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Mediaş, România

Raportul Auditorului Independent

Raport asupra situatii!or financiare

1 Am auditat situaţiile financiare anexate neconsolidate ale societatii S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
(Societatea”) care cuprind bilanţul Ia data de 31 decembrie 2012, contul de profit si
pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii si situaţia fluxurilor de trezorerie pentru
exerciţiul financiar încheiat Ia aceasta data si un sumar a! politicilor contabile semnificative si
alte note explicative. Situaţüle financiare neconsolidate menţionate se refera Ia;

. Activ netiTotal capitaluri: 9.981.983.703 RON

. Protitulnetalexerciţiuluifinanciar: 1.244.049.106 RON

Responsabilitatea conducerii pentru situatlile financiare

2 Conducerea este responsabilă de întocmirea ~i prezentarea fidelă a acestor situaţii
financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 305512009 cu
modificarile ulterioare, ~i pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea audítorului

3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra
acestor situatii financiare, Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din Romania, Aceste standarde cer ca noi sa respectam
cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerü unei asigurari
rezonabile ca situatii!e financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la
sumele si informatflle prezentate in situatHie financiare. Procedurile selectate depind de
rationamentul profesional a! auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare
semniticativa a situatülor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri,
auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a
situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in
circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului
intern al Societatfl. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a
politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre
conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul br.

5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a
constitui baza opiniei noastre de audit.
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Opinia

6 Tn opinia noastră, situaţiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative,
poziţia financiară a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. la 31 decembrie 2012, precum şi performanţa
sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare şi cu politicile
contabile descrise în notele la situaţiile financiare.

Obse,vatü

7 Atragem atentia asupra Notei 6 la situatbie financíare in care este mentionat faptul ca, cota
pentru dezvoltarea şi modernizarea producţiei de gaze naturale in suma de 222.776.480
RON este prezentata ca o cheltuiala a Societatii, desi in principiu nu este o cheltuiala
conform cadrului conceptual al Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu
modificarile ulterioare, cí reprezinta o posibilitate de distribuire a profitului la rezerve pentru
societatile care desfasoara activitati în sectorul de extractie a minereurilor, insa pentru
întocmirea situatiilor financiare pentru anul 2012, Societatea a aplicat cerintele HG 168/1998
cu modificarile ulterioare. Opinia noastra nu exprima rezerve in legatura cu acest aspect.

8 Dupa cum este prezentat in nota 5, in ianuarie 2013 Societatea a semnat protocol cu
Electrocentrale Bucuresti pentru preluarea unui ansamblu de active, denumit ,,CTE lernut”
capabil sa produca energie electrica, in mod separat, fata de celelalte active aflate in
patrimoniul SC Electrocentrale Bucuresti SA in vederea compensarfl creantelor fata de
Electrocentrale Bucuresti. Pentru creantele inregistrate in bilantul Societatü in suma de
687.134.292 RON la 31 decembrie 2012 (626.337.597 RON la 31 decembrie 2011) fata de
Electrocentrale Bucuresti au fost constituite ajustari de valoare la 31 decembrie 2012 in
suma de 8.918.539 RON. conducerea Societatii considera ca valoarea ansamblului de
active este aproximativ egala cu valoarea creantelor de recuperat de la Electrocentrale
Bucuresti SA bazandu-se pe un raport de evaluare emis in August 2010. O actualizare a
acestui raport este in curs de efectuare. Opinia noastra nu exprima rezerve in legatura cu
acest aspect.

9 Dupa cum este discutat in nota 25 (i), un numar de 27 fosti si actuali angajati ai SocietatH
sunt investigati de ,,Directia de investigare a infactiunilor de criminalitate organizate si
terorism DIICOT” pentru acordarea de discounturi neautorizate catre unul din clientii
Societatü in perioada 2005-2010. De asemenea, in cursul anului 2013 Agentia Nationala de
Integritate a declansat o investigatie impotriva unui fost director general al Societatii, ca
urmare a identificarii unor indicü potrivit carora acesta se aBa in conflict de interese in
atribuirea unor contracte firmei la care a fost administrator inainte de a deveni director
general al SNGN Romgaz SA.. conducerea a analizat si a concluzionat faptul ca aceasta
urmarire penala, respectiv investigatie nu vor avea nici un impact negativ asupra situatülor
financiare ale Societatfl. Opinia noastra nu exprima rezerve in legatura cu acest aspect.

Alte aspecte

10 Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatü in ansamblu. Auditul nostru a fost
efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le
raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege,
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nu acceptam Si flU ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarü
acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

11 Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia linanciara, rezultatul
operatiunilor si un set complet de note Ia situatiile financiare in conformitate cu reglementari
si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania, De aceea7 situatHie
financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile
contabile si legale din Romania, si anume Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.
3055/2009 cu modificarile ulterioare.

12 In conformitate cu cerintele tegU 8211991 republicata, articolul 317 o societate mama trebuie
sa intocmeasca un raport anual privind propria activitate cat si raport anual consolidat. Asa
cum se arata Ia Nota 6 a prezentului raport, Societatea va emite in termen legal situatü
financiare consolidate pentru anul incheiat Ia 31 decembrie 2012.

Raport asupra conformitatii raportului administratorllor cu situatiile financiare

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare,
articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatülor financiare.
Raportul administratorilor nu face parte din situatüle financiare, In raportul administratorilor, noi
nu am identificat informatfl financiare istorice care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu
informatüle prezentate in situatüle financiare alaturate.

Farrukh Khan, Partener de Audit
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