Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L.

DEPOGAZ

Decizia nr.
a asociatului unic al S.N.G.N Romgaz S.A - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale Depogaz
Ploieşti S.R.L

S.N.G.N. Romgaz S.A., cu sediul social in Mediaş, Piaţa Constantin Motas, nr.4, jud. Sibiu, in
calitate de asociat unic al S.N.G.N. Romgaz S.A

Filiala de înmagazinare Gaze Naturale Depogaz

Ploieşti S.R.L, a hotarat:

Art. I. Aprobarea situaţiilor financiare ale SNGN ROMGAZ SA - Filiala de înmagazinare Gaze
Naturale Depogaz Ploieşti SA aferente anului 2017, in baza următoarelor documente:
-Raportului Administratorului:
-Opinia auditorului independent, societatea MAZARS ROMANIA SRL, privind exerciţiul
financiar anului 2017.

ASOCIAT UNIC

Nr.ord.reg.com./an: J29/1181/21.08 2015
CUI: 34915261
IBAN: RQ36 BTRl RONCRT0317066401
Banca Transilvania Ploieşti

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A
Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L.
Str. G. Cantacuzino, nr. 184. 100-492 Ploieşti, jud.Prahova, România
Telefon 004-0244-503800 Fax: 004-0344-569391
www. depogaz ploi estiro
secretariatiă'depogazploiesti.ro

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L.

DEPOGAZ

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
2017

Ca urmare a adoptării Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi
de abrogare a Directivei 2003/55/CE, Parlamentul României a adoptat Legea energiei
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al
României nr.485 la data 16 iulie 2012 şi a intrat în vigoare la 20 iulie 2012.
Potrivit prevederilor art. 141 alin. 1 din Lege (care transpune art. 15 alin. 1 din Directivă),
un operator de înmagazinare care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală
trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma juridică, organizarea şi
procesul de luare a deciziilor faţă de alte activităţi care nu au legătură cu transportul,
distribuţia sau înmagazinarea.
în consecinţă, având în vedere aspectele de mai sus, se impune separarea legală a
activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale faţă de activităţile de producţie şi
furnizare a gazelor naturale desfăşurate de SNGN Romgaz SA - Mediaş prin crearea unei
societăţi separate care să acţioneze ca operator de înmagazinare independent.
In baza Hotararrii CA nr. 15/24 iulie 2014 s-a decis separarea legala a activitatii de
inmagazinare fara transferul mijloacelor fixe (Anexa 1).
în baza Hotărârii AGEA nr. 10/19 decembrie 2014 a fost creată o societate comercială
cu răspundere limitată cu asociat unic, o filială, deţinută 100% de SNGN Romgaz SA, care
are ca şi obiect de activitate activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale.
(Anexa 2)
Filiala a fost înfiinţată în august 2015 şi a fost înregistrată la ORC Prahova cu
denumirea SNGN ROMGAZ SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti
SRL
Prezentarea societăţii
In data de 21 august 2015 a fost inregistrata la Registrul comerţului de pe lingă
Tribunalul Prahova
“SNGN ROMGAZ SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale “Depogaz”Ploieşti S.R.L
Denumire: SNGN “ROMGAZ" SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale “Depogaz”
Ploieşti S.R.L

Nr.ord.reg.com./an: J29/1181/21.08.2015
CUI: 34915261
IBAN: R036 BTRL RONCRT0317066401
Banca Transilvania Ploieşti

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L.
Str. G. Cantacuzino, nr.184, 100492 Ploieşti, jud.Prahova, România
Telefon: 004-0244-503800 Fax: 004-0344-569391
www.depogazploiesti.ro
secretariat@depogazploiesti. ro

Obiect principal de activitate'. înmagazinarea gazelor naturale
Sediul social'. Ploieşti, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr. 184, Judeţul Prahova
Cod unic de înregistrare: 34915261
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului'. J29/1181/21.08.2015
Cod de înregistrare fiscală: R034915261
Forma juridică de constituire: societate cu răspundere limitata
Valoarea capitalului social subscris şi vărsat: 1.200.000 lei
Număr de parti sociale: 120.000, având fiecare o valoare nominală de 10 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează acţiunile societăţii: nu e cazul
Telefon:
Fax:

