
     

    *ianuarie - septembrie 2015    (227.063)           (34.031)          (97.654)                   -     (358.748) 

    *ianuarie - septembrie 2016 (227.236) (34.168)  (94.979)  - (356.383) 

Cheltuieli financiare      

    *ianuarie - septembrie 2015       (12.508)      (1.094)      -                   -        (13.602) 

    *ianuarie - septembrie 2016 (12.530) (1.201)  -  - (13.731) 

Cheltuieli de explorare 
     

    *ianuarie - septembrie 2015                   -                  -    -                  -                    -  

    *ianuarie - septembrie 2016 (80.502) - - - (80.502) 

Alte cheltuieli      

    *ianuarie - septembrie 2015    (790.108)      (73.154)      (234.779)     357.615     (740.426) 

    *ianuarie - septembrie 2016 (655.394) (71.172)  (177.056) 297.767 (605.855) 

Alte venituri 
     

    *ianuarie - septembrie 2015         44.128            267           1.333        (1.392)         44.336  

    *ianuarie - septembrie 2016 329.195            2.036          3.325  (806)  333.750  

Profit înainte de impozitare      

    *ianuarie - septembrie 2015      984.497     81.089      129.191                   -    1.194.777  

    *ianuarie - septembrie 2016 719.069       91.228      108.256  - 918.553  

Cheltuiala cu impozitul pe profit 
     

    *ianuarie - septembrie 2015                   -                  -     (219.446)                  -     (219.446) 

    *ianuarie - septembrie 2016 -                 -    (204.851) - (204.851) 

Profit net      

    *ianuarie - septembrie 2015      984.497     81.089    (90.255)                  -       975.331  

    *ianuarie - septembrie 2016 719.069       91.228      (96.595) 
 

713.702  
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Fluxurile de trezorerie înregistrate în perioada ianuarie – septembrie 2016 şi respectiv în 

perioada similară a anului 2015 se prezintă astfel: 

 

INDICATOR 9 luni 2015 

(mii lei) 

9 luni 2016 

(mii lei) 

Variaţie (%) 

1 2 3 4=(3-2)/2x100 

Fluxuri de numerar din activităţi operaţionale    

Profitul net aferent perioadei 975.331 713.702 -26,8% 

Ajustări pentru:    

Cheltuieli cu impozitul pe profit 219.446 204.851 -6,7% 

Cheltuieli cu dobânzile 23 12 -47,8% 

Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare 13.579 13.719 1,0% 

Venituri cu dobânzile (34.767) (18.023) -48,2% 

Pierderi din cedarea activelor imobilizate 15.716 72.128 358,9% 

Variaţia provizionului cu dezafectarea recunoscută în 

rezultatul anului, cu excepţia efectului trecerii timpului 

(1.114) (1.297) 16,4% 

Variaţia altor provizioane (4.653) (7.005) 50,5% 

Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare 107.296 (18.076) -116,8% 

Cheltuielile de explorare - 80.502 n/a 

Deprecierea activelor imobilizate (6.763) (24.782) 266,4% 

Cheltuieli cu amortizarea 428.365 399.282 -6,8% 

Deprecierea netă a investiţiilor financiare 1.297 38 -97,1% 

Deprecierea netă a altor investiţii financiare 6.694 (1.554) -123,2% 

Pierdere din cedarea altor investiţii financiare - 1.577 n/a 

Pierderi din creanţele comerciale şi alte creanţe 188.530 330.694 75,4% 

Recuperări dezmembrări mijloace fixe - (1.287) n/a 

Deprecierea stocurilor 1.308 4.724 261,2% 

Numerar generat din activităţi operaţionale, înainte de 

variaţia capitalului circulant 

1.910.288 1.749.205 -8,4% 

Variaţia capitalului circulant    

(Creştere)/Descreştere valoare stocuri (168.490) (78.427) -53,5% 

(Creştere)/Descreştere creanţe comerciale si alte creanţe 113.474 (361.551) n/a 

Creştere/(Descreştere) datorii comerciale si alte datorii (94.739) (125.268) 32,2% 

