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 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
2015

Data raportului 13 noiembrie 2015
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
Veniturile din exploatare realizate au fost în concordanţă cu cele programate prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli aprobat.

Producţia de gaze naturale în T3 2015 a fost sensibil egală cu cea aferentă T3 2014 (1.357,8 
vs 1.362,3 mil.mc) iar producţia pe primele 9 luni din 2015 a fost cu doar 2,21% mai mică 
faţă de cea a perioadei similare din 2014 (4.134,5 vs 4.227,9 mil.mc). 

Cantităţile de gaze nevândute au fost orientate spre depozitele de înmagazinare.

Realizarea unor marje ale profitului net (33,3%), EBIT (39,5%) şi EBITDA (57,6%), 
confirmă menţinerea în continuare a unei profitabilităţi ridicate a activităţii societăţii.

Cheltuielile de exploatare sunt mai mari comparativ cu cele programate, fiind afectate în 
principal cu ajustarea pentru deprecierea creanţelor comerciale în valoare de 187,9 mil.lei şi 
cu ajustarea parţială a imobilizărilor necorporale privind lucrările de explorare în Marea 
Neagră în valoare de 133 mil.lei, ceea ce a dus la obţinerea unui profit net de 975,3 mil.lei. 

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, performanţele societăţii au fost afectate 
în principal de diminuarea cu 2,66% a cererii de consum a gazelor naturale pe piaţa din 
România. 

Vânzarea de către Romgaz a unor cantităţi de gaze diminuate faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut este cauzată de:

 limitarea consumurilor pentru o parte din clienţii care utilizează gazele la producerea de 
energie electrică datorită capacităţii reduse de plată;

 apariţiei cu întârziere a reglementărilor privind stocurile minime pentru iarna 2015-2016 şi
lipsei de apetit a principalilor “actori” din sectorul gazelor naturale pentru conformare, în 
contextul incertitudinilor privind continuarea procesului de liberalizare a preţului în 
secţiunea pieţei reglementate. 

mailto:secretariat@romgaz.ro
http://www.romgaz.ro/
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*milioane lei* 
T3

2014
T2

2015
T3

2015
Δ T3
(%)

Indicatori principali 9 luni
2014

9 luni
2015

Δ 9 luni
(%)

760,4 869,6 698,0 -8,2% Cifra de afaceri (CA) 3.286,8 2.933,1 -10,8%

913,2 941,6 902,3 -1,2% Venituri 3.473,5 3.143,5 -9,5%

595,5 668,6 659,6 10,8% Cheltuieli 2.066,2 1.948,7 -5,7%

317,7 273,0 242,6 -23,6% Profit brut 1.407,2 1.194,8 -15,1%

74,7 69,5 33,9 -54,6% Impozit pe profit 293,2 219,4 -25,2%

243,0 203,5 208,7 -14,1% Profit net 1.114,0 975,3 -12,4%

353,0 577,8 246,7 -30,1% Cash flow din activităţi 
operaţionale

1.998,2 1.473,7 -26,2%

301,2 261,4 233,2 -22,6% EBIT 1.349,2 1.160,0 -14,0%

503,3 381,8 465,2 -7,6% EBITDA 1.917,7 1.688,9 -11,9%

0,63 0,53 0,54 -14,1% Profit pe acţiune (EPS) (lei) 2,89 2,53 -12,4%

32,0% 23,4% 29,9% -6,4% Rata profitului net (% din CA) 33,9% 33,3% -1,9%

39,6% 30,1% 33,4% -15,7% Rata EBIT (% din CA) 41,0% 39,5% -3,7%

66,2% 43,9% 66,6% 0,7% Rata EBITDA (% din CA) 58,3% 57,6% -1,3%

6.361 6.332 6.351 -0,2% Număr de angajaţi la sfârşitul 
perioadei

6.361 6.351 -0,2%

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. 

Realizarea unei cifre de afaceri mai mici comparativ cu perioada similară a anului trecut este 
legată, în general, de diminuarea cererii de gaze naturale la nivel naţional iar, în special, de 
limitarea consumurilor pentru o parte din clienţii care utilizează gazele la producerea de 
energie electrică datorită capacităţii reduse de plată şi apariţia cu întârziere a reglementărilor 
legate de stocurile minime în depozite.

Din cauzele menţionate anterior, profitul net, EBIT şi EBITDA sunt mai mici comparativ cu 
perioada similară din 2014, perioadă în care au fost consemnate cele mai bune rezultate din 
istoria societăţii. Cu toate acestea, ratele acestor indicatori raportaţi la cifra de afaceri nu 
înregistrează abateri semnificative şi se situează la un nivel extrem de favorabil şi anume: 
33,3%, 39,5% şi 57,6% (faţă de 33,9%, 41,0% şi respectiv 58,3% la 9 luni 2014), ceea ce 
confirmă menţinerea în continuare a unei profitabilităţi ridicate a activităţii societăţii. 

Profitul net pe acţiune de 2,53 lei înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2015 va fi influenţat 
pozitiv de repartizarea din rezervele constituite în anii precedenţi în conformitate cu HG 
nr.168/1998. 