0040 244 503800
0040 244 545230

Web: www.depogaz.ro
E-mail: secretariat@depogaz.ro
Conturi bancare deschise la: Banca Transilvania,
Structura acţionariatului
Număr parti
sociale

%

SNGN Romgaz SA

120.000

100

Total

120.000

100

Organizarea societăţii
Societatea nu are filiale, sucursale sau puncte de lucru declarate.
Deoarece societatea se afla in stadiul de autorizare a avut 2 angajaţi in perioada
ianuarie 2017 - aprilie 2017. Contractul de munca a fost un contract de munca pe perioada
nedeterminata cu timp parţial pentru funcţii de conducere executive director general si
director economic. Contractele au fost reziliate incepand cu data de 26.04.2017.
Prin decizia asociatului unic SNGN Romgaz SA
reprezentare si administrare către directorul Societăţii.

au fost delegate atribuţiile de

Activitatea desfasurata
Elemente specifice ale societăţii
Potrivit prevederilor articolului nr. 15 din Directiva 2009/73/CE, precum şi ale articolului
nr. 141 din Legea 123/2012, prin independenţa operatorului de înmagazinare a gazelor
naturale, se înţelege îndeplinirea de către societatea SNGN Romgaz Filiala de
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Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL a următoarelor cerinţe minime care
trebuie indeplinite prin modul de separare a activitatii de inmagazinare din cadrul activitatii
desfăşurate in cadrul SNGN Romgaz SA:
•

Management separat

•

Remunerare în funcţie de criterii obiective pentru managementul operatorului de
înmagazinare

•

Putere de decizie cu privire la activele aferente activităţii de înmagazinare

•

Aprobarea bugetului

•

Independenţă în luarea deciziilor curente

Pentru indeplinirea acestor cerinţe activitatea societăţii, derulata pe parcursul anului
2017, a fost axata pe obţinerea avizelor, licenţelor si autorizaţiilor si indeplinirea formalităţilor
necesare pentru desfasurarea activitatii si nu a desfasurat nici o activitate comerciala.
Obiectivele societăţii au ramas in continuare acelea de a realiza in condiţiile impuse de
reglementările in vigoare separarea activitatii de inmagazinare din cadrul SNGN Romgaz si
de a obţine autorizaţiile necesare.
Autorizaţii si licenţe
Conform reglementarilor legale in vigoare activitatea societăţii se supune autorizărilor
autoritatilor de reglementare in domeniul gazelor naturale.
Societatea deţine următoarele autorizaţii si licenţe:
1.

ANRM (Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale)

Certificatul nr. 1691/01.10.2015 prin care se atestă faptul că societatea îndeplineşte
condiţiile şi criteriile prevăzute în Metodologia de atestare şi are competenţa tehnică şi
profesională de a executa următoarele lucrări:
•

Efectuarea lucrărilor de teren şi de laborator aferente;

•

Elaborarea documentaţiilor geologice, tehnice şi tehnico-economice pentru operaţiuni
petroliere;

•

Execuţia şi conducerea / coordonarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor
minerale - petrol.

Totodată, prin adresa nr. 12184/04.11.2015, ANRM îşi exprimă acordul pentru ca societatea
in calitatea sa de operator de înmagazinare să realizeze operaţiunile petroliere în
perimetrele:
■
■
■
■
■
■

