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REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(pentru perioada 01.01-30.09.2021)
SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu
legile române și Actul Constitutiv.
Conform prevederilor 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 şi asimilate care este o activitate de
transport gaze ce se desfășoară prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt
interconectate cu Sistemul Național de Transport -SNT).



activitatea de echilibrare desfășurată începând cu 1 decembrie 2015 în baza Ordinului ANRE
nr.160/2015 prin care se stabilesc obligațiile societății privind echilibrarea SNT, 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 de exploatare și financiare aferente creanței
pentru valoarea reglementată rămasă neamortizată a bazei de active reglementate la sfârșitul
Acordului de Concesiune.
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PRINCIPALII INDICATORI AI REZULTATELOR ECONOMICE ȘI FINANCIARE CONSOLIDATE
Prin HAGEA nr. 10 din data de 12.12.2017 s-a aprobat înființarea pe teritoriul Republicii Moldova,
a societății EUROTRANSGAZ SRL în vederea participării cu succes la procedura de privatizare a
Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz.
SNTGN Transgaz SA este asociat unic la EUROTRANSGAZ SRL.
Din anul 2018, urmare a achiziționării Vestmoldtransgaz SRL din Moldova de către Eurotransgaz
SRL, SNTGN Transgaz SA, 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

75%
*mii lei*

Denumire indicator

Realizat
9 luni 2021

Realizat
9 luni 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

955.092

1.015.866

-6%

Venituri din activitatea de echilibrare

203.780

148.026

38%

Venituri din activitatea de construcții conform
cu IFRIC12

516.188

1.018.106

-49%

95.749

55.008

74%

Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea
de echilibrare și de construcții conform cu
IFRIC12

879.222

803.441

9%

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

203.780

148.026

38%

516.188

1.018.106

-49%

27.559

18.061

53%

REZULTATUL BRUT, din care :

144.060

249.371

-42%

 din exploatare

75.870

212.425

-64%

 din activitatea financiară

68.190

36.946

85%

38.562

43.491

-11%

105.498

203.305

-49%

Venituri financiare

Costul activelor
IFRIC12

construite

conform

Cheltuieli financiare

Impozitul pe profit
PROFITUL NET

cu

Variația indicatorilor economici și financiari consolidați la 30 septembrie 2021, comparativ cu cei
realizați în perioada similară a anului 2020 este determinată în principal de variația indicatorilor
economici și financiari individuali înregistrați de SNTGN Transgaz SA la 30 septembrie 2021
comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2020.
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PRINCIPALII INDICATORI AI REZULTATELOR ECONOMICE ȘI FINANCIARE INDIVIDUALE
Principalii indicatori economici și financiari realizați la 30 septembrie 2021, comparativ cu cei
realizați în perioada similară a anului 2020 sunt prezentați în tabelul de mai jos:
*mii lei*

Denumire indicator

Realizat
9 luni 2021

Realizat
9 luni 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

954.585

1.006.351

-5%

-venituri din activitatea de transport intern

813.812

878.327

-7%

61.914

87.077

-29%

Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea
de echilibrare și de construcții conform cu
IFRIC12

868.715

795.814

9%

Rezultatul din exploatare înainte de
activitatea de echilibrare şi de construcţii
conform cu IFRIC12

85.871

210.537

-59%

Venituri din activitatea de echilibrare

203.780

148.026

38%

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

203.780

148.026

38%

Venituri din activitatea de construcții conform
cu IFRIC12

516.188

1.018.106

-49%

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

516.188

1.018.106

-49%

Rezultatul din exploatare

85.871

210.537

-59%

Venituri financiare

79.392

50.148

58%

Cheltuieli financiare

14.992

12.458

20%

Rezultat financiar

64.400

37.690

71%

REZULTATUL BRUT

150.271

248.227

-39%

Impozitul pe profit

38.051

43.430

-12%

REZULTATUL NET

112.220

204.796

-45%

-venituri din activitatea
internațional şi asimilate

de

transport

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții
conform cu IFRIC12 scad cu 5% față de realizările la 30 septembrie 2020, înregistrându-se o
diminuare de 51.766 mii lei.
Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu
IFRIC12 cresc cu 9% față de 30 septembrie 2020, nivelul acestora fiind cu 72.901 mii lei mai
mare.
Comparativ cu realizările la 30 septembrie 2020 profitul brut realizat la 30 septembrie 2021
este mai mic cu 39%, respectiv cu 97.956 mii lei.
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Raportul Trimestrial la 30 septembrie 2021 (01.01-30.09.2021) 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

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION
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