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REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2019  

(pentru perioada 01.01-30.09.2019) 

 

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu 

legile române și Actul Constitutiv.  

Conform H.G. nr.334/2000 și Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop îndeplinirea strategiei 

naționale stabilită pentru transportul intern și internațional, dispecerizarea gazelor naturale și 

cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea 

legislației naționale, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate. 

Veniturile Transgaz se realizează din desfășurarea următoarelor activități:  

 activitatea de transport intern gaze naturale care, datorită caracterului de monopol, este 

reglementată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.  

 activitatea de transport internațional gaze naturale care este o activitate de transport gaze 

ce se desfășoară prin conducte de transport dedicate. 

 activitatea de echilibrare desfășurată începând cu 1 decembrie 2015 în baza Ordinului ANRE 

nr.160/2015 prin care se stabilesc obligațiile societății privind echilibrarea sistemului național 

de transport, activitate neutră din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din 

această activitate urmând a fi distribuite clienților pentru care sunt prestate servicii de 

transport intern. 

Veniturile totale ale societății sunt completate și de venituri din alte activități cu o pondere scăzută 

în cifra de afaceri, cum sunt vânzări de active, chirii, redevențe; venituri financiare din dobânzi și 

din diferențe de curs valutar, precum și de veniturile financiare aferente creanței pentru valoarea 

reglementată rămasă neamortizată a bazei de active reglementate la sfârșitul Acordului de 

Concesiune. 

 

 

 

 



 

Principalii indicatori economici și financiari realizați la 30 septembrie 2019, respectiv în trimestrul 

III 2019, comparativ cu perioadele similare a anului 2018, sunt prezentați în tabelul de mai jos: 

Denumirea Realizat   

 9 luni 2018 

Realizat   

 9 luni 2019 

Modificări 

(+/-) 

Realizat  

Trim. III 

2018 

Realizat  

Trim. III 

2019 

Modificări 

(+/-) 

Venituri din activitatea de 

exploatare, înainte de 

activitatea de echilibrare si 

de construcții conform cu 

IFRIC12 1.093.054 1.085.513 -1% 284.248 310.519 9% 

Venituri din activitatea de 

echilibrare 118.838 250.930 111% 28.354 67.721 139% 

Venituri din activitatea de 

construcții conform cu 

IFRIC12 109.545 521.459 376% 74.626 223.561 200% 

Venituri financiare 36.560 41.522 14% 14.582 8.324 -43% 

Cheltuieli de exploatare 

înainte de activitatea de 

echilibrare si de construcții 

conform cu IFRIC12 755.092 840.997 11% 264.046 280.964 6% 

Cheltuieli din activitatea de 

echilibrare 118.838 250.930 111% 28.354 67.721 139% 

Costul activelor construite 

conform cu IFRIC12 109.545 521.459 376% 74.626 223.561 200% 

Cheltuieli financiare 18.009 20.742 15% 9.131 4.308 -53% 

REZULTATUL BRUT,  

din care : 356.513 265.297 -26% 25.653 33.570 31% 

 din exploatare 337.962 244.516 -28% 20.202 29.555 46% 

 din activitatea financiară 18.551 20.781 12% 5.451 4.015 -26% 

Impozitul pe profit 56.568 40.608 -28% 5.977 4.383 -27% 

PROFITUL NET 299.946 224.689 -25% 19.676 29.188 48% 

 Valorile exprimate în *mii lei* 

Raportul Trimestrial la 30 septembrie 2019 (01.01-30.09.2019) este întocmit în conformitate cu 

prevederile anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi cuprinde informații financiare 

neaudiate. 

Pentru vizualizarea integrală a raportului puteți accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la 

adresa:  http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare 
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