Sărmăşel, judeţul Mureş,
Cetatea de Baltă, judeţul Alba,
Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa,
Bălăceana, judeţul Ilfov,
Gherceşti, judeţul Dolj,
Urziceni, judeţul Ialomiţa,
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cu preluarea drepturilor şi a obligaţiilor convenite prin Acordurile de Concesiune încheiate
pentru fiecare perimetru, precum şi conform cu competenţele acordate prin adresa SNGN
Romgaz SA- Mediaş nr. 30525 / 28.10.2015 şi a hotărârii CA SNGN Romgaz SA nr.
15/24.09.2015.
2. ANRE (Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei)
în baza prevederilor art. 22, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de
înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE
nr. 34/31.05.2013, cu modificările şi completările ulterioare ANRE a emis Decizia nr.
2588/30.12.2015.
Prin această Decizie se modifică Licenţa nr. 1942 de operare a sistemului de
înmagazinare subterană a gazelor naturale acordată prin decizia preşedintelui ANRE nr.
151/22.01.2015, în sensul schimbării titularului acesteia, respectiv din SNGN Romgaz SA in
SNGN Romgaz SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL cu
condiţia respectării condiţiilor de valabilitate aferente licenţei, a condiţiei de separare
contabilă şi depunerii documentaţiei pentru fundamentarea tarifului.
Decizia urma sa isi producă efectele incepand cu data de 01.04.2016 pana la data de
13.09.2056.
Prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 446/ 23.03.2016 data de modificare a licenţei de
înmagazinare gaze naturale nr. 1942/2014 îşi produce efectele începând cu data de 1 aprilie
2017 insa prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 474 /30.03.2017 s-a prorogat termenul de
modificare a licenţei cu încă un an, astfel filiala isi va incepe activitatea cu 1 aprilie 2018.
Prin decizia Asociatului unic activitatea societăţii a fost suspendata incepand cu data de
19 aprilie 2017 pana la data de 14 februarie 2018. Suspendarea activitatii a fost inregistrata
la Registrul Comerţului Prahova , rezoluţia RC avand numărul 7319/21.04.2017.
Suspendarea activitatii a fost inregistrata la ANAF sub numărul 941/02.05.2017. Pentru
perioada fiscala aprilie 2017 - decembrie 2017 societatea si-a indeplinit toate obligaţiile
declarative in conformitate cu cerinţele ANAF.

Active corporale
Societatea nu deţine active corporale.
Conducerea societăţii
Conducerea societăţii a fost asigurata pana in data de 26.04.2017 de: domnul
Vecerdea Dan Adrian in calitate de director si de doamna Palade Monica in calitate de
director economic.
Evenimente importante care au avut loc in anul 2018

4

începând cu data de 14 februarie 2018 societatea si-a reluat activitatea si in baza Deciziei
2588/2015 a inceput activitatea de inmagazinare de la 1 aprilie 2018.
Evenimentele din anul 2018 nu au nici un impact asupra situaţiilor financiare ale anului 2017.

Situaţia financiara
Societatea face parte din categoria entitati mici.
Situaţiile financiare sunt proprii si nu aparţin unui grup.
înregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situaţii financiare sunt
efectuate in lei (“RON”) la cost istoric, conform politicilor contabile ale Societăţii si conform
OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare.
Bilanţ (Ron)
Indicator

31.12.2015

31.12.2017

31.12.2016

ACTIVE

Active imobilizate
Imobilizări corporale
Alte imobilizări necorporale
Alte active imobilizate
Total active imobilizate
Active circulante
Stocuri
Creanţe comerciale şi alte creanţe
Alte active
Numerar şi echivalent de numerar
Total active circulante
TOTAL ACTIVE
CAPITALURI PROPRII Şl DATORII
Capital şi rezerve
Capital social
Rezerve
Rezultatul reportat (pierdere)
Pierdere exerciţiu financiar
Total capital propriu
Datorii pe termen lung
Datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
Datorii pe termen scurt

0

0

0

0

0
0
~

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.173

4.418

5.920

0
1.183.461

0
1.121.823)

1.092.684

1.184.634
1.184.634

1.126.241
1.126.241

1.102.604
1.102.604

1.200.000

1.200.000

0

1.200.000
r

0
(34.026)

(83.031)

(34.026)

(49.005)

(14.365)

1.165.974

1.116.969

1.102.604

0

oŢ

0

0

0

0

L_

______________
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0

Datorii comerciale şi alte datorii

18.660

9.272

0

Datorii cu impozitul pe profit curent

0

0

0

Alte datorii

0

0

0

0
1.184.634
1.184.634

0
1.126.241
1.126.241

0
1.102.604
1.102.604

Total datorii pe termen scurt
Total datorii
TOTAL CAPITAL PROPRIU Şl DATORII
Societatea nu deţine active imobilizate.