În anul 2013 s-a repartizat din rezerve, cu efect în creşterea profitului net de repartizat suma 
de 157,5 mil.lei iar în anul 2014 suma de 241,90 mil.lei. Până la data finalizării situaţiilor 
financiare la 30 septembrie 2015 suma care va fi repartizată din rezerve este de 127 mil.lei.
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T3
2014

T2
2015

T3
2015

Δ T3
(%)

Indicatori principali 9 luni
2014

9 luni
2015

Δ 9 luni
(%)

1.362,3 1.340,6 1.357,8 -0,33 Gaz metan extras (mil.mc) 4.227,9 4.134,5 -2,21

947,4 1.183,7 842,6 -11,06 Gaz metan din producţia internă 
livrat (mil.mc)*) 4.152,9 3.719,7 -10,43

3,0 0,0 0,0 Gaze din import livrate (mil.mc) 72,9 2,2 -96,98

950,4 1.183,7 842,6 -11,34 Total gaze livrate (mil.mc) 4.225,8 3.721,9 -11,92

98,2 97,3 98,8 0,61 Redevenţă petrolieră (mil.mc) 310,0 300,5 -3,06

1.005,0 3.600,0 2.679,0 166,57 Producţie condensat (tone) 3.164,0 8.191,0 158,88

395,1 264,5 691,9 75,12 Energie electrică livrată (GWh) 1.215,6 1.102,1 -9,34

0,0 38,9 0,0 Servicii de extracţie gaze din 
depozite facturate (mil.mc) 1.169,4 1.190,1 1,77

1.005,6 438,9 819,0 -18,56 Servicii de injecţie gaze în 
depozite facturate (mil.mc) 1.615,2 1.550,1 -4,03

*) – cuprinde gaze din producţia curentă, gaze proprii extrase din depozite şi gaze achiziţionate din 
intern şi include gazele livrate la SPEE Iernut şi Cojocna.

Producţia de gaze naturale a evoluat în parametrii anticipaţi la întocmirea programului pentru 
anul 2015, nivelul realizat reprezentând 99,5% din cel planificat (4.153,9 mil.mc – program 
vs 4.134,5 mil.mc – realizat).  

Evoluţia trimestrială a producţiei reflectă sezonalitatea cererii, fiind potenţată de vremea 
călduroasă înregistrată în cursul lunilor mai-iunie şi de vremea caniculară înregistrată în 
cursul lunilor iulie-august. În consecinţă, în primele 9 luni ale anului 2015 Romgaz a 
înregistrat o producţie cu 93,4 mil.mc (2,2%) mai mică decât în aceeaşi perioadă din anul 
trecut. 

Scăderea drastică a cererii în segmentele industriei chimice, limitarea consumurilor pentru o 
parte din clienţii care utilizează gazele la producerea de energie electrică datorită capacităţii 
reduse de plată, apariţia cu întârziere a reglementărilor privind stocurile minime pentru iarna 
2015-2016, lipsa de apetit a principalilor “actori” din sectorul gazelor naturale pentru 
conformare, în contextul incertitudinilor privind continuarea procesului de liberalizare a 
preţului în secţiunea pieţei reglementate sunt cauzele care au dus la diminuarea vânzărilor.

Prin introducerea în exploatare a descoperirilor Frasin-Gura Humorului şi Caragele producţia 
de condensat a înregistrat o creştere majoră (159%) în perioada analizată, înregistrându-se o 
producţie de 8.191 tone. 

La 9 luni 2015 energia electrică emisă de CET Iernut a fost cu 22% mai mare (y/y) în 
contextul unei hidraulicităţi scăzute. Din totalul energiei emise 42% a fost destinată pieţei de 
echilibrare ceea ce a dus la consolidarea poziţiei Romgaz ca şi producător de energie electrică 
în piaţa de echilibrare. Preţurile de vânzare a energiei electrice au depăşit preţurile medii de 
pe toate pieţele. 
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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 2015 structura acţionariatului societăţii este următoarea:

Număr acţiuni %
Statul român1 269.823.080 70,0071
SC “Fondul Proprietatea” SA (FP) 38.542.960 10,0002
Free float – total, din care:

*persoane juridice
*persoane fizice

77.056.360
66.026.995
11.029.365

19,9927
17,1311

2,8616
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 de Producţie Gaze Naturale Mediaş;
Sucursala de Producţie Gaze Naturale Târgu Mureş;
Sucursala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale 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, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

Statul 
roman

70%

FP
10%
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Societatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 7 membri care, la 
data de 30 septembrie 2015, are următoarea componenţă:

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele Instituţia unde lucrează Funcţia în CA

1 Negruţ Aurora Ministerul Energiei, Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

Preşedinte

2 Popescu Ecaterina SC “Bega Minerale Industriale” SA Membru
3 Metea Virgil Marius SNGN “Romgaz” SA Membru
4 Jansen Petrus Antonius Maria London School of Business and Finance Membru
5 Chisăliţă Dumitru Universitatea “Transilvania” Braşov Membru
6 Baciu Sorana Rodica SC “ACGENIO” SRL Membru
7 Dorcioman Dragoş Ministerul Energiei, Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
Membru

La data de 30 septembrie 2015 societatea înregistra un număr de 6.351 de angajaţi. 

În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia numărului de angajaţi în perioada 1 ianuarie 
2012-30 septembrie 2015: 

Specificaţii 2012 2013 2014 9 luni
2015

1 2 3 4 5

Număr de angajaţi la începutul perioadei 5.945 5.921 6.472 6.344
Număr de persoane nou angajate 129 681*) 92 126
Număr de persoane care au încetat 
raporturile de muncă cu societatea

153 130 220 119

Număr de angajaţi la sfârşitul perioadei 5.921 6.472 6.344 6.351

*) – 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: 

62,51%

11,23%

8,67%

8,28% 8,04% 1,28%
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 2015, comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anilor 2013 şi 2014, sunt prezentate în tabelul de mai jos (mil.mc):

Nr. 
crt.

