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ROMGAZ ÎN CIFRE 

Realizarea unor marje ale profitului net (35,9%), EBIT (44,2%) şi EBITDA (53,0%), 

confirmă menţinerea în continuare a unei profitabilităţi ridicate a activităţii societăţii. 

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, performanţele societăţii au fost afectate 

în principal de diminuarea cererii de consum a gazelor naturale pe piaţa din România cu 

4,36% cu reflectarea în scăderea livrărilor Romgaz cu 2,5%. 

Rezultate financiare relevante 

*milioane lei* 
T1 

2015 

T4 

2015 

T1 

2016 

Δ T1         

(%) 

Indicatori principali 2014 2015 Δ ‘15/’14 

(%) 

1.365,5 1.119,6 1.363,5 -0,1 Cifra de afaceri (CA) 4.493,3 4.052,7 -9,8 

1.299,5 1.172,4 1.316,3 1,3 Venituri 4.708,9 4.315,9 -8,3 

620,5 898,4 706,3 13,8 Cheltuieli 2.920,6 2.847,1 -2,5 

679,1 274,0 610,0 -10,2 Profit brut 1.788,3 1.468,8 -17,9 

116,0 55,2 120,7 4,1 Impozit pe profit 378,4 274,0 -27,6 

563,0 219,0 489,3 -13,1 Profit net 1.409,9 1.194,8 -15,3 

665,5 264,7 602,6 -9,5 EBIT 1.713 1.425 -16,8 

841,8 529,4 722,8 -14,1 EBITDA 2.490 2.218 -10,9 

1,5 0,57 1,3 -13,3 Profit pe acţiune (EPS) (lei) 3,66 3,10 -15,3 

41,2 19,6 35,9 -13,0 Rata profitului net (% din CA) 31,4 29,5 -6,1 
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48,7 23,6 44,2 -9,3 Rata EBIT (% din CA) 38,1 35,2 -7,6 

61,7 47,3 53,0 -14,0 Rata EBITDA (% din CA) 55,4 54,7 -1,3 

6.340 6.356 6.313 -0,4 Număr de angajaţi la sfârşitul 

perioadei 

6.344 6.356 0,2 

 

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferenţe la reconciliere. 

Notă: În venituri şi cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente producţiei de imobilizări efectuate în regie proprie. 

Din cauza diminuării cererii de gaze, profitul net, EBIT şi EBITDA sunt mai mici comparativ 

cu perioada similară din 2015. Cu toate acestea, ratele acestor indicatori raportaţi la cifra de 

afaceri nu înregistrează abateri semnificative şi se situează la un nivel extrem de favorabil şi 

anume: 35,9%, 44,2% şi 53,0% (faţă de 41,2%, 48,7% şi respectiv 61,7% în trimestrul 

încheiat la 31 martie 2015), ceea ce confirmă menţinerea în continuare a unei profitabilităţi 

ridicate a activităţii societăţii. 

 

Rezultate operaţionale 

T1 

2015 

T4 

2015 

T1 

2016 

Δ T1/T4 

(%) 

Indicatori principali T1 

2015 

T1 

2016 

Δ T1 

(%) 

1.436 1.428 1.374 -3,8 Gaz metan extras (mil.mc) 1.436 1.374 -4,3 

104 106 100 -5,7 Redevenţă petrolieră (mil.mc) 104 100 -3,8 

1.912 2.756 2.047 -25,7 Producţie condensat (tone) 1.912 2.047 7,1 

167,0 584,8 318,7 -45,5 Producţie energie electrică (GWh) 167,0 318,7 90,8 

1.151,2 466,6 931,0 99,5 Servicii de extracţie gaze din 

depozite facturate (mil.mc) 

1.151,2 931,0 -19,1 

292,2 123,0 308,9 151,1 Servicii de injecţie gaze în 

depozite facturate (mil.mc) 

292,2 308,9 5,7 

 

Producţia de gaze naturale înregistrată în primul trimestru al anului 2016, influenţată în mod 

direct de scăderea cererii pe piaţa de gaze, precum şi de temperaturile mai ridicate înregistrate 

în lunile ianuarie şi februarie, a fost de 1.374 mil.mc, cu 3% mai mică decât cea programată şi 

respectiv cu 4,3% sub cea înregistrată în perioada similară a anului precedent.  

Prin introducerea în exploatare a descoperirilor Frasin-Gura Humorului şi Caragele producţia 

de condensat înregistrată a fost cu 7,1% mai mare în perioada analizată comparativ cu 

perioada similară a anului 2015. 

La nivelul anului 2015 energia electrică produsă de CET Iernut a fost cu 16,4% mai mare 

decât în anul 2014 în contextul unei hidraulicităţi scăzute. Din totalul energiei vândute, 

cca.37% a fost destinată pieţei de echilibrare ceea ce a dus la consolidarea poziţiei Romgaz ca 

şi producător de energie electrică în piaţa de echilibrare şi servicii de sistem. Cota de piaţă în 

funcţie de energia electrică livrată în sistem, conform ANRE a crescut la 2,86%. Preţurile de 

vânzare raportate la piaţă au fost depăşite pe toate pieţele. 

La nivelul Trimestrului 1 2016, energia electrică emisă a crescut cu 93,8%, rezultată din 

funcţionarea cu preponderenţă cu un grup de 200 MW putere. Cota de piaţă a crescut de la 

0,96% (T1 2015) la 1,96% (T1 2016), conform datelor Transelectrica. 

Versiunea completă a Raportului pentru Trimestrul 1 2016 (ianuarie - martie 2016) şi 

Situaţiile financiare individuale interimare (neauditate) pentru perioada încheiată la 31 

martie 2016 sunt disponibile pe website-ul societăţii http://www.romgaz.ro/ro/rapoarte-

periodice şi pe website-ul BVB – simbol SNG – Informatii financiare. 
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