Creanţele sunt reprezentate de valoarea TVA de recuperat si TVA neexigibila după cum
urmeaza:

Termen de lichiditate
Creanţe (Ron)

TVA de recuperat

Sold
la
31
decembrie
2017

sub 1 an

5.786

5.786

Total

Numerarul este reprezentat de :

Numerar si echivalente de numerar (Ron)
Conturi la banei in lei
Numerar in casa
Alte valori (depozite bancare)

Sold la
31
decembrie
2017__________
1.589
95
_______ 1.095.000
1.096.684

Total
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peste
an

1

Datoriile prezentate in bilanţ:

Termen de exigibilitate
Datorii (Ron)

Sold
la
31
decembrie
2017________

sub 1 an

peste 1 an

Furnizori facturi nesosite
Furnizor
Datorii fata de personal
Impozite si taxe aferente salariilor
Impozit pe venit
Total

Contul de profit si pierdere
Sinteza contului de profit si perdere (Ron):
Anul
2015

Indicator

Anul
2016

Anul
2017

Venituri din exploatare

0

0

Cheltuieli cu materii prime si materiale

0

0

o
0

18.495

35.681

10.997

0

0

17.052

18.284

3.945

0

0

0

Cheltuieli de exploatare

35.547

53.965

14.942

Pierderea din exploatare

-35.547

-53.965

-14.942

1.567

5.114

595

0

0

0

Profit financiar

1.567

5.114

595

Total venituri

1.567

5.114

595

35.547

53.965

14.347

154

18

-49.005

-14.365

Cheltuieli cu personalul
Ajustări de valoare privind activele corporale si
necorporale
Alte cheltuieli de exploatare (prestaţii externe)
Provizioane

Venituri financiare - dobinzi
Cheltuieli financiare

Total cheltuieli
Impozit microintreprindere
Pierdere

-34.026
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0

Cheltuielile de personal se constituie din salariile acordate angajaţilor in suma de 8.936Ron
si obligaţiile fiscale generate de acestea in valoare de 2.061 Ron pe o perioada de 4 luni ale
anului 2017.
Alte cheltuieli de exploatare sunt reprezentate de cheltuieli cu chiriile 3.000Ron,
comisioane 156Ron si alte cheltuieli generate de activitatea de obţinerea autorizaţiilor
289Ron.
Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobinzile la depozitele in valoare
de 595Ron.
Impozitarea
Societatea este inregistrata la Autoritatea Naţionala de Administraţie Fiscala Prahova
in categoria microintreprindere. Ca urmare in conformitate cu prevederile in vigoare impozitul
pe venit calculat a fost 18Ron.

Guvernanta corporativa
Prevederile OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa) se aplică
societăţii.
Ordonanţa instituie o serie de principii, prevăzând în acest sens dispoziţii asigurătorii
pentru aplicarea lor.
Ca urmare a reluării activitatii societăţii la 14 februarie 2018 Adunarea Generala a
Asociaţilor a numit un Consiliu de Administraţie provizoriu pentru o perioada de 4 luni, cu
posibilitatea prelungirii mandatului cu inca 2 luni. Consiliul de Administraţie este format din
5 membrii. Mandatul administratorilor a inceput in data de 03.04.2018.
In baza hotarari CA nr 1/19.04.2018 a numit un director general a cărui mandat a
inceput in data de 20.04.2018 .

Administrator,
Vecerdea Dan Adrian
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M A Z A R S
Raportul auditorului independent
Către asociaţii societăţii SNGN ROMGAZ SA FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE
DEPOGAZ PLOIEŞTI S.R.L.

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare
Opinie
1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii SNGN Romgaz - Filiala de
Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL ("Societatea") care cuprind bilanţul la
data de 31.12.2017, contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar încheiat la această
dată, şi notele explicative la situaţiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile
semnificative. Situaţiile financiare menţionate se referă la:
• Activ net/Total capitaluri:
• Rezultatul net al exerciţiului financiar:

1.102.604 lei,
-14.365 lei (pierdere)

2. In opinia noastră, situaţiile financiare anexate ale Societăţii la 31.12.2017 au fost întocmite,
în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
1802/2014 (cu modificările ulterioare) şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile
financiare.