Specificaţii 9 luni
2013

9 luni
2014

9 luni
2015

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%)

4.198,0
4.061,9

136,1

4.227,9
4.084,9

143,0

4.134,5
3.982,2

152,3

97,8%
97,5%

106,5%
2. Consum tehnologic 58,2 59,8 57,8 96,7%
3. Gaz metan propriu extras net (1.-1.2.-2.) 4.003,7 4.025,1 3.924,4 97,5%
4. Gaze proprii injectate în depozite 700,4 464,2 622,0 134,0%
5. Gaze proprii extrase din depozite 262,4 450,5 293,3 65,1%
6. Diferenţe din PCS-uri 11,8 8,0 13,8 172,5%
7. Gaz metan din producţia proprie livrat (3.-4.+5.-

6.) 3.553,8 4.003,4 3.581,9 89,5%

8. Gaze livrate la CTE Iernut şi Cojocna 130,6 304,0 359,4 118,2%
9. Gaz metan din producţia proprie livrat în piaţă

(7.-8.) 3.423,3 3.699,4 3.222,5 87,1%

10. Gaz metan din asocieri*) – total, din care:
*Schlumberger (50%)
*Raffles Energy (37,5%)
*Amromco (50%)

139,5
68,1

3,2
68,2

136,0
71,5

0,7
63,8

125,2
76,1

0,3
48,8

92,1%
106,5%

41,0%
76,4%

11. Achiziţii gaze din producţia internă 8,6 13,5 12,6 93,3%
12. Gaz metan din producţia internă valorificat

(9.+10.+11.) 3.571,3 3.848,9 3.360,3 87,3%

13. Gaz metan din producţia internă livrat (8.+12.) 3.701,9 4.152,9 3.719,7 89,6%
14. Gaze din import livrate 237,9 72,9 2,2 3,0%
15. Gaz metan total livrat (13.+14.) 3.939,8 4.225,8 3.721,9 88,1%

* Servicii de extracţie gaze din depozite facturate 1.291,1 1.169,4 1.190,1 101,8%
* Servicii de injecţie gaze în depozite facturate 1.881,7 1.615,2 1.550,1 96,0%

*) 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 2015 Romgaz şi-a programat investiţii în valoare de 988,6 milioane 
lei şi a realizat 652,5 milioane lei, cu cca.34% respectiv 336 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 2014, investiţiile realizate în 2015 sunt mai mici cu 
98,3 milioane lei, respectiv 13,1%. 

Este de menţionat faptul că investiţiile în lucrări de explorare geologică pentru descoperirea 
de noi rezerve au crescut semnificativ, fiind cu 61,5% (149,3 milioane lei) mai mari faţă de 
perioada similară a anului 2014. 

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcţiune în perioada analizată a fost de                           
420,7 milioane lei.  
În tabelul de mai jos sunt prezentate investiţiile realizate în primele 9 luni din 2015, pe 
capitolele de investiţii, comparativ cu cele realizate în perioada similară a anului 2014 şi 
respectiv cele programate: 

*mii lei* 

Capitol investiţii
Realizat 

9 luni 
2014

Program 
9 luni 
2015

Realizat 
9 luni 
2015

2015/ 
2014

R 2015/ 
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 242.825 460.553 392.117 161,5% 85,1%

II. Lucrări de foraj exploatare, punere în 
producție sonde, infrastructură şi utilități 126.923 93.999 39.647 31,2% 42,2%

III. Susținerea capacitații de înmagazinare 
subterană a gazelor 153.375 86.630 19.184 12,5% 22,1%

IV. Lucrări de protecția mediului înconjurător 2.889 11.063 4.579 158,5% 41,4%

V. Retehnologizarea şi modernizarea 
instalațiilor şi echipamentelor din dotare 175.743 242.646 158.004 89,9% 65,1%

VI. Dotări şi utilaje independente 36.155 67.489 31.478 87,1% 46,6%

VII. Cheltuieli pentru studii şi proiecte 12.848 26.184 7.512 58,5% 28,7%

TOTAL 750.758 988.564 652.521 86,9% 66,0%

Nivelul realizărilor în primele 9 luni a fost influenţat negativ de prelungirea termenelor 
necesare atribuirii unor contracte pentru forajul sondelor de explorare, imposibilitatea 
obţinerii terenurilor pentru execuţia unor instalaţii tehnologice, diminuarea semnificativă a 
costurilor lucrărilor realizate în regie proprie şi încheierea unor contracte de livrare cu 
termene în trimestrul 4. 
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INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

În tabelul de mai jos este prezentat rezumatul situaţiei poziţiei financiare individuale la                 
30 septembrie 2015, comparativ cu 31 decembrie 2014: 

INDICATOR 31 decembrie 2014              
(mii lei)

30 septembrie 2015              
(mii lei)

Variatie                             
(%)

1 2 3 4=(3-2)/2x100
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări corporale 5.962.719 6.030.668 1,14%
Alte imobilizări necorporale 407.449 488.166 19,81%
Investiţii în filiale - 1.200 100,00%
Investiţii în asociaţi 738 194 -73,71%
Alte active financiare 76.889 70.195 -8,71%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 6.447.795 6.590.423 2,21%
Active circulante
Stocuri 392.108 559.360 42,65%
Creanţe comerciale şi alte creanţe 1.000.195 621.209 -37,89%
Alte active financiare 916.333 853.520 -6,85%
Alte active 101.886 150.969 48,17%
Numerar şi echivalent de numerar 1.953.787 1.613.744 -17,40%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 4.364.309 3.798.802 -12,96%
TOTAL ACTIVE 10.812.104 10.389.225 -3,91%
CAPITALURI ŞI DATORII 
Capitaluri
Capital emis 385.422 385.422 0,00%
Rezerve 2.142.347 2.571.188 20,02%
Rezultat reportat 7.184.249 6.516.658 -9,29%
TOTAL CAPITALURI 9.712.018 9.473.268 -2,46%
Datorii pe termen lung 
Provizioane pensii 97.265 97.265 0,00%
Datorii privind impozitul amânat 131.305 97.191 -25,98%
Provizioane 202.293 198.877 -1,69%
Total datorii termen lung 430.863 393.333 -8,71%
Datorii pe termen scurt 
Datorii comerciale şi alte datorii 216.983 188.749 -13,01%
Datorii cu impozitul pe profit curent 93.590 60.314 -35,56%
Provizioane 35.814 44.592 24,51%
Alte datorii     322.836 228.969 -29,08%
Total datorii pe termen scurt 669.223 522.624 -21,91%
TOTAL DATORII 1.100.086 915.957 -16,74%
TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII 10.812.104 10.389.225 -3,91%

