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REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 31 MARTIE 2021 

 

 

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. 

Începând cu anul 2018, urmare a achiziționării Vestmoldtransgaz SRL din Moldova de către 

Eurotransgaz SRL, Transgaz în calitate de societate-mamă întocmește situații financiare 

consolidate de grup.  

Companii consolidate din grupul Transgaz: 

  Participație (%) 

SNTGN Transgaz SA Companie mamă  

Eurotransgaz SRL Societate deținută de SNTGN Transgaz SA 100% 

Vestmoldtransgaz SRL Societate deținută de Eurotransgaz SRL 100% 

Principalii indicatori economici și financiari consolidați realizați în trimestrul I 2021 

comparativ cu trimestrul I 2020 se prezintă astfel:  

*mii lei* 

Denumirea 

Realizat 

consolidat 

Trim I 2021 

Realizat 

consolidat 

Trim I 2020 

Creștere 

0 1 2 3=1/2x100-100 

Venituri din activitatea de exploatare, înainte de 

activitatea de echilibrare și de construcții conform 

cu IFRIC12 

456.390 512.801 -11% 

Venituri din activitatea de echilibrare 74.253 64.515 15% 

Venituri din activitatea de construcții conform cu 

IFRIC12 
158.010 339.363 -53% 

Venituri financiare 31.466 8.226 283% 

Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de 

echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 
279.383 274.042 2% 

Cheltuieli din activitatea de echilibrare 74.253 64.515 15% 

Costul activelor construite conform cu IFRIC12 158.010 339.363 -53% 



Denumirea 

Realizat 

consolidat 

Trim I 2021 

Realizat 

consolidat 

Trim I 2020 

Creștere 

Cheltuieli financiare 14.966 5.915 153% 

REZULTATUL BRUT, din care : 193.506 241.070 -20% 

 din exploatare 177.006 238.759 -26% 

 din activitatea financiară 16.500 2.311 614% 

Impozitul pe profit 39.091 40.488 -3% 

PROFITUL NET 154.416 200.582 -23% 

Variația indicatorilor economici și financiari consolidați la 31 martie 2021, comparativ cu cei 

realizați în perioada similară a anului 2020 este determinată în principal de variația 

indicatorilor economici si financiari individuali înregistrați de SNTGN Transgaz SA la 31 

martie 2021 comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2020. 

Principalul impact al subsidiarelor în rezultatul consolidat este determinat de evoluția 

cursului MDL (leu moldovenesc) comparativ cu moneda EUR în care a fost atrasă parțial sursa 

de finanțare a proiectului de investiție derulat de subsidiară și comparativ cu moneda de 

raportare a situațiilor financiare consolidate (RON).  

Principalii indicatori economici și financiari individuali realizați la 31 martie 2021, 

comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2020 sunt prezentați în tabelul 

de mai jos: 

*mii lei* 

Denumire indicator 
Realizat           

Trim. I 2021 

Realizat           

Trim. I 2020 
Creștere  

0 1 2 3=1/2x100-100 

Venituri din activitatea de exploatare, înainte de 

activitatea de echilibrare și de construcții conform cu 

IFRIC12, din care: 

455.789 512.801 -11% 

-venituri din activitatea de transport intern 421.450 474.268 -11% 

-venituri din activitatea de transport internațional și 

asimilate 
10.342 29.547 -65% 

Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de 

echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 
276.002 272.333 1% 

Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de 

echilibrare şi de construcții conform cu IFRIC12 
179.787 240.469 -25% 

Venituri din activitatea de echilibrare 74.253 64.515 15% 

Cheltuieli din activitatea de echilibrare 74.253 64.515 15% 

Venituri din activitatea de construcții conform cu 

IFRIC12 
158.010 339.363 -53% 

Costul activelor construite conform cu IFRIC12 158.010 339.363 -53% 

Rezultatul din exploatare 179.787 240.469 -25% 

Venituri financiare 24.024 7.271 230% 

Cheltuieli financiare 7.008 5.381 30% 

Rezultat financiar 17.016 1.889 801% 



Denumire indicator 
Realizat           

Trim. I 2021 

Realizat           

Trim. I 2020 
Creștere  

0 1 2 3=1/2x100-100 

REZULTATUL BRUT 196.802 242.358 -19% 

Impozitul pe profit 38.906 40.491 -4% 

REZULTATUL NET 157.896 201.867 -22% 

În trimestrul I 2021 veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de 

echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 scad cu 11% față de realizările din 

trimestrul I 2020, înregistrându-se o diminuare de 57.013 mii lei. 

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform 

cu IFRIC12 cresc în trimestrul I 2021 cu 1% față de trimestrul I 2020, nivelul acestora fiind 

cu 3.669 mii lei mai mare.  

Comparativ cu realizările din trimestrul I 2020 profitul brut realizat în trimestrul I 2021 

este mai mic cu 19%, respectiv cu 45.556 mii lei. 

Raportul Trimestrial la 31 martie 2021 este întocmit în conformitate cu prevederile anexei 13 

la Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi cuprinde informații financiare neauditate. 

Versiunea integrală a raportului este pusă la dispoziția publicului astfel:  

 pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa :  

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

 la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, Mediaș, Piața C.I. Motaş nr.1, județul Sibiu. 

 In format electronic – pe website-ul Bursei de Valori București, la linkul de mai jos; 
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