Baza pentru opinie
3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA),
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Responsabilităţile noastre în
baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea „Responsabilitatea auditorului în
legătură cu auditul situaţiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de
Societate, conform prevederilor Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul
pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), şi am îndeplinit şi
celelalte cerinţe de etică prevăzute în Codul IESBA. Credem că probele de audit pe care leam obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
4. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor
situaţii financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu
modificările ulterioare („OMFP 1802/2014”) şi cu politicile contabile descrise în notele la
situaţiile financiare, şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a permite întocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate
fie de fraudă, fie de eroare.
5. în procesul de întocmire a situaţiilor financiare, Conducerea este de asemenea responsabilă
pentru aprecierea capacităţii Societăţii de a-şi continua activitatea, prezentând în notele
explicative la situaţiile financiare, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea
activităţii, şi pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuităţii activităţii, cu excepţia
cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze Societatea sau să înceteze
activitatea acesteia, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestor operaţiuni.
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M A ZA R S
Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situaţiilor financiare
6. Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care
situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de
fraudă, fie de eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia
noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie
a faptului că un audit desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit va
detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi
cauzate fie de fraudă, fie de eroare, şi sunt considerate semnificative dacă se poate
preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile
economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situaţii financiare.
7. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, exercităm
raţionamentul profesional şi ne menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De
asemenea:
•

Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată
fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la
respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază
pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de
fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de
eroare, deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate,
declaraţii false şi evitarea controlului intern;

•

înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit
adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii
controlului intern al Societăţii;

•

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al
estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii efectuate de către conducere;

•

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a
principiului continuităţii activităţii în contabilitatea Societăţii şi determinăm, pe baza probelor
de audit obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau
condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi
continua activitatea. în cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă,
trebuie să atragem atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile
financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.
Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obţinute până la data raportului
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii ulterioare raportului de audit pot
determina Societatea să nu îşi mai desfăşoare activitatea în baza principiului continuităţii
activităţii;

•

Evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul general al situaţiilor financiare, inclusiv al
prezentărilor de informaţii, şi măsura în care situaţiile financiare reflectă tranzacţiile şi
evenimentele importante într-o manieră care asigură prezentarea fidelă;

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile financiare
Administratorii Societăţii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea, în conformitate cu
cerinţele OMFP 1802/2014, punctele 489-492, a unui raport al administratorilor care să nu conţină
denaturări semnificative şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conţină denaturări semnificative,
datorate fraudei sau erorii.
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Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare ale Societăţii.
Opinia noastră asupra situaţiilor financiare anexate nu acoperă raportul administratorilor.
în legătură cu auditul nostru privind situaţiile financiare ale Societăţii la 31.12.2017, noi am citit
raportul administratorilor anexat situaţiilor financiare şi raportăm că:
a)

în raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în toate
aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare anexate;

b)

raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative,
informaţiile cerute de OMF 1802/2014, punctele 489-492;

c)

în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare
pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 cu privire la Societate şi la mediul
acesteia, nu am identificat informaţii incluse în raportul administratorilor care să fie eronate
semnificativ.

Auditor registered with the Romanian Chamber of Financial Auditors under no. 2190/ 2007

In numele: MAZARS ROMANIA SRL
Societate înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 699/29.01.2007
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in RON)
1.

PREZENTAREA SOCIETĂŢII
Societatea SNGN Romgaz- Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ
Ploieşti SRL (denumita in continuare Societate) a fost infintata in anul 2015 ca si
Filiala a SNGN Romgaz SA. SNGN Romgaz deţine 100% din părţile sociale ale
Societăţii, fiind singurul asociat.
Societatea a fost creata in urma cerinţelor impuse de legislaţia europeana Directiva
2009/73/CE din 13 iulie 2009 privind regulile comune pentru piaţa internă a gazelor
naturale, prin art. 15, cât şi de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012 prin art. 141 care impun ca activitatea de inmagazinare a gazelor
naturale sa se desfasoare independent de activitatea de producţie si furnizare a
gazelor naturale. Societatea actioneaza ca si operator de inmagazinare pe
depozitele de inmagazinare concesionate de către SNGN Romgaz in baza legilor si
reglementarilor aplicabile.

