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Romgaz publica rezultatele financiare pentru Semestrul 1 
 
 
Performanţele operaţionale şi financiare ale Grupului Romgaz realizate în Semestrul I 

2020 sunt la niveluri ridicate, chiar dacă înregistrează scăderi faţă de perioadele 

anterioare. 

Consumul de gaze naturale la nivel naţional în primele 6 luni ale anului 2020 estimăm 

că a înregistrat o uşoară creştere faţă de perioada similară a anului anterior 

(aprox.1,7%), în timp ce livrările Romgaz au scăzut cu 16% ca urmare a consumului 

mare de gaze din import. Astfel, cota de piaţă a Romgaz pe piaţa livrărilor de gaze din 

România este de 36,6%, cu 7,8% mai mică decât cota deţinută în perioada similară a 

anului trecut (44,4%).  

Producţia de gaze naturale a fost de 2.245,7 mil.mc, cu 454,3 mil.mc mai mică decât 

producţia realizată în perioada similară a anului anterior (-16,8%) şi cu 415,1 mil.mc mai 

mică decât cea programată (-15,6%). 

Producţia de energie electrică a Romgaz a fost de 295,23 GWh, fiind mai mare cu 

123,57 GWh decât cea realizată în perioada similară a anului 2019 (+71,9%). Cu 

această producţie Romgaz deţinând o cotă de piaţă de 1,07%. 

Veniturile totale sunt mai mici cu 679,1 milioane lei, înregistrând o diminuare de 23,3% 

în timp ce cheltuielile totale au înregistrat o reducere de 26,8%. 

Profitul net obţinut este cu 175,1 milioane lei mai mic decât cel înregistrat în perioada 

anterioară din cauzele menţionate mai sus (-17,9). 

Marjele principalilor indicatori de rentabilitate la Semestrul 1 2020: profitul net (36,51%), 

EBIT (41,96%) şi EBITDA (54,32%), confirmă profitabilitatea ridicată a activităţii 

Grupului Romgaz, fiind în creștere faţă de Semestrul 1 2019. Față de trimestrul al doilea 
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al anului precedent, însă, se observă o scădere, rezultatele trimestrului al doilea al anului 

2020 fiind afectate de pandemia Covid 19. 

 

Raportul Semestrial şi Situaţiile financiare consolidate interimare simplificate revizuite 
pentru semestrul si trimestrul încheiate la 30 iunie 2020 (neauditate) sunt disponibile:  

 

· pe website-ul Societăţii, www.romgaz.ro, la Secțiunea Relația cu Investitorii – Rapoarte Interimare  

· pe website-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro – simbol SNG;  

· pe website-ul Bursei de Valori Londra, www.londonstockexchange.com – simbol SNGR;  

· în formă scrisă, la sediul Societății, din Mediaș, Piața C.I. Motaș nr.4, jud. Sibiu. 
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Despre ROMGAZ 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania 
este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB) şi a Bursei din Londra (LSE). Acţionar 
principal este statul român cu o participaţie de 70%. Compania are o experienţă vastă în domeniul explorării şi 
producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani, în anul 1909. ROMGAZ face explorare 
geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din 
portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii 
speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic. 

http://www.romgaz.ro/
http://www.bvb.ro/
http://www.londonstockexchange.com/

