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RAPORT PRIVIND PLĂȚILE CĂTRE GUVERNE 
Conform Legislaţiei Uniunii Europene, a Legislaţiei din România şi Marea Britanie 
 
Data Raportului: 01 iulie 2016 
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) 
 
 
Eveniment important de raportat: 
 

 Raportarea plăţilor efectuate către Guverne în anul 2015 

 
 
S.N.G.N. Romgaz SA, în calitate de întreprindere care îți desfașoară activitatea în industria 
extractivă  și totodată face parte din categoria companiilor listate pe Bursa de Valori de la 
București (acțiuni) și Bursa de Valori de la Londra (certificate de depozit , GDR-uri)  se supune 
cerințelor de raportare din România și Marea Britanie și are obligația să respecte atât 
prevederile legale ale pieței de capital cât și pe cele specifice industriei din care face parte. 

 

În conformitate cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului, capitolul 
10 „Raportarea plăţilor efectuate către Guverne”, pentru a asigura o mai mare transparență a 
plăţilor efectuate către guverne, întreprinderile mari și entitățile de interes public active în 
industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare au obligaţia de a întocmi şi a 
publica un raport anual separat cu plățile semnificative efectuate către guvernele țărilor în 
care își desfășoară activitatea. 

Capitolul 10 din Directiva contabilă este transpus la Capitolul III^1 “Raportarea plăților 
efectuate către guverne” din Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementările 
contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților 
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu 
modificările și completările ulterioare. Conform art.14 alin.1^1 din Ordinul nr.1286/2012, 
actualizat, prevederile privind obligaţia de raportare a plăţilor efectuate către guverne, 
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o 
piaţă reglementată, se aplică începând cu exerciţiul financiar al anului 2016. 
 
În noiembrie 2014, guvernul din Marea Britanie a transpus în legislaţia naţională 
amendamentele aduse directivei EU privind transparenţa, respectiv „Rapoarte privind plăţile  
către Guverne”, aplicabile raportărilor financiare realizate începând cu data de 1 ianuarie 
2015. Noua obligaţie de raportare se regăseşte şi în Regulamentul Bursei de Valori Londra 
nr. 4.3A privind dezvăluirea şi transparenţa. 
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Ca urmare a obligaţiilor de raportare menţionate anterior, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. publică 
Raportul privind plăţile către Guverne pentru exerciţiul financiar 2015, pe structura 
menţionată în art.36^1 alin.(1) pct.5 din Ordinul nr.1286/2012, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 
 
 

No. Denumire plată 
Sume plătite către Guvernele pe ţări *) 

România               
(mii RON) 

Slovacia  
(mii EUR) 

Polonia  
(mii EUR) 

a) Suma totală a plăţilor efectuate 1.903.221,9 109,2 65,1 
b) Suma pe tip de plată *)   x x x 

1 drepturi de producție - n/a n/a 

2 impozite percepute asupra venitului, 
producției sau profiturilor societăților 
comerciale, cu excepția impozitelor percepute 
asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea 
adăugată, impozitul pe venitul personal sau 
impozitul pe vânzări 

736.286,8 n/a n/a 

3 redevențe 303.596,5 n/a n/a 

4 dividende 849.942,7 n/a n/a 

5 prime de semnare, descoperire și producție - n/a n/a 

6 taxe de licență, taxe de închiriere, taxe de 
înregistrare și alte taxe aferente licențelor 
și/sau concesiunilor 

6.489,5 109,2 - 

7 plăți pentru îmbunătățiri aduse infrastructurii 6.376,4 n/a n/a 

 
*)Nota: Conform art.36^5 alin.(1) din Ordinul nr.1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
„nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăţi conexe, să fie luată în 
considerare în raport dacă este mai mică de 443,4 mii RON (echivalentul a 100 mii EUR la cursul valutar 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013) în cursul unui exerciţiu 
financiar.” 

 
 
 
  

  
 

            Director General, 

        Virgil - Marius METEA 


