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Eveniment important de raportat:  
 

REZULTATE ANUALE PRELIMINARE 2012 
(perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2012) 

 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii 
asupra disponibilizării situaţiilor financiare preliminare aferente anului 2012, respectiv bilanţul contabil şi contul 
de profit şi pierdere (disponibile în anexe). 
 
Notă: Situaţiile financiare anexate sunt întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare 
financiară, nu sunt consolidate la nivel de grup şi nu au fost auditate. 
 
Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro  
 
Anexe: 
 

1. Situaţii financiare (situaţia poziţiei financiare, contul de profit şi pierdere şi situaţia rezultatului global) 
2. Analiza rezultatelor 
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Membru Directorat 
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ANEXA nr. 1 – Situaţii financiare  

 
 

Situaţia poziţiei financiare la 31 decembrie 2012 
 

Denumire indicator 
31.12.2012 
(neauditat) 

31.12.2011 
(auditat) 

 mii lei  mii lei 
Active   
   
Active imobilizate   
   Imobilizări corporale        3.625.495         3.537.826  
   Imobilizări necorporale             50.862              72.212  
   Alte investiţii               52.833                52.965  
Total active imobilizate        3.729.190         3.663.003  
   
Active circulante   
   Stocuri             40.102              41.723  
   Clienţi şi conturi asimilate        716.500         1.177.732  
   Numerar şi echivalente de numerar           295.481            304.763  
Total active circulante 1.052.083                1.524.218  
          
Total active 4.781.273 5.187.221 

   
Capitaluri proprii şi datorii   
   
Capitaluri proprii   
   Capital social        1.091.526         1.091.526  
   Prima de emisiune             49.843              49.843  
   Rezerve legale             44.416              44.416  
   Rezerve din reevaluare           1.260.286            1.260.324  
   Alte rezerve 3.858                4.187  
   Rezultatul reportat (67.251)  (13.653)  
Total capitaluri proprii        2.382.678         2.436.643  
   
Datorii pe termen lung   
   Venituri înregistrate în avans pe termen lung           519.010            354.304  
   Imprumuturi           954.626            943.493  
   Datorii privind impozitele amânate             26.858              26.858  
   Obligaţii privind beneficiile angajaţilor             20.322              20.322  
Total datorii pe termen lung        1.520.816         1.344.977  
   
Datorii curente   
   Furnizori şi alte obligaţii 652.657  1.186.301  
   Alte impozite şi obligaţii pentru asigurări sociale 15.597               5.923  
   Imprumuturi           198.661            202.488  
   Venituri înregistrate în avans pe termen scurt             10.864  10.889  
Total datorii curente        877.779         1.405.601  
   
Total datorii 2.398.595        2.750.578  
        
Total capitaluri proprii şi datorii 4.781.273 5.187.221 

 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                      

  
 
 

Contul de profit şi pierdere, inclusiv situaţia rezultatului global 

pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2012 
 

Denumire indicator 
2012 

(neauditat) 
2011 

(auditat) 

 mii lei mii lei 
Venituri   
Venituri din serviciul de transport    1.075.063     1.110.002  
Venituri din servicii de sistem       568.614        784.145  
Venituri din piaţa de echilibrare    1.011.968     1.189.434  
Alte venituri         56.289          47.988  
Total venituri    2.711.934     3.131.569  
   
Cheltuieli din exploatare   
Cheltuieli pentru operarea sistemului 832.151 971.583 
Cheltuieli cu piaţa de echilibrare 1.011.968 1.189.434 
Amortizare 317.436 297.258 
Salarii şi alte retribuţii 165.184 154.130 
Reparaţii şi mentenanţă 137.938 184.236 
Alte cheltuieli de exploatare 156.289 144.882 
Materiale şi consumabile 9.221 7.601 
Total cheltuieli din exploatare 2.630.187 2.949.124 
   
Profit din exploatare EBIT 81.747 182.445 
   
Venituri financiare 93.170 121.436 
Cheltuieli financiare 132.383 153.893 
Rezultat financiar (39.213) (32.457) 
   
Profit înainte de impozitul pe profit 42.534 149.988 
   
Impozit pe profit 15.500 36.089 
   
Profitul exerciţiului 27.034 113.899 
   
Rezultatul de baza şi diluat pe acţiune (lei/acţiune) 0,37 1,55 

   
Alte elemente ale rezultatului global   
Datorie privind impozitul amânat af. rezervei din reevaluare  - 
Diferenţe din reevaluarea imobilizărilor corporale 27.189 (2.067) 
   
Alte elemente ale rezultatului global net de taxe 27.189 (2.067) 
   
Rezultatul total global 54.223 111.832 

 

 
  



 

                                                                                                                                                                                                                      

ANEXA nr. 2 – Analiza rezultatelor 
 

 

Rezultate:  

Un profit brut preliminar de peste 40 milioane lei, în uşoară creştere faţă de profitul bugetat, în condiţiile unui volum de 
energie electrică transportată în scădere cu 3,8% (de la 56.056.203 MWh în anul 2011 la 53.934.922 MWh în anul 2012) şi a 
tarifelor menţinute neschimbate comparativ cu anul 2011, indică faptul că Transelectrica a încheiat anul financiar 2012 cu 
rezultate satisfăcătoare. 

Veniturile obţinute din serviciile de bază furnizate de Companie (activităţile care permit profit: serviciile de transport şî 
serviciile de sistem tehnologice) au înregistrat o diminuare de numai 2,7% faţă de anul anterior, în timp ce veniturile obţinute 
din celelalte activităţi, (servicii de sistem tehnologice, administrare piaţă şi piaţa de echilibrare) au înregistrat o diminuare 
accentuată, de peste 20% faţă de anul anterior. Şi cheltuielile operaţionale au înregistrat o scădere de circa 1%. 

Deprecierea monedei naţionale a determinat o pierdere financiară de 39 milioane lei. 

 

Aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Contabilă la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale se 

face conform OMFP nr. 881/2012, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012. Ca urmare, situaţiile financiare individuale 
preliminare prezentate sunt întocmite conform prevederilor OMFP nr. 1286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin retratarea informaţiilor din contabilitate. 

Faţă de acest rezultat preliminar, rezultatul financiar individual final poate fi influenţat de următoarele acţiuni: 

- reevaluarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2012, în vederea aplicării pentru prima data a standardelor; 

- finalizarea decontărilor pe piaţa de echilibrare; 

- alte acţiuni de retratare a unor operaţiuni conform IFRS. 

Referitor la tratamentului contabil aferent tarifelor de racordare, Conducerea Companiei a aprobat ca tarifele de racordare să 
fie recunoscute în contul de profit sau pierdere în mod sistematic, pe durata de viaţă utilă a activului. 


