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Eveniment important de raportat: Detalierea propunerii de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011  

 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor interesat asupra disponibilităţii 
propunerii detaliate a bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011. 
 

Denumire indicator/lei Propunere BVC rectificat 
BVC aprobat  

(HGR 354/2011) 
Diferente 

[%] 

Venituri din activitatea operaţională 1.214.648.000 1.145.524.000 +6,03 

     Venituri din serviciul de transport 1.073.644.000 1.029.534.500 +4,28 
     Venituri din furnizare energie reactivă 4.000.000 4.000.000 - 
     Venituri din servicii de sistem funcţionale 61.204.000 58.689.500 +4,28 
     Venituri cu schimburi neplanificate PZU 4.000.000 4.000.000 - 
     Venituri din alocarea capacităţii de interconexiune 36.500.000 10.000.000 +265,00 
     Venituri din ITC 300.000 300.000 - 
     Venituri din alte prestaţii 5.000.000 5.000.000 - 
     Alte venituri de exploatare 30.000.000 34.000.000 -11,76 
Venituri din servicii de sistem tehnologice 693.264.000 1.079.448.000 -35,78 
Venituri din administrare piaţă 17.160.000 16.455.000 +4,28 
Venituri pe piaţa de echilibrare 460.000.000 460.000.000 - 
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 2385.072.000 2.701.427.000 -11,71 
Cheltuieli operaţionale 1.151.994.907 1.064.872.093 +8,18 

     Obligaţii de plată din tariful de transport 302.600.000 251.400.000 +20,37 
     Obligaţii de plată din tariful de servicii de sistem funcţionale 15.000.000 15.000.000 - 
     Cheltuieli cu ITC 18.000.000 18.000.000 - 
     Cheltuieli materiale, din care: 639.347.212 573.649.285 +11,45 
          Amortizare 306.570.000 285.000.000 +7,57 
     Cheltuieli privind personalul 154.772.652 156.247.765 -0,94 
     Impozite, taxe 8.800.000 8.800.000 - 
     Alte cheltuieli de exploatare 13.475.043 11.775.043 +14,44 
     Provizioane 0 30.000.000 -100,00 
Obligaţii de plată din tariful de servicii de sistem tehnologice 693.264.000 1.079.448.000 -35,78 
Obligaţii de plată din tariful de administrare piaţă 17.160.000 16.455.000 +4,28 
Cheltuieli pe piaţa de echilibrare 460.000.000 460.000.000 - 
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 2.322.418.907 2.620.775.093 -11,38 
REZULTAT DIN EXPLOATARE 62.653.093 80.651.907 -22,32 
Venituri financiare 48.765.635 80.000.429 -39,04 
Cheltuieli financiare 69.418.728 135.652.336 -48,83 
REZULTAT FINANCIAR (20.653.093) (55.651.907) -62,89 

Venituri totale 2.433.837.635 2.781.427.429 -12,50 
Cheltuieli totale 2.391.837.635 2.756.427.429 -13,23 
REZULTAT BRUT 42.000.000 25.000.000 +68,00 

 

 
Propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 a avut în vedere implementarea schemei de sprijin pentru 
promovarea cogenerării de înaltă eficienţă şi aplicarea unui tratament contabil astfel încât sumele rezultate din aplicare să nu afecteze cifra de 
afaceri a companiei.  
Pentru fundamentarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 au fost utilizate rezultatele preliminare la 
30.06.2011, estimate în prima decadă a lunii iunie, rezultatele finale urmând a fi anunţate conform Calendarului Financiar, respectiv în data de 
11 august 2011. 
Detalii suplimentare sunt în materialul supus discuţiei AGA, la adresa: www.transelectrica.ro, la Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA, în 
“Nota privind aprobarea propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli rectificat al CNTEE Transelectrica SA pe anul 2011”, Anexa 1. 
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