
 

 

 

 

 

 

 

 
          
                                                                                   

 
 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 
 

RAPORT CURENT 
 
Conform Legii nr.24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață și Regulamentului CNVM nr.1/2006  
 
Data Raportului: 23 mai 2017 
Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 
Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 
Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901 
Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 
Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  
București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE) 
 
Evenimente importante  de raportat: 
 

 Noua propunere de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 
încheiat la 31 decembrie 2016 

 Noua propunere de dividend brut total pe acțiune în valoare de 3,82 RON, din care 
2,40 RON aferent exercițiului financiar 2016 și 1,42 RON din rezultatul reportat al 
anilor precedenți 
 

În ședința din data de 23 mai 2017, Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avizat o 
noua propunere de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 și o nouă 
valoare a dividendului brut pe acțiune, după cum urmează: 
 
Cadrul legislativ: 
 
 O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale 

şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome, cu modificări și  completări ulterioare; 
 

 O.U.G. nr. 29/30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 64/2001 și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
 

 Memorandumul transmis de Ministerul Energiei prin adresa nr. 260176/1 februarie 2017 
(aprobat în ședința Guvernului din data de 27 ianuarie 2017) cu tema Mandatarea 
reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliului de Administrație, 
după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun 
pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub formă 
de dividende/vărsăminte la bugetul de stat;      
 

 Memorandumul nr. 20/6552/5.04.2017 cu tema Măsuri ce trebuie întreprinse de către 
instituțiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 29/2017 pentru 
modificarea art. 1 alin. (1) litera g) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 
societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din 
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;  



 
 
 
 
 
 

 
 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu completări și modificări ulterioare; 

 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

 
 OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară;  
 

 HG nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării şi modernizării 
producţiei de ţiţei şi gaze naturale, rafinării, transportului şi distribuţiei petroliere. 

 
 
I. REPARTIZAREA PROFITULUI NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2016 

 
Profitul net al anului 2016 conform situaţiilor financiare este de 1.024.579.217,34 lei. 
Propunerea de repartizare a profitului s-a făcut luând în considerare Memorandumul Ministerului 
Finanţelor Publice, transmis de Ministerul Energiei prin adresa nr. 260176/1 februarie 2017, 
respectiv procentul de “minim 90% din profitul net realizat al anului 2016”.  

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

  Indicatori Valoare (lei) 
0 1 2 

A. Rezultatul brut al exercițiului financiar            1.280.695.680,62  

B. Impozit pe profit curent 
                      

278.582.478,32  

C. Impozit pe profit amânat (venit) 
                             

22.466.015,04  

D. Rezultatul net al exercițiului financiar [A.-B.+C.], din care: 
                    

1.024.579.217,34  
a) rezerve legale - 

b) 
alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 
(L.227/2015 art. 22) 

                             
83.256.708,00  

c) Acoperire pierderi contabile din anii precedenți - 

c1) 
constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte 
cofinanțate din împrumuturi externe 

- 

d) alte repartizări prevăzute prin legi speciale - 

E. Profit  net rămas (D-b) 941.322.509,34 
e) participarea salariaților la profit 23.060.501,00  
f) dividende cuvenite acționarilor (90,2823% din profitul net (D)) 925.013.760,00  

- dividend pe acțiune (rotunjit) (parțial) 2,40 

g) profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f) 
                             

16.308.749,34  
* TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g) 1.024.579.217,34 

 

 s-au repartizat 83.256.708,00 lei la rezerve, conform art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi reprezintă profitul investit în echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi 
instalaţii de lucru, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de 
casă, de control şi de facturare, precum şi în programe informatice, produse şi/sau 
achiziţionate. Conform acestui articol, suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea 
de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul 
exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor; 

 participarea salariaţilor la profit s-a determinat în limita salariului de bază mediu lunar pe 
salariat realizat la nivelul anului 2016, astfel: 

 -număr mediu de personal                                                                          6.102 persoane; 
 -salariul de bază mediu lunar realizat în anul 2016                3.779,171  lei/pers./lună; 
 -fond de participare a salariaților la profit                                                      23.060.501 lei. 
 



 
 
 
 
 
 

 dividendul pe acțiune rezultat a fost de 2,392495 lei. S-a rotunjit în plus, la suma de 2,4 
lei/actiune, pentru respectarea procentului de repartizare prevăzut în Memorandumul 
aprobat în ședința Guvernului din data de 27 ianuarie 2017, de minim 90%. 
 

 
II. REPARTIZAREA SUB FORMĂ DE DIVIDENDE A UNOR REZERVE ȘI A REZULTATULUI 

REPORTAT  
 
Conform prevederilor OUG nr. 29/2017, articolele I, II și III, cât și prevederilor Memorandumului 
nr. 20/6552/5 aprilie 2017, suma propusa pentru distribuire este de 547.299.808 lei, în plus față 
de suma de 925.013.760 lei din profitul anului 2016.  
 
Valoarea dividendului suplimentar pe acțiune rezultată ca urmare a repartizării sumei de 
547.299.808 lei, este de 1,42 lei/acțiune. 
 
Propunem ca această sumă să fie distribuită astfel: 435.387.655 lei din rezultatul reportat (partea 
aferentă cotei de dezvoltare constituită conform H.G. nr. 168/1998) și 111.912.153 lei din 
rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare. 
 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație și conducerea 
executivă propun următoarele: 
 
1. repartizarea profitului net al anului 2016 conform prezentării din capitolul I; 

2. valoarea dividendului de 2,4 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2016; 

3. participarea salariaților la profit conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 
64/2001, în sumă de 23.060.501 lei; 

4. repartizarea sub formă de dividende a sumei de 547.299.808 lei din rezultatul 
reportat, conform prezentării din  capitolul II; 

5. valoarea dividendului suplimentar de 1,42 lei/acțiune aferent sumelor repartizate 
din rezultatul reportat. 

 
Valoarea totală a dividendului pe acțiune rezultată (conform punctelor 2 și 5 de mai sus) 
este de 3,82 lei. 
 
Conform prevederilor art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile precum  și 
art. 12 alin. 4 lit. b) din Actul constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este de competența Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor să fixeze dividendul. 
 
 

Director General, 
Virgil - Marius METEA 

 
 
 


