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Evenimente de raportat: Rezultate financiare preliminate pentru anul 2021, neauditate 

 

În conformitate cu datele din Calendarul de comunicare financiară şi respectând prevederile 

legislației specifice pieței de capital în materie de raportări către instituțiile pieței de capital şi 

acționari, SNTGN Transgaz SA aduce la cunoștința tuturor celor interesați situațiile financiare anuale 

individuale și consolidate, preliminare pentru anul 2021, neauditate. 

PRINCIPALII INDICATORI AI REZULTATELOR ECONOMICE ȘI FINANCIARE 

CONSOLIDATE 

Prin HAGEA nr. 10 din data de 12.12.2017 s-a aprobat înființarea pe teritoriul Republicii Moldova, a 

societății EUROTRANSGAZ SRL în vederea participării cu succes la procedura de privatizare a 

Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz.  

Transgaz este asociat unic la EUROTRANSGAZ SRL. 

Din anul 2018, urmare a achiziționării Vestmoldtransgaz SRL din Moldova de către Eurotransgaz SRL, 

Transgaz, în calitate de societate-mamă întocmește situații financiare consolidate de grup.  

Companii consolidate din grupul Transgaz: 

  Participație 

(%) 

SNTGN Transgaz SA Companie mamă  

Eurotransgaz SRL Societate deținută de SNTGN Transgaz SA 100% 

Vestmoldtransgaz SRL Societate deținută de Eurotransgaz SRL 75% 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a devenit, începând cu data de 

25.08.2021, asociat cu o participație de 25% în capitalul social al companiei de transport gaze naturale 

VESTMOLDTRANSGAZ SRL, subsidiara TRANSGAZ din Republica Moldova, ce deține și operează 

conducta de transport gaze naturale Ungheni-Chișinău. 

 



Principalii indicatori economici și financiari preliminați consolidați la 31 decembrie 2021, comparativ 

cu cei realizați în perioada similară a anului 2020 sunt prezentați în tabelul de mai jos: 

*mii lei* 

Nr. 

crt. 
Denumirea 

Preliminat 

consolidat 

2021 

Realizat 

consolidat 

2021 

Creștere 

0 1 2 3 4=3/2x100-100 

1. 

Venituri din activitatea de exploatare, 

înainte de activitatea de echilibrare și de 

construcții conform cu IFRIC12 

1.364.950 1.338.015 2% 

2. Venituri din activitatea de echilibrare 442.200 199.239 122% 

3. 
Venituri din activitatea de construcții 

conform cu IFRIC12 
667.313 1.587.548 -58% 

4. Venituri financiare 152.085 68.929 121% 

5. 

Cheltuieli de exploatare înainte de 

activitatea de echilibrare și de construcții 

conform cu IFRIC12 

1.242.443 1.173.521 6% 

6. Cheltuieli din activitatea de echilibrare 442.200 199.239 122% 

7. 
Costul activelor construite conform cu 

IFRIC12 
667.313 1.587.548 -58% 

8. Cheltuieli financiare 42.667 33.872 26% 

9. REZULTATUL BRUT, din care : 231.924 199.552 16% 

  din exploatare 122.506 164.494 -26% 

  din activitatea financiară 109.418 35.058 212% 

10. Impozitul pe profit 64.986 34.328 89% 

11. PROFITUL NET 166.938 165.224 1% 

Comparativ cu realizările consolidate ale anului 2020 profitul brut preliminat consolidat în 

anul 2021 este mai mare cu 16%, respectiv cu 32.372 mii lei. 

PRINCIPALII INDICATORI AI REZULTATELOR ECONOMICE ȘI FINANCIARE 

INDIVIDUALE  

Principalii indicatori economici și financiari conform situațiilor financiare individuale preliminate la 31 

decembrie 2021, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2020 sunt prezentați în 

tabelul de mai jos: 

*mii lei* 

Nr. 

crt. 
Denumirea 

Preliminat            

2021 

Realizat 

2020 
Creștere  

0 1 2 3 4=3/2x100-100 

1. 

Venituri din activitatea de exploatare, înainte 

de activitatea de echilibrare și de construcții 

conform cu IFRIC12 

1.364.511 1.333.504 2% 

2. Venituri din activitatea de echilibrare 442.200 199.239 122% 

3. 
Venituri din activitatea de construcții 

conform cu IFRIC12 
667.313 1.587.548 -58% 

4. Venituri financiare 129.890 60.666 114% 



Nr. 

crt. 
Denumirea 

Preliminat            

2021 

Realizat 

2020 
Creștere  

5. 

Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea 

de echilibrare și de construcții conform cu 

IFRIC12 

1.228.323 1.165.836 5% 

6. Cheltuieli din activitatea de echilibrare 442.200 199.239 122% 

7. 
Costul activelor construite conform cu 

IFRIC12 
667.313 1.587.548 -58% 

8. Cheltuieli financiare 25.136 19.156 31% 

9. REZULTATUL BRUT 240.943 209.178 15% 

10. Impozitul pe profit, din care: 63.868 34.177 87% 

  - Impozit pe profit curent 54.510 47.360 15% 

  - Impozit pe profit amânat  9.358 (13.183)  

11. REZULTATUL NET 177.075 175.001 1% 

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții 

conform cu IFRIC12 cresc în anul 2021 cu 2% față de realizările la 31 decembrie 2020, înregistrându-

se o creștere de 31.007 mii lei. 

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori: 

 veniturile obținute din componenta volumetrică mai mari cu 9.702 mii lei datorită: 

- cantității de gaze transportate mai mare față 31 decembrie 2020 cu                            

19.913.890 MWh/1.646.003 mii mc (▲15%), cu o influență pozitivă de 29.846 mii lei, 

detaliată pe categorii de consumatori astfel:  

  12 luni 2020 12 luni 2021 Diferențe 

Cantitate transportată 

pentru consumatori direcți 

MWh 57.162.565 68.657.931 11.495.366 

Mii mc 5.309.374 6.237.780 928.406 

Cantitate transportată 

pentru distribuții 

MWh 76.073.028 84.491.552 8.418.524 

Mii mc 7.070.892 7.788.489 717.597 

Total 
MWh 133.235.593 153.149.483 19.913.890 

Mii mc 12.380.266 14.026.269 1.646.003 

- tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,13 lei/MWh, cu o influență negativă de 

20.144 mii lei; 

Scăderea tarifelor volumetrice la 31 decembrie 2021 față de 31 decembrie 2020 se datorează în 

principal: 

o prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului 

președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului 

reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al