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RAPORT CURENT 

conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004 

 

Data raportului: 17 februarie 2010 
Denumirea entitătii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS  
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu  
Numărul de telefon/fax: 0269803333/0269839029 
Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 
Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/301/2000 

Capital social subscris si vărsat: 117.738.440 RON  
Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de 

Valori Bucuresti.  

 

În conformitate cu datele din calendarul de comunicare financiară cu BVB si 
respectând prevederile legislatiei specifice pietei de capital în materie de raportări 
către institutiile pietei de capital si actionari, SNTGN “Transgaz” SA Medias aduce la 
cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale preliminate 
pentru anul 2009, întocmite în conformitate cu standardele nationale de contabilitate 
(RAS), neauditate. 

În sinteză si în mod comparativ cu realizările anului 2008, rezultatele financiare 
preliminate pentru anul 2009, se prezintă astfel: 

*mii lei* 
Nr. 

crt. 
Denumirea 

Realizat      

2008 

Preliminat     

2009 

Indici 

(%) 

0 1 2 3 4=3/2x100 

1 Total venituri 1.175.886 1.258.470 107,02 

2 Cifra de afaceri 1.119.390 1.187.350 106,07 

3 Total cheltuieli 890.744 897.740 100,79 

4 Profit brut 285.142 360.730 126,51 

5 Impozit pe profit 46.136 62.662 135,82 

6 Profit net 239.007 298.068 124,71 

7 Cheltuieli pentru investitii-total, 

din care: 
285.298 436.539 153,01 

 
� rambursǎri de rate aferente 

creditelor pentru investitii 68.534 72.083 105,18 



 

 

 

Pagina 2 din 2 

Veniturile totale au înregistrat o crestere în anul 2009 fatǎ de anul 2008 cu 7,02% 

(82.584 mii lei) datoritǎ în principal: 

� ajustării tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale;  

� cresterii veniturilor din tranzitul international al gazelor naturale cauzată de 

evolutia cursurilor de schimb a USD si EURO, dat fiind faptul că încasarea 

serviciilor de tranzit se efectuează în valută.  

Cheltuielile totale realizate sunt mai mari fatǎ de anul precedent cu 0,79%            

(6.996 mii lei) si au fost influentate de: 

� cresterea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe datoritǎ în principal 

reevaluǎrii terenurilor si constructiilor apartinând patrimoniului Transgaz în 

conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2005, precum 

si pe seama punerilor în functiune a unor obiective de investitii în cursul anului 

2009; 

� cresterea cheltuielilor cu personalul (salarii, contributii fonduri aferente 

salariilor, participare salariati la profit) cu respectarea prevederilor OUG 

nr.79/2008, respectiv corelarea cresterilor salariale cu cresterea productivitătii 

muncii;  

� scǎderea semnificativă a cantitǎtilor de gaze naturale reprezentând consumul si 

pierderile tehnologice (cantitate an 2008: 4.335.691 MWh, cantitate an 2009: 

3.229.800 MWh). 

Profitul brut preliminat este mai mare comparativ cu realizările anului 2008 cu 

26,51% (75.588 mii lei), iar profitul net este mai mare fată de cel realizat în anul 

2008 cu 24,71%, respectiv cu  59.061 mii lei.  

Prezentul raport curent este întocmit în conformitate cu cerintele de raportare anuală 
prevăzute de reglementările CNVM si Legea nr.297/2004 privind piata de capital, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Situatiile financiare preliminate pentru anul 2009 cuprind: 

� Bilantul contabil încheiat la 31 decembrie 2009; 

� Contul de profit si pierdere la 31 decembrie 2009. 

 

Director Directie Strategie, Piata de Capital, 

Comunicare si Relatii Corporative 

Elisabeta Ghidiu 