ACTIVE IMOBILIZATE 
Totalul activelor imobilizate a înregistrat o creştere de 2,21%, adică cu 142,63 milioane lei, de 
la 6.447,79 milioane lei la 31 decembrie 2014 la 6.590,42 milioane lei, creştere datorată 
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achiziţionării de imobilizări corporale şi necorporale, în special pentru activitatea de explorare 
şi producţie gaze naturale, în condiţiile ajustării unor proiecte în curs de execuţie, ajustării 
unor imobilizări corporale în funcţiune şi a amortizării acestora.

ACTIVE CIRCULANTE
Activele circulante au scăzut cu 565,51 milioane lei (12,96%) la data de 30 septembrie 2015, 
ca urmare a scăderii  numerarului şi echivalentului de numerar, a titlurilor de stat şi creanțelor 
comerciale. 

Stocuri 
Creșterea  cu 42,65% (167,25 milioane lei) se datorează creșterii stocului de gaze naturale, ca 
efect al injecției de gaze în depozitele subterane pe perioada trimestrelor II și III și creșterii 
stocului de material tubular necesar forării sondelor de extracție gaze naturale.

Creanţe comerciale şi alte creanţe
Creanţele comerciale au scăzut, faţă de 31 decembrie 2014 cu 37,89%, ca rezultat al 
diminuării valorii şi cantităţii gazelor livrate în trimestrele II și III 2015 şi al creşterii valorii 
ajustărilor aferente creanţelor restante cu 187,88 milioane lei.

Numerar şi echivalent de numerar. Alte active financiare
Numerarul, echivalentul de numerar şi alte active financiare au fost la finele trimestrului III 
2015 în sumă de 2.467,26 milioane lei, faţă de 2.870,12 milioane lei la finalul anului 2014. 
Această scădere se datorează faptului că la finele lunii iulie 2015 s-a efecuat plata 
dividendelor aferente anului 2014 (1.214,08 mil.lei).  

Alte active 
Cheltuielile înregistrate în avans şi nedecontate la sfârşitul trimestrului III 2015 sunt cu               
54,93 milioane lei mai mari decât la finele anului 2014 şi reprezintă impozitul pe construcţii 
speciale care urmează a afecta costurile, eşalonat pe perioada următoare a anului 2015, 
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 428,84 milioane lei , ca efect al repartizării la fondul de dezvoltare  a 
unei părți din profitul net al anului 2014 (407,03 milioane lei) și a unei părți din profitul 
perioadei curente (21,81 milioane lei), ca urmare a aplicării facilității fiscale, conform 
Hotărârii Guvernului 421/2014, de modificare și completare a Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 571/2003, privind Codul fiscal. 

Rezultatul reportat a scăzut cu 667,59 milioane lei, influenţat negativ de repartizarea 
profitului net din anii precedenţi, pe destinațiile aprobate de A.G.A., efectul pozitiv fiind  
generat de valoarea profitului net realizat în primele nouă luni ale anului 2015.

DATORII PE TERMEN LUNG 
Diminuarea datoriilor  pe termen lung este rezultatul reducerii datoriei cu 34,11 milioane lei a 
impozitului pe profitul amânat şi a diminuării provizionului pentru dezafectarea imobilizărilor 
corporale cu 3,42 milioane lei.  

DATORII PE TERMEN SCURT 
Datoriile pe termen scurt au scăzut cu 146,60 milioane lei, de la 669,22 milioane lei, cât se 
înregistrau la 31 decembrie 2014, la 522,62 milioane lei, suma înregistrată la 30 septembrie 
2015. 
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Datorii comerciale şi alte datorii
Scăderea cu 13,01% se datorează reducerii obligaţiilor faţă de furnizorii interni și de 
imobilizări, în condițiile în care beneficiarii gazelor livrate de către societate au efectuat plăţi 
în avans mai mari comparativ cu sfârşitul anului 2014.

Alte datorii 
Au înregistrat o scădere cu 29,08%, 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, accizei pentru gazele naturale si impozitului pe salarii). 
Aceste datorii cu impozitele și taxele sunt mai mici la data de 30 septembrie 2015, comparativ 
cu 31 decembrie 2014, datorită valorii diminuate a gazelor naturale livrate şi facturate 
clienţilor și diminuării obligației față de personalul angajat. 

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 24,51% faţă de anul încheiat la 31 decembrie 2014, 
influențate de provizionul constituit pentru dezafectarea mijloacelor fixe.

Sinteza contului de profit şi pierdere al societăţii pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 
2015, comparativ cu perioada similară a anului 2014, se prezintă astfel:

Descriere                          
Ianuarie-

septembrie 2014
(mii lei)

Ianuarie-
septembrie 2015

(mii lei)

Variație
(mii lei)

Variație
(%)

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

Cifra de afaceri 3.286.770 2.933.107 (353.663) -11%
Costul mărfurilor vândute (154.940) (33.208) (121.732) -79%
Venituri din investiţii 58.029 34.767 (23.262) -40%
Alte câştiguri sau pierderi (195.600) (213.534) 17.934 9%
Variaţia stocurilor 30.202 129.917 99.715 330%
Materii prime şi consumabile (38.398) (58.934) 20.536 53%
Amortizare şi depreciere (568.506) (528.898) (39.608) -7%
Cheltuieli cu personalul (323.624) (358.748) 35.124 11%
Cheltuieli financiare (11.589) (13.602) 2.013 17%
Cheltuieli de explorare (21.140) - (21.140) -100%
Alte cheltuieli (751.371) (740.426) (10.945) -1%
Alte venituri 97.409 44.336 (53.073) -54%