Numerar generat din activităţi operaţionale 1.760.533 1.183.959  -32,7% 

Dobânzi plătite (23) (12) -47,8% 

Impozit pe profit plătit (286.836) (233.675) -18,5% 

Numerar net generat din activităţi operaţionale 1.473.674 950.272  -35,5% 

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii    

Investiţii în asociaţi (753) - -100,0% 

Investiţii în filiale (1.200) - -100,0% 

(Creştere)/Descreştere alte active financiare 983.714 738.602 -24,9% 

Dobânzi încasate 35.948 19.189 -46,6% 

Venituri din vânzarea activelor imobilizate 627 100 -84,1% 

Împrumuturi acordate asociaţilor (703) - -100,0% 
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INDICATOR 9 luni 2015 

(mii lei) 

9 luni 2016 

(mii lei) 

Variaţie (%) 

Rambursări ale sumelor împrumutate asociaţilor 65 - -100,0% 

Dividende încasate 1.634 - -100,0% 

Încasări din vânzarea altor investiţii financiare - 400 n/a 

1 2 3 4=(3-2)/2x100 

Plăti pentru achiziţia de active imobilizate (234.676) (235.322)  0,3% 

Plăti pentru achiziţia de active de explorare (461.752) (121.462)  -73,7% 

Numerar net utilizat în activităţi de investiţii 322.904 401.507  24,3% 

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare    

Dividendele plătite (1.214.539) (1.040.683) -14,3% 

Numerar net utilizat în activităţi de finanţare (1.214.539) (1.040.683) -14,3% 

Creştere/(Descreştere) netă de numerar şi echivalente de 

numerar 

582.039 311.096 -46,6% 

Numerar şi echivalente de numerar la începutul 

perioadei 

526.256 740.352 40,7% 

Numerar şi echivalente de numerar la 30 septembrie 1.108.295 1.051.448 -5,1% 

 

Situaţia fluxurilor de trezorerie ale societăţii este întocmită folosind metoda indirectă, prin 

care profitul net este ajustat cu efectele tranzacţiilor care nu au natură monetară, amânările sau 

angajamentele de plăţi sau încasări în numerar din exploatare, trecute sau viitoare, şi 

elementele de venituri sau cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din investiţii sau 

finanţare. 

 



 

Performanţele financiare ale societăţii sunt evidenţiate şi de evoluţia indicatorilor prezentaţi în 

tabelul de mai jos: 

Indicatori Formula de calcul U.M. 9 luni 2015 9 luni 2016 

1 2 3 4 5 

Fondul de rulment (FR) Cp-Ai = Cpr+Dtl+Pr+Si-Ai mil.lei 3.276 3.366 

Nevoia de fond de rulment 

(NFR) 

(Ac-D+Chav) - (Dcrt-Crts+Vav) mil.lei 
1.662 2.314 

Trezoreria netă FR-NFR = D-Crts mil.lei 1.614 1.051 

Rata rentabilităţii economice 
100x

C

P

p

b  % 
12,11 9,45 

Rata rentabilităţii capitalului 

(ROE) 
100x

C

P

pr

n  
% 

10,30 7,62 

Rata rentabilităţii comerciale 
100x

CA

Pb  % 
40,73 38,25 

Rata rentabilităţii activelor 
100x

A

Pn  
% 

9,39 7,00 

EBIT Pb+Chd-Vd mil.lei 1.160 901 

EBITDA EBIT+Am mil.lei 1.689 1.257 

ROCE 
100x

C

EBIT

ang

 % 
11,76 9,27 

Solvabilitatea patrimonială 
100x

P

C pr
 

% 
91,18 91,83 

Lichiditatea curentă 

crt

crt

D

A  - 
7,27 7,99 

Gradul de îndatorare 
100x

C

C

pr

i  % 
0,00 0,00 

Viteza de rotaţie 
perioada nr.zile x

CA

S clienti
 

- 
74,63 82,08 

Viteza de rotaţie a activelor 

imobilizate 
iA

CA  - 
0,45 0,38 

 

unde: 
Cp capitaluri permanente;   Vav venituri în avans; 

Ai active imobilizate;   Pb profit brut; 

Cpr capital propriu;    Pn profit net; 

Dtl datorii pe termen lung;   CA cifra de afaceri; 

Pr provizioane;    A active totale; 

Si subvenţii pentru investiţii;  Chd cheltuieli cu dobânzile; 

Ac active circulante;   Vd venituri din dobânzi; 

D disponibilităţi;    Am amortizare şi depreciere; 

Chav cheltuieli în avans;   Cang capital angajat (total active – datorii curente); 

Dcrt datorii curente;    Acrt active curente; 

Crts credite pe termen scurt;   P pasive totale; 

Ci capital împrumutat;   clientiS  sold mediu clienţi. 

 
























































































