2.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societăţii si au fost întocmite
în conformitate cu cerinţele normelor de contabilitate din România, si anume Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată si Ordinul Ministrului Finanţelor Publice („OMF")
nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.
Ordinul 1802/2014 a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2015 si inlocuieste Ordinul
3055/2009. Ca urmare, situaţiile financiare aferente anului 2015 au fost pregătite in
conformitate cu acesta. In scopul asigurării comparabilitatii informaţiilor cuprinse in
situaţiile financiare anuale, informaţiile raportate in coloana corespunzătoare
exerciţiului financiar precedent celui de raportare au fost determinate avand in vedere
planul general de conturi cuprins in OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare precum
si necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificaţie cu cei raportaţi in
coloana corespunzătoare exerciţiului financiar de raportare, la fel ca si cifrele
comparative aferente anului fiscal 2015.
Prezentele reglementări transpun parţial prevederile Directivei 2013/34/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile
financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de
modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de
abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.
OMF nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare este armonizat cu Directivele Europene
IV si VII si diferă de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare,
aceste situaţii financiare nu sunt in concordanta cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara.
Aceste situaţiile financiare, întocmite în conformitate cu OMF nr. 1802/2014 cu
modificările ulterioare, nu trebuie folosite de terţe părţi sau de către utilizatori ai
situaţiilor financiare care nu sunt familiarizaţi cu OMF nr. 1802/2014 aplicabil pe
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teritoriul României.
Situaţiile financiare sunt proprii si nu aparţin unui grup.
înregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situaţii financiare sunt
efectuate in lei (“RON”) la cost istoric, , conform politicilor contabile ale Societăţii si
conform OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare.
Principiile contabile folosite sunt:
a)

Principiul continuităţii activităţii

Situaţiile financiare sunt întocmite pe baza continuităţii activităţii.
b)

Contabilitatea de angajamente

Societatea îşi întocmească situaţiile financiare folosind contabilitatea de
angajamente, cu excepţia informaţiilor privind fluxurile de trezorerie.
Veniturile si cheltuielile aferente exerciţiului financiar, sunt recunoscute
indiferent de data incasarii veniturilor sau data plaţii cheltuielilor. Astfel se vor
evidenţia in conturile de venituri si creanţele pentru care nu a fost intocmita inca
factura (418 „Clienţi - facturi de întocmit”) respectiv in conturile de cheltuieli sau
bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit inca factura (408 „Furnizori - facturi
nesosite'’). In toate cazurile inregistrarea in aceste conturi se efectuează pe
baza documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.
Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceeaşi tranzacţie
sunt recunoscute simultan in contabilitate , prin asocierea directa intre
cheltuielile si veniturile aferente , cu evidenţierea disctincta a acestor venituri si
cheltuieli.
Principiul contabilităţii de angajamente, se aplica inclusiv la recunoaşterea
dobinzii aferente perioadei, indiferent de scadenta acesteia.

c)

Principiul necompensării

Activele şi datoriile, precum şi veniturile şi cheltuielile nu sunt compensate în
situaţiile financiare, orice compensare intre elementele de active si datorii sau
intre elementele de de venituri si cheltuieli este interzisa.
Toate creanţele şi datoriile sunt înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de
documente justificative.
Societatea
cheltuielile.

raportează distinct atât activele şi datoriile, cât şi veniturile şi

SNGN ROMGAZ SA FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE
DEPOGAZ PLOIEŞTI S.R.L.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in RON)

In cazul schimbului de active , in contabilitate se evidenţiază distinct
operaţiunea de vanzare / scoatere din evidenta si cea de cumpărare / intrare in
evidenta , pe baza documentelor justificative , cu inregistrarea tuturor veniturilor
si cheltuielilor aferente operaţiunilor. Acelaşi tratament se aplica si in cazul
prestărilor reciproce de servicii.

d)

Principiul pragului de semnificaţie si agregarea

Fiecare clasă semnificativă care cuprinde elemente similare este prezentată
separat în situaţiile financiare. Elementele care au naturi sau funcţii diferite sunt
prezentate separat, cu excepţia cazului în care nu sunt semnificative.
Situaţiile financiare rezultă din prelucrarea unui volum mare de tranzacţii sau
alte evenimente care sunt agregate pe grupe în funcţie de natura sau funcţia
lor. Etapa finală a procesului de agregare şi clasificare este prezentarea de
date condensate şi clasificate care formează elemente-rânduri în bilanţ, în
situaţia veniturilor şi a cheltuielilor, în situaţia modificării capitalurilor proprii şi în
situaţia fluxurilor de trezorerie sau în note. Dacă un element-rând nu este în
mod individual semnificativ, atunci el este agregat cu alte elemente fie în acele
situaţii, fie în note. Un element care nu este suficient de semnificativ pentru a fi
prezentat separat în situaţiile financiare propriu-zise poate fi totuşi suficient de
semnificativ încât să poată fi prezentat separat în note.
e)

