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COMUNICAT DE PRESĂ
GRUPUL ROMGAZ a publicat Raportul Trimestrial privind activitatea economicofinanciară la 31 Martie 2021 (perioada 01.01.2021 – 31.03.2021)

Versiunea completă a Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiară a Grupului
Romgaz pe Trimestrul 1 2021 şi Situaţiile financiare consolidate interimare simplificate pentru
perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2021 sunt disponibile pe website-ul societăţii
www.romgaz.ro, secţiunea Relatia cu Investitorii – Rapoarte interimare.

Performanţele Grupului ROMGAZ
Grupul ROMGAZ a înregistrat în primul trimestru al anului 2021 o cifră de afaceri de 1.327,2 mil.lei,
în scădere cu 7,21%, respectiv 103,1 mil.lei, comparativ cu cea realizată în primul trimestru al
anului 2020. Cu toate acestea, cantitatea de gaze livrată a fost mai mare în T1 2021 cu 14,12%
față de T1 2020.
În 2021 Grupul a încasat o parte din creanțele depreciate la finalul anului 2020, ceea ce a dus la
un câștig net din ajustările de depreciere de 31,6 milioane lei.
Cheltuiala cu impozitul pe veniturile suplimentare a scăzut față de T1 2020 cu 63,9 milioane lei.
În T1 2021 Grupul a înregistrat un provizion suplimentar pentru achiziția de certificate de emisii de
gaze cu efect de seră de 67,3 milioane lei, ca urmare a creșterii prețului acestor certificate față de
estimarea luată în calcul la decembrie 2020.
Profitul net consolidat de 463,8 mil.lei a fost mai mic cu 18,91%, respectiv 108,2 mil.lei, comparativ
cu perioada similară a anului anterior.
Profitul net consolidat pe acţiune (EPS) a fost de 1,2 lei.
Marjele realizate ale profitului net consolidat (34,9%), EBIT consolidat (41,3%) şi EBITDA
consolidat (52,4%) sunt într-o ușoară scădere faţă de T1 2020 (40,0%; 46,8% şi respectiv 57,0%)
dar se menţin la niveluri ridicate.
Consumul de gaze naturale estimat[1] la nivel naţional pentru T1 2021 a fost de cca. 49 TWh, fiind
cu aproximativ 6% mai mare decât cel înregistrat în T1 2020.
Producţia de gaze naturale a fost de 1.311,5 mil.mc, fiind cu 3,7%, respectiv 50,8 mil.mc sub cea
înregistrată în T1 2020.
Cantitatea de energie electrică emisă a fost de 185,8 GWh, cu 22,67% mai mică faţă de perioada
similară a anului trecut (240,3 GWh).
[1]

Consumul este estimat din cauza faptului că la data raportului ANRE nu a publicat rapoartele legate de piaţa gazelor
naturale aferente lunilor februarie şi martie 2021.
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Cantitatea de energie electrică produsă a fost de 202,1 GWh în T1 2021, cu 21,96% mai mică faţă
de perioada similară a anului trecut (258,9 GWh), diferenţa faţă de energia emisă în
SEN reprezentând consumul propriu tehnologic al termocentralei.
Producţia de gaze naturale înregistrată în primul trimestru al anului 2021 a fost de 1.311,5 mil.mc,
cu 3,7% mai mică decât cea înregistrată în perioada similară a anului precedent.
Nivelul de producţie, relativ ridicat realizat în Trimestrul 1 2021 ţinand cont de faptul că orice
companie extractivă de hidrocarburi înregistrează un declin de producţie, a fost susţinut de:
 continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte mature de gaze care a dus
la diminuarea declinului de producţie pe aceste zăcăminte;
 efectuarea de operaţii de reparaţie şi intervenţie în sonde în urma cărora s-au reactivat o
serie de sonde cu debite importante.
Aceste rezultate au fost obţinute în condiţiile în care:
 importul de gaze naturale intrat în consum a fost de aproximativ 9,66 TWh, cu 6,7% mai
mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut;
 din stocurile de gaze ale Romgaz aflate în depozitele subterane s-a extras cu 150% mai
mult decât în aceeași perioadă a anului 2020.
Consumul de gaze naturale estimat la nivel naţional pentru T1 2021 a fost de 49,13 TWh, cu
aproximativ 6% mai mare decât cel înregistrat în T1 2020, din care cca. 9,66 TWh a fost acoperit
cu gaze din import iar diferenţa de 39,47 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu
18,14 TWh, ceea ce reprezintă 36,92% din consumul naţional şi 45,96% din consumul acoperit cu
gaze din intern. Cota de piaţă a Romgaz a crescut cu 2,5% faţă de cota de piaţă înregistrată în T1
2020.

Biroul de presă ROMGAZ

Despre ROMGAZ
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania
este admisă la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București (BVB) și a Bursei din Londra (LSE). Acționar
principal este statul român cu o participație de 70%. Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și 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 intervenții, reparații capitale și operații speciale la sonde și
asigură servicii profesioniste de transport tehnologic. În 2013 Romgaz și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea
centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică.
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