Profit înainte de impozitare 1.407.242 1.194.777 (212.465) -15%

Cheltuiala cu impozitul pe profit (293.249) (219.446) (73.803) -25%

Profitul net 1.113.993 975.331 (138.662) -12%

Cifra de afaceri 
În primele nouă luni ale anului 2015, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 2,93 miliarde 
lei, comparativ cu 3,29 miliarde lei realizată în aceeași perioadă a anului 2014, rezultând o 
scădere cu 11%.
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Cifra de afaceri realizată din vânzarea gazelor naturale din producţia internă a fost mai mică 
în perioada analizată, comparativ cu trimestrul III 2014, cu 187,97 milioane lei, influenţată 
pozitiv de creşterea preţului mediu de livrare, în condiţiile diminuării cantităţilor livrate, ca o 
consecinţă a diminuării cererii de consum.

Cifra de afaceri din activitatea de înmagazinare a fost influenţată de cantităţile de gaze 
naturale injectate în depozite şi de modificările sensibile survenite asupra tarifelor de
înmagazinare aprobate de ANRE. 

Cantităţile de gaze livrate din import au scăzut în trimestrul III 2015, comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut, înregistrând o scădere valorică de 100,92 milioane lei. Reducerea 
cantităţilor de gaze livrate din import este cauzată atât de scăderea cererii de consum pe piaţa 
de gaze naturale, cât şi de prevederile Ordinului ANRE nr. 24/2013 pentru aprobarea 
Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie 
necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată, conform căruia producătorii de gaze 
naturale nu mai au obligaţia să livreze gaze în amestec intern cu import.

Cifra de afaceri din vânzare gaze interne proprii 
Cifra de afaceri obţinută din producţia şi valorificarea gazelor proprii a fost analizată mai 
detaliat pe factori de influenţă, folosind metoda substituţiilor în lanţ. Rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 

Cifra de afaceri obţinută din vânzarea 
gazelor interne proprii (fără asocieri)

9 luni 2014          
(q0xp0)

9 luni 2015     
(q1xp1)

Indici 
(2015/2014)

1 2 3 4=3/2x100
Cantitate (milioane mc) 3.699,4 3.222,5 87,11%
Preţ (lei/1000 mc) 670,4 711,2 106,10%
Valoare (mii lei) 2.479.960 2.291.995 92,42%
Diferenţă (2015 - 2014) (mii lei) (187.965)
Influenţă cantităţi (q1xp0-q0xp0) (mii lei) (319.681)
Influenţă preţ (q1xp1-q1xp0) (mii lei) 131.716

Notă: cantităţile de gaze naturale din coloanele 2 şi 3 se corelează cu cantităţile din tabelul “Indicatori 
fizici” rd.9 coloanele 3 şi 4. 

Cifra de afaceri din activitatea de vânzare gaze interne proprii realizată în perioada ianuarie-
septembrie 2015 faţă de cea realizată în perioada similară a anului 2014 a fost mai mică cu 
187,97 mil.lei.  

Influenţele pe factori sunt următoarele:

 înregistrarea unei cantităţi mai mici a producţiei vândute cu 12,89%, care a dus la 
înregistrarea unor venituri din livrări gaze la clienţi mai mici decât cele realizate în 
perioada similară a anului anterior cu 319,68 mil.lei. Cantităţile de gaze livrate nu 
conţin cantităţile de gaze livrate intern pentru producerea de energie electrică;

 vânzarea gazelor cu un preţ mediu mai mare cu 6,10% faţă de cel realizat în perioada 
similară a anului anterior, care a generat o influenţă pozitivă asupra veniturilor de 
131,72 mil.lei.  

Cifra de afaceri din vânzare gaze interne din asocieri în participaţiune
Cifra de afaceri aferentă asocierilor în participaţiune realizată în perioada ianuarie-septembrie 
2015, comparativ cu cea realizată în perioada similară a anului anterior, este redată în tabelul 
următor: 
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9 luni 2014 9 luni 2015 Diferenţe
Cantitate
(mil.mc)

Preţ
(lei/mmc)

Valoare
(mii lei)

Cantitate
(mil.mc)

Preţ
(lei/mmc)

Valoare
(mii lei)

mil.mc mii lei

135,86 766,62 104.153 125,34 774,43 97.068 (10,52) (7.085)

Veniturile din asocieri au fost mai mici decât cele realizate în perioada similară a anului 
anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze livrate au fost mai mici cu cca.7,74%, iar 
preţul mediu de livrare sensibil mai mare (+1,02%).

Cifra de afaceri din activitatea de import gaze naturale 

Cifra de afaceri obţinută din vânzarea 
gazelor din import

9 luni 2014        
(q0xp0)

9 luni 2015           
(q1xp1)

Indici 
(2015/2014)

1 2 3 4=3/2x100
Cantitate (milioane mc) 72,9 2,2 2,97%
Preţ (lei/1000 mc) 1.428,5 1.478,0 103,47%
Valoare (mii lei) 104.116 3.195 3,07%
Diferenţă (2015 – 2014) (mii lei) (100.920)

Influenţă cantităţi (q1xp0-q0xp0) (mii lei) (101.027)
Influenţă preţ (q1xp1-q1xp0) (mii lei) 107

Veniturile din vânzarea gazelor din import au fost mai mici decât realizările perioadei din 
anul anterior cu 100.920 mii lei. Această scădere se datorează variaţiei cantităţii şi preţurilor 
astfel: 

 vânzarea unei cantităţi de gaze din import mai mici cu 97,03% a dus la scăderea 
veniturilor cu 101,03 mil.lei. Reducerea cantităţilor de gaze livrate se datorează 
scăderii cererii de consum pe piaţa de gaze naturale;

 vânzarea gazelor din import cu un preţ mediu de vânzare (lei/mmc) cu 3,47% mai 
mare, cu o influenţă pozitivă asupra cifrei de afaceri de 0,11 mil.lei. 