Principiul permanenţei metodelor (Principiul consecvenţei
prezentării)

Societatea respecta reglementările ce solicita ca politicile contabile si metodele
de evaluare sa fie aplicate consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.
f)

Principiul intangibilitatii

Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie sa corespunda
cu bilanţul de inchidere al exerciţiului financiar precedent.
In cazul modificării politicilor contabile si al corectării unor erori aferente
perioadelor precedente, nu se modifica bilanţul perioadei anterioare celei de
raportare.
înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative
aferente exercitiilor financiare precedente , precum si a modificării politicilor
contabile nu se considera incalcare a principiului intangibilitatii .
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g)

Principiul prudentei

La întocmirea situaţiilor financiare anuale, evaluarea este făcută pe o bază
prudentă şi, în special:
i. în contul de profit şi pierdere este inclus numai profitul realizat la data
bilanţului;
ii.

trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul
exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar
dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data
întocmirii acestuia;

iii.

trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile
potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al
unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin
evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. în
acest scop sunt avute în vedere şi eventualele provizioane,
precum şi datoriile rezultate din clauze contractuale;

iv.

trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă
rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit,
înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de
valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli,
indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi
pierdere.

Ca urmare, activele şi veniturile nu sunt supraevaluate, iar datoriile şi
cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu,
constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau
veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor,
deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a
fi credibile.
h) Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilanţ si din contul de
profit si pierdere tinind seama de fondul economic al tranzacţiei sau
al angajamentului in cauza
Reprezentarea exactă înseamnă că informaţiile financiare reprezintă mai
degrabă fondul unui fenomen economic, şi nu reprezintă numai forma legală a
acestuia. Reprezentarea unei forme legale care diferă de fondul economic al
fenomenului economic de bază ar putea să nu conducă la o reprezentare
exactă.
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Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din situaţia poziţiei financiare şi cea
a rezultatului global se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau
al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora.
Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate şi
prezentarea fidelă a operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu
realitatea economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi
riscurile asociate acestor operaţiuni.
Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în
contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative.
Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor
economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se
produc, respectiv să fie în concordanţă cu realitatea. De asemenea, contractele
încheiate între părţi trebuie să prevadă modul de derulare a operaţiunilor şi să
respecte cadrul legal existent.
în condiţii obişnuite, forma juridică a unui document trebuie să fie în
concordanţă cu realitatea economică. în cazuri rare, atunci când există
diferenţe între fondul sau natura economică a unei operaţiuni sau tranzacţii şi
forma să juridică, societatea va înregistra în contabilitate aceste operaţiuni, cu
respectarea fondului economic al acestora
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CREANŢE
Termen de lichiditate

CREANŢE
Avansuri către furnizorii de servicii
Clienţi si conturi asimilate
Ajustări de valoare creanţe - clienţi
TVA neexigibila
TVA de recuperat
Alte creanţe fata de bugetul statului
Creanţe fata de societăţile din cadrul
grupului
Debitori diverşi si alte creanţe
Ajustări de valoare creanţe- debitori
diverşi
Creanţe privind capitalul subscris si
nevarsat
Subvenţii pentru investiţii
Total

Sold la
1 ianuarie
2017

4.418

sub 1 an

peste 1 an

4.418

4.418

4.418

Termen de lichiditate
CREANŢE

Avansuri către furnizorii de servicii
Clienţi si conturi asimilate
Ajustări de valoare creanţe - clienţi
TVA neexigibila
TVA de recuperat
Alte creanţe fata de bugetul statului
Creanţe fata de societăţile din cadrul
grupului
Debitori diverşi si alte creanţe
Ajustări de valoare- debitori diverşi
Creanţe privind capitalul subscris si
nevarsat
Subvenţii pentru investiţii
Total

Sold la
31 decembrie
2017

sub 1 an

0

0
5.786
134

5.920

5.786

5.786
134

peste 1 an
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NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerar si echivalente de numerar

Sold la
1 ianuarie 2017

Sold la
31 decembrie
2017

20.422

1.589

Cecuri de incasat
Conturi la banei in lei
Conturi la banei in valuta
Numerar in casa
Avansuri de trezorerie
Alte valori (depozite bancare)

384

95

1.101.017

1.095.000

Total

1.121.823

1.096.684

DATORII

DATORII

împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
Alte finanţări pe termen lung
Datorii fata de entitatile aflate in relaţii
speciale
Dobanda aferenta datoriilor fata de
entitati aflate in relaţii speciale
Sume datorate instituţiilor de credit
Avansuri de la clienţi
Furnizori
Furnizori facturi nesosite
Datorii fata de personal
Impozite si taxe aferente salariilor
Impozit pe venit
Impozit pe profit amanat
TVA de plata
TVA neexigibila
Alte datorii fata de bugetul statului
Datorii fata de asociaţi
Creditori diverşi
Alte datorii
Total

Sold la
1 ianuarie
2017

sub 1 an

1.200
4.200
2.202
1.132
419

1.200
4.200
2.202
1.132
419

119

119

9.272

9.272

peste 1 an
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DATORII (continuare)

Termen de exigibilitate
Sold la
31 decembrie
________ 2017

DATORII

_____sub 1 an

peste 1 an

împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
Alte finanţări pe termen lung
Datorii fata de entitatile aflate in relaţii
speciale
Dobanda aferenta datoriilor fata de
entitati aflate in relaţii speciale
Sume datorate instituţiilor de credit
Avansuri de la clienţi
Furnizori
Furnizori facturi nesosite
Datorii fata de personal
Impozite si taxe aferente salariilor
Impozit pe venit
Impozit pe profit amanat
TVA de plata
TVA neexigibila
Alte datorii fata de bugetul statului
Datorii fata de asociaţi
Creditori diverşi
Alte datorii
Total

6

CAPITAL SI REZERVE

CAPITAL SOCIAL
REZERVE

31 decembrie 2016

1.200.000

31decembrie 2017

1.200.000

_

!
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INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII Şl MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE,
CONDUCERE Şl DE SUPRAVEGHERE
Numărul de salariaţi în cursul anilor incheiati la 31 decembrie 2016 si la 31 decembrie 2017 nu
a mai avut nici un salariat astfel:
Exerciţiul încheiat la
31 decembrie
2016

Exerciţiul încheiat la
31 decembrie
2017

2

0

2

0

Exerciţiul încheiat la
31 decembrie
2016

Exerciţiul încheiat la
31 decembrie
2017

Management
Personal administrativ
Personal vanzari
Personal marketing
Personal financiar
Personal logistica

29.014

8.936

Total cheltuieli cu salariile

29.014

8.936

Management
Personal administrativ
Personal vanzari
Personal marketing
Personal financiar
Personal logistica

6.667

2.061

Total cheltuieli cu asigurările sociale

6.667

2.061

35.681

10.997

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

management
administrativ
vanzari
marketing
financiar
logistica

Total personal

Management
Personal administrativ
Personal vanzari
Personal marketing
Personal financiar
Personal logistica
Total cheltuieli pensii
Total
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CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Cheltuieli privind prestaţiile externe
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi
chiriile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu studiile şi cercetările
Cheltuieli cu pregătirea personalului
Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

Total

Exerciţiul
financiar incheiat
la 31 decembrie
2016

Exerciţiul
financiar incheiat
la 31 decembrie
2017

11.920

3.000

287
6.076

156
289

18.283

3.445
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ALTE INFORMAŢII
9.1. Impozitul pe venit
Sold la
31 decembrie
2016

Sold la
31 decembrie
2017

53.965

14.942

(53.965)

(14.942)

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

5.114

595

Profit / (Pierdere) financiara

5.114

595

(48.851)

(14.347)

Calcularea Impozitului pe venit

Venituri exploatare
Cheltuieli exploatare
Profit / (Pierdere) din exploatare

Profit / (Pierdere)

15.2. Alte informaţii
Impozitarea
Societatea este inregistrata la Autoritatea Naţionala de Administraţie Fiscala Prahova in categoria
microintreprindere.
EVENIMENTE ULTERIOARE
In exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 societatea nu a avut activitate
comerciala desfasurand doar activitati de obţinere a licenţelor necesare pentru desfasurarea
activitatii de inmagazinare.

