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Comunicat – Disponibilitate Raport Semestrial – Semestrul I 2016 și detalii privind prezentarea rezultatelor 
financiare aferente semestrului I 2016 
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor asupra 
publicării Raportului semestrial aferent Semestrul I 2016.  
 
Conţinutul Raportului  
Raportul prezintă:  

 situațiile financiare interimare separate simplificate ale Companiei la data și pentru perioada de șase luni 
încheiată la 30 iunie 2016, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – 
“Raportarea Financiară Interimară”; 

 indicatorii economico-financiari, aferenți perioadei de raportare;  

 activitatea Companiei în perioada de raportare.  
Sunt anexate: Situațiile financiare separate, care conțin: Contul separat de profit și pierdere, Situația separată a 
poziției financiare, Situația separată a modificărilor capitalurilor proprii și Notele la Situațiile financiare separate. 
 
Auditarea situaţiilor financiare 
Situaţiile financiare prezentate în Raport nu sunt auditate. 
 
Disponibilitate 
Raportul va fi disponibil începând cu data de 12 august 2016, ora 08

00
: 

 online, pe website-ul www.transelectrica.ro, secţiunea Relaţii Investitori și Rapoarte Financiare/Raportari 
Periodice/Rapoarte 

 la sediul companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti 
 
De asemenea Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul 
investitor interesat asupra faptului că, în data de 12 august 2016 va fi organizată prezentarea rezultatelor 
financiare aferente semestrului I 2016. 
 
Întâlnirea va avea loc la Crowne Plaza Hotel, Bulevardul Poligrafiei 1, București, 013704 - Sala Magnolia în data 
de 12 august 2016, începând cu ora 11:00. 
  
Înregistrarea participanților va începe la ora 10:30. Prezentarea în format .pdf va fi disponibilă în cursul zilei de 12 
august 2016 pe pagina de internet a Companiei, respectiv www.transelectrica.ro, secțiunea Relaţii 
Investitori/Raportări Periodice/Rapoarte/Rapoarte 2016. 
 
Persoanele interesate să participe la întâlnire sunt rugate să confirme prezența și/sau să trimită întrebări specifice 
activității Companiei din perioada raportată, la e-mail relatii.investitori@transelectrica.ro, până la data de 11 august 
2016, ora 15:00. 
 
Totodată, menționăm faptul că întâlnirea poate fi urmărită și online în direct atât în limba română cât și în limba 
engleză, pe pagina de internet a Companiei www.transelectrica.ro între orele 11:00-13:00. 
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