Cifra de afaceri din activitatea de înmagazinare
În cadrul activităţii de înmagazinare, veniturile facturate au următoarea componenţă:

*mii lei* 
Cifra de afaceri aferentă activităţii de 

înmagazinare
9 luni
2014

9 luni
2015

Indici 
(2015/2014)

1 2 3 4=3/2x100

Servicii de rezervare capacitate 240.263 193.544 80,55%
Servicii de injecţie gaze 44.459 31.087 69,92%
Servicii de extracţie gaze 22.304 22.751 102,01%
Alte venituri din înmagazinare 227 97 42,48%
TOTAL 307.253 247.478 80,55%

Costul mărfurilor vândute
Pentru perioada de nouă luni încheiată la data de 30 septembrie 2015, costul mărfurilor 
vândute a scăzut cu 79% de la 154,94 milioane lei în trimestrul III 2014, la 33,21 milioane lei 
în aceeasi perioadă a anului 2015, în principal ca urmare a diminuării vânzărilor de gaze 
naturale achiziţionate din import şi a diminuării cantităţilor de energie electrică achiziţionate 
şi revândute clienţilor Romgaz.
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Venituri din activităţile de investiţii
Pentru perioada de raportare, venitul din activitatea de investiţii a scăzut cu 40%,               
(23,26 milioane lei), ca rezultat al diminuării atât a cotelor procentuale de dobânzi aferente 
disponibilului de numerar plasat în depozite bancare, cât şi a dobânzilor încasate pentru 
titlurile de stat deţinute de societate.

Alte câştiguri sau pierderi
În trimestrul III 2015 societatea a înregistrat o pierdere de 213,53 milioane lei datorată în cea 
mai mare parte constituirii de ajustări de depreciere aferente creanţelor faţă de ELCEN 
Bucureşti (136 milioane lei) şi Electrocentrale Galaţi (49 milioane lei). 

Variaţia stocurilor
În trimestrul III al anilor 2015 şi 2014, 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 mare în 
trimestrul III 2015, decât cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent, rezultând o 
creştere a veniturilor cu 99,72 milioane lei.

Materii prime şi materiale consumabile
Valoarea materialelor consumate a fost mai mare decât cea similară a anului precedent, 
datorită volumului mare de lucrări curente efectuate la sonde şi staţii de comprimare.

Amortizare şi depreciere
În cele nouă luni încheiate la 30 septembrie 2015, cheltuielile cu deprecierea, amortizarea şi 
pierderile de valoare au scăzut cu 7% de la 568,51 milioane lei la 30 septembrie 2014, la 
528,90 milioane lei la 30 septembrie 2015. Această scădere s-a datorat faptului că în perioada 
de raportare a anului 2015 s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea proiectelor în curs de 
abandonare şi a imobilizărilor corporale şi necorporale aferente activităţii de explorare şi 
producţie gaze naturale, de 100,53 milioane lei, comparativ cu 193,68 milioane lei cât s-a 
înregistrat în primele trei trimestre ale anului precedent. 

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale au crescut ca urmare a punerii în 
funcţiune a noi mijloace fixe.

Cheltuieli cu personalul  
În perioada de raportare, cheltuielile cu salariile, taxele şi contribuţiile sociale aferente 
salariaţilor au crescut cu 11% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2014, ca o consecinţă a 
modificărilor în sistemul de salarizare, conform prevederilor contractului colectiv de muncă.  

Cheltuieli de explorare  
Pentru perioada de raportare încheiată la data de 30 septembrie 2015, nu au fost proiecte de 
explorare abandonate, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2014.

Alte cheltuieli 
Situaţia comparativă a altor cheltuieli, defalcate pe elemente de cheltuieli, este prezentată în 
tabelul următor: 
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Descriere
Ianuarie-

septembrie 
2014 (mii lei)

Ianuarie-
septembrie 

2015 (mii lei)

Variaţie 
(mii lei)

Variaţie             
(%)

1 2 3 4=3-2 5=4/2x100
Cheltuieli cu electricitatea 14.813 12.035 (2.778) -18,75%
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 157 164 7 4,46%
Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 580.430 573.640 (6.790) -1,17%
Cheltuieli cu comisioane bancare 606 482 (124) -20,46%
Cheltuieli cu primele de asigurare 1.804 808 (996) -55,21%
Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi 204 23 (181) -88,73%
Cheltuieli cu provizioanele (20.931) (5.767) (15.164) -72,45%
Cheltuieli privind rezervarea de capacitate şi 
servicii de transport 28.903 32.455 3.552 12,29%

Alte cheltuieli operaţionale 145.385 126.586 (18.799) -12,93%
Total 751.371 740.426 (10.945) -1,46%

Alte cheltuieli au înregistrat o scădere cu 1,46%, de la 751,37 milioane lei la 30 septembrie 
2014, la 740,43 milioane lei la 30 septembrie 2015. Această scădere este datorată în principal 
cheltuielilor cu alte taxe şi impozite, şi anume:

- creşterii costului cu impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;

- scăderii impozitului pe construcţii speciale, ca urmare a diminuării procentului aplicat 
asupra valorii de inventar a acestor mijloace fixe, de la 1,5% la 1%.

Cheltuielile cu energia s-au diminuat, necesarul de energie electrică pentru desfăşurarea 
activităţii de producţie şi înmagazinare gaze naturale fiind asigurat de SPEE  Iernut. În contul 
de profit şi pierdere se reflectă doar energia electrică furnizată de către terţi, a cărei valoare a 
fost mai mică în perioada analizată.

Cheltuieli cu provizioanele
În primele nouă luni ale anului 2015 s-a reversat o parte din provizionul constituit pentru 
redarea terenurilor  în circuitul agricol, în suma de 4,25 milioane lei.  

De asemenea, în aceeaşi perioadă a anului 2014 s-a reversat provizionul constituit la 31 
decembrie 2013, pentru certificate CO2 (10 milioane lei) şi, parţial, provizionul constituit 
pentru dezafectarea mijloacelor fixe (11 milioane lei). În acelaşi timp s-au constituit 
provizioane pentru autorizaţii de mediu în sumă de 2 milioane lei.

Cheltuielile privind rezervarea de capacitate şi servicii de transport
Au crescut în trimestrul III al anului curent, comparativ cu trimestrul III 2014, datorită unei  
cantităţi mai mari de gaze naturale consumate pentru producerea energiei electrice.

Alte cheltuieli operaţionale
Au scăzut datorită diminuării valorii serviciilor executate cu terții și a costurilor cu 
certificatele CO2. 
Alte venituri 
Pentru cele nouă luni încheiate la data de 30 septembrie 2015, valoarea altor venituri a scăzut 
cu 54%, adică cu 53,07 milioane lei şi este aferentă diminuării veniturilor din penalităţi.

Cheltuiala cu impozitul pe profit 
La 30 septembrie 2015, societatea a avut o cheltuială cu impozitul pe profit în cuantum de                  
219,45 milioane lei, comparativ cu cheltuiala cu impozitul pe profit de 293,25 milioane lei 
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aferentă celor nouă luni încheiate la 30 septembrie 2014, datorită înregistrării în anul curent a 
unei cheltuieli mai mici cu impozitul pe profitul curent, în condițiile în care venitul pe 
impozitul amânat a fost de 34,11 milioane lei, comparativ cu venitul de 8,5 milioane lei, 
înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

Profitul perioadei 
În primele trei trimestre ale anului 2015, profitul net al societăţii a scăzut cu 138,66 milioane 
lei (-12%), de la 1.113,99 milioane lei la 975,33 milioane lei, datorită efectului cumulat al 
celor prezentate mai sus. 

În continuare prezentăm situația comparativă a rezultatului global interimar pe segmente 
pentru perioada ianuarie –septembrie 2015, respectiv ianuarie – septembrie 2014:

* mii lei * 

Descriere
Producţie şi 

vânzare 
gaze

Înmagazinare Alte 
activităţi

Ajustări şi 
eliminări TOTAL

Cifra de afaceri
*ianuarie - septembrie 2014 2.819.048 307.253 555.943 (395.474) 3.286.770 
*ianuarie - septembrie 2015 2.548.165 247.478 497.461 (359.997) 2.933.107 

Costul mărfurilor vândute
*ianuarie - septembrie 2014 (106.857) (54) (48.029) - (154.940)
*ianuarie - septembrie 2015 (12.413) (25) (20.770) - (33.208)

Venituri din investiţii
*ianuarie - septembrie 2014 3.699 3.400 50.930 - 58.029 
*ianuarie - septembrie 2015 1.490 4.291 28.986 - 34.767 

Alte câştiguri sau pierderi
*ianuarie - septembrie 2014 (193.475) (278) (1.847) - (195.600)
*ianuarie - septembrie 2015 (203.042) (319) (10.173) - (213.534)

Variaţia stocurilor
*ianuarie - septembrie 2014 31.462 (2.288) 1.028 - 30.202 
*ianuarie - septembrie 2015 111.562 15.561 2.794 - 129.917 

Materii prime şi consumabile
*ianuarie - septembrie 2014 (3.300) (5.887) (31.705) 2.494 (38.398)
*ianuarie - septembrie 2015 (39.971) (10.296) (12.441) 3.774 (58.934)

Amortizare şi depreciere
*ianuarie - septembrie 2014 (450.401) (64.588) (53.517) - (568.506)
*ianuarie - septembrie 2015 (435.743) (67.589) (25.566) - (528.898)

Cheltuieli cu personalul
*ianuarie - septembrie 2014 (148.231) (28.991) (146.405) 3 (323.624)
*ianuarie - septembrie 2015 (227.063) (34.031) (97.654) - (358.748)

Cheltuieli financiare
*ianuarie - septembrie 2014 (11.589) - - - (11.589)
*ianuarie - septembrie 2015 (12.508) (1.094) - - (13.602)

Cheltuieli de explorare
*ianuarie - septembrie 2014 (21.140) - - - (21.140)
*ianuarie - septembrie 2015 - - - - -

Alte cheltuieli
*ianuarie - septembrie 2014 (819.413) (94.694) (231.286) 394.022 (751.371)
*ianuarie - septembrie 2015 (790.108) (73.154) (234.779) 357.615 (740.426)

Alte venituri
*ianuarie - septembrie 2014 92.413 277 5.764 (1.045) 97.409 
*ianuarie - septembrie 2015 44.128 267 1.333 (1.392) 44.336 
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Descriere
Producţie şi 

vânzare 
gaze

Înmagazinare Alte 
activităţi

Ajustări şi 
eliminări TOTAL

Profit înainte de impozitare
*ianuarie - septembrie 2014 1.192.216 114.150 100.876 - 1.407.242 
*ianuarie - septembrie 2015 984.497 81.089 129.191 - 1.194.777 

Cheltuiala cu impozitul pe profit
*ianuarie - septembrie 2014 - - (293.249) - (293.249)
*ianuarie - septembrie 2015 - - (219.446) - (219.446)

Profit net
*ianuarie - septembrie 2014 1.192.216 114.150 (192.373) - 1.113.993 
*ianuarie - septembrie 2015 984.497 81.089 (90.255) - 975.331 

Fluxurile de trezorerie înregistrate în perioada ianuarie – septembrie 2015 şi respectiv în 
perioada similară a anului 2014 se prezintă astfel:

INDICATOR 9 luni 2014
(mii lei)

9 luni 2015
(mii lei)

Variaţie (%)

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

Fluxuri de numerar din activităţi operaţionale
Profitul net aferent perioadei 1.113.993 975.331 -12%
Ajustări pentru:
Cheltuieli cu impozitul pe profit 293.249 219.446 -25%
Cheltuieli cu dobânzile 24 23 -4%
Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare 11.565 13.579 17%
Venituri cu dobânzile (58.029) (34.767) -40%
Pierderi din vânzarea activelor imobilizate 14.803 15.716 6%
Variaţia provizionului cu dezafectarea recunoscută în 
rezultatul anului, cu excepţia efectului trecerii timpului

(10.964) (1.114) -90%

Variaţia altor provizioane (12.983) (4.653) -64%
Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare 137.485 107.296 -22%
Cheltuielile de explorare 21.140 - -
Deprecierea activelor imobilizate 56.192 (6.763) -
Cheltuieli cu amortizarea 374.829 428.365 14%
Deprecierea investiţiilor în asociaţii 220 1.297 490%
Deprecierea altor investiţii financiare - 6.694 -
Pierderi din creanţele comerciale şi alte creanţe 179.159 188.530 5%
Deprecierea stocurilor - 1.308 -
Numerar generat din activităţi operaţionale, înainte de 
variaţia capitalului circulant

2.120.683 1.910.288 -10%

Variaţia capitalului circulant
(Creştere)/Descreştere valoare stocuri 57.104 (168.490) -
(Creştere)/Descreştere creanţe comerciale si alte creanţe 425.624 113.474 -73%
(Creştere)/Descreştere datorii comerciale si alte datorii (171.879) (94.739) -45%
Numerar generat din activităţi operaţionale 2.431.532 1.760.533 -28%
Dobânzi plătite (24) (23) -4%
Impozit pe profit plătit (433.314) (286.836) -34%
Numerar net generat din activităţi operaţionale 1.998.194 1.473.674 -26%
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1 2 3 4=(3-2)/2x100
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii
Investiţii în asociaţi - (753) -
Investiţii în filiale - (1.200) -
(Creştere)/Descreştere alte active financiare (207.133) 61.632 -
Dobânzi încasate 59.470 35.948 -40%
Venituri din vânzarea activelor imobilizate - 627 -
Împrumuturi acordate asociaţilor - (703) -
Rambursări ale sumelor împrumutate asociaţilor - 65 -
Dividende încasate - 1.634 -
Plăti pentru achiziţia de active imobilizate (254.271) (234.676) -8%
Plăti pentru achiziţia de active de explorare (469.458) (461.752) -2%
Numerar net utilizat în activităţi de investiţii (871.392) (599.178) -31%
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare
Dividendele plătite (986.550) (1.214.539) 23%
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare (986.550) (1.214.539) 23%
Creştere/(Descreştere) netă de numerar şi echivalente de 
numerar

140.252 (340.043) -

Numerar şi echivalente de numerar la începutul anului 1.563.590 1.953.787 25%
Numerar şi echivalente de numerar la 30 septembrie 1.703.842 1.613.744 -5%

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.

Reconcilierea profitului înainte de impozitare cu fluxul de trezorerie generat din activitatea de 
exploatare (înaintea modificărilor în activele circulante nete) a determinat o ajustare netă 
pozitivă de 1.910,29 milioane lei în perioada ianuarie-septembrie 2015, comparativ cu 
2.120,68 milioane lei pentru perioada similară a anului 2014.

Cele mai importante mişcări în fluxurile de trezorerie reprezintă încasările valorii gazelor 
naturale livrate către clienţii societăţii, plățile pentru achiziţia de active imobilizate               
(234,68 milioane lei) şi active de explorare în sumă de 461,75 milioane lei, conform 
planurilor de investiţii aprobate la nivelul societăţii.
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Performanţele financiare ale societăţii sunt evidenţiate şi de evoluţia indicatorilor prezentaţi în 
tabelul de mai jos: 

Indicatori Formula de 
calcul U.M. 9 luni 2014 9 luni 2015

1 2 3 4 5
Fondul de rulment (FR) Cp-Ai =         

Cpr+Dtl+Pr+Si-Ai

mil.lei 3.466 3.276

Nevoia de fond de rulment (NFR) (Ac-D+Chav) -
(Dcrt-Crts+Vav)

mil.lei 1.762 1.662

Trezoreria netă FR-NFR = D-Crts mil.lei 1.704 1.614
Rata rentabilităţii economice 100x

C
P

p

b %
14,31 12,11

Rata rentabilităţii capitalului (ROE)
100x

C
P

pr

n %
11,83 10,30

Rata rentabilităţii comerciale 100x
CA
Pb % 42,82 40,73

Rata rentabilităţii activelor 100x
A
Pn % 10,86 9,39

EBIT Pb+Chd-Vd mil.lei 1.349 1.160
EBITDA EBIT+Am mil.lei 1.918 1.689
ROCE 100x

C
EBIT

ang

%
13,72 11,76

Solvabilitatea patrimonială
100x

P
C pr %

91,76 91,18

Lichiditatea curentă
crt

crt

D
A -

9,04 7,27

Gradul de îndatorare 100x
C
C

pr

i %
0,00 0,00

Viteza de rotaţie
90x

CA
S clienti -

63,01 74,63

Viteza de rotaţie a activelor 
imobilizate iA

CA -
0,52 0,45

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. 




