RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004
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Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu
Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000
Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
În conformitate cu obligaţiile de raportare către instituţiile pieţei de capital asumate prin calendarul de
comunicare financiară cu Bursa de Valori Bucureşti, SNTGN Transgaz SA Mediaş, aduce la cunoştinţa
persoanelor interesate că pe site-ul companiei la adresa www.transgaz.ro sunt disponibile situaţiile financiare
anuale individuale neauditate pentru anul 2010, după cum urmează:
I. Raportul anual pentru anul 2010 care cuprinde:


Rezultatele financiare individuale anuale neauditate pentru anul 2010, întocmite în conformitate cu
standardele naţionale de raportare financiară (RAS) prevăzute în OMFP nr. 3055/2009, cu
modificarile ulterioare (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului
propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situaţiile financiare anuale, repartizarea
profitului la 31.12.2010);
Principalii indicatori economico - financiari realizaţi la nivelul anului 2010 comparativ cu cei realizaţi în
anul 2009 sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:
-leiIndicatori
Realizat 2009
Realizat 2010
Indici (%)
1

Cifra de afaceri
Venituri Totale
Cheltuieli Totale
Profit Brut
Impozit pe profit
Profit net

2

1.187.350.293
1.258.467.898
897.186.393
361.281.505
62.649.964
298.631.541

3

1.312.997.932
1.377.109.896
925.605.375
451.504.521
75.151.535
376.352.986
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110,58%
109,43%
103,17%
124,97%
119,95%
126,02%

 Raport anual al administratorilor SNTGN Trasgaz SA pentru activitatea desfăşurată în anul 2010;
 Declaraţia persoanelor responsabile pentru întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu
standardele contabile aplicate;
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II. Propunerea de repartizare a profitului net aferent exerciţiului financiar 2010;
III. Propunerea privind dividendul brut pe acţiune aferent exerciţiului financiar 2010, termenele de plată
a acestora şi cea privind menţinerea agentului de plată selectat;
IV. Informare privind îndeplinirea la 31 decembrie 2010 a criteriilor şi obiectivelor de performanţă
stabilite în anexa nr. 1 la contractul de mandat al directorului general;
Aceste documente au fost avizate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6 din data de 18.03.2010 şi
urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc în data de 28 Aprilie
2011.

DIRECTOR GENERAL
FLORIN COSMA

Director Directie Strategie si
Management Corporativ
Elisabeta Ghidiu
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