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COMUNICAT DE PRESĂ 

GRUPUL ROMGAZ a publicat RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT PRELIMINAR 
(elaborat pe baza informațiilor financiare consolidate neauditate, întocmite în conformitate 

cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară) 
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A GRUPULUI S.N.G.N. ”ROMGAZ” S.A. 

pentru anul 2021 

 

Versiunea completă a Raportului anual consolidat preliminar (elaborat pe baza informațiilor 
financiare consolidate neauditate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de 
Raportare Financiară) privind activitatea economico-financiară a grupului SNGN ” ROMGAZ” SA 
pentru anul 2021 este disponibilă pe website-ul societăţii www.romgaz.ro, secţiunea Investitori – 
Rapoarte interimare şi pe website-ul Bursei de Valori Bucureşti. 

 

PERFORMANŢELE GRUPULUI ROMGAZ1 

Performanțele preliminare ale Grupului Romgaz în anul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost 
influențate de factorii de mai jos: 

 Producția de gaze naturale estimată pentru anul 2021 a fost de 5.028,5 mil.mc, cu 508,8 
mil.mc mai mare decât producția realizată în anul anterior (+11,3%). 
 

 Cifra de afaceri preliminată pentru anul 2021: 5,85 miliarde lei (2020: 4,07 miliarde lei), 
în creștere cu 43,63%, influențată de următorii factori: 
 

o cantitatea de gaze naturale vândută (inclusiv gazele achiziționate spre revânzare) 
este cu 12,7% mai mare în 2021 față de 2020. Cifra de afaceri din vânzarea de 
gaze naturale estimată a fi realizată în anul 2021 este de 5,04 miliarde lei, în 
creștere cu 52,41% față de anul anterior; 

o în trimestrul al patrulea (T4) al anului 2021, cifra de afaceri din vânzarea de gaze 
naturale a crescut cu 101,81% față de trimestrul anterior (+17,15% din punct de 
vedere cantitativ), respectiv cu 120,62% comparativ cu T4 2020 (-15,64% din punct 
de vedere cantitativ); 

o în activitatea de înmagazinare se observă în anul 2021 o scădere cu 30,64% a 
cifrei de afaceri la nivel de grup, ca urmare a diminuării cu 32,3% a serviciilor de 
rezervare (-91,18 milioane lei) și cu 31,48% (-15,53 milioane lei) a serviciilor de 
injecție. La nivelul Depogaz, scăderea cifrei de afaceri din aceste servicii este de 
6,14%; 

o Cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a crescut cu 69,9% față de anul 
anterior (+132,31 milioane lei) la o producție în scădere cu 31,7% față de anul 
anterior. Acest nivel al cifrei de afaceri se datorează prețurilor ridicate practicate pe 
piețele centralizate pe care activează Grupul; 

                                                      
1 Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă, Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz 
Ploiești SRL (“Depogaz”), filială deținută în proporție de 100% de Romgaz, şi asociații SC Depomureş SA (40% pondere în capitalul social) şi SC Agri 
LNG Project Company SRL (25% pondere în capitalul social). 

http://www.romgaz.ro/
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 În anul 2021 a fost executată garanția de bună execuție aferentă contractului de lucrări 
având ca obiect dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice de 
430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. și 
asocierea formată din Duro Felguera S.A. și Romelectro S.A., generând astfel un venit de 
114,7 milioane lei; 

 Romgaz a câștigat în instanță un litigiu împotriva ANAF pentru anularea unui raport de 
inspecție fiscală pentru un control desfășurat în perioada decembrie 2016 - aprilie 2017, 
ceea ce a dus la recunoașterea unui venit de 28,02 milioane lei din anularea deprecierii 
înregistrate pentru creanța aferentă; 

 Cheltuielile cu redevența petrolieră (inclusiv redevența pentru activitatea de 
înmagazinare) au crescut cu 552,54 milioane lei față de anul anterior, respectiv, cu 
280,65% (749,4 milioane lei în 2021, față de 196,9 milioane lei în 2020), în principal ca 
urmare a creșterii prețului de referință luat în calculul acestei taxe. Creșterea în T4 2021 
față de trimestrul anterior a fost de 145,7%; 

 Impozitul pe veniturile suplimentare a crescut în 2021 cu 843,1 milioane lei (203,17%) 
comparativ cu anul 2020. Față de trimestrul precedent, acest impozit a crescut cu 491,48% 
în T4 2021; 

 În anul 2021 Grupul a testat pentru depreciere câmpurile de gaze pe care le operează. 
Creșterea prețurilor de vânzare a fost anulată în cea mai mare parte de creșterea costurilor, 
în special a celor cu redevența petrolieră și impozitul pe veniturile suplimentare, astfel încât 
Grupul nu a anulat pierderile din depreciere recunoscute anterior; 

 În anul 2021, Grupul a înregistrat un câștig net din deprecierea creanțelor de 349,99 
milioane lei, în urma încasării unor creanțe de la clienți aflați în insolvență; 

 În anul 2021 a fost încasată suma de 94,1 milioane lei reprezentând finanțare din Planul 
Național de Investiții pentru construcția noii centrale de la Iernut; 

 Profit net preliminat pentru anul 2021: 1,90 miliarde lei (2020: profit net 1,25 miliarde lei), 
în creștere cu 52,02%; 

 În T4 a fost înregistrat un Profit Net estimat de 740,71 milioane lei, în creștere cu 87,63 
% față de T3 2021; 

 Marjele realizate ale profitului net consolidat (32,41%), EBIT consolidat (35,48%) și 
EBITDA (47,26%) sunt în creștere față de nivelurile înregistrate în anul 2020 (30,62%; 
33,83% și, respectiv, 50,33%).  
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Despre ROMGAZ 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la 
tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București (BVB) și a Bursei din Londra (LSE). Acționar principal este statul român cu o 
participație de 70%. Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum 
mai bine de 100 de ani, în anul 1909. ROMGAZ face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz 
metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenții, reparații 
capitale și operații speciale la sonde și asigură servicii profesioniste de transport tehnologic. În 2013 Romgaz și-a extins domeniul de 
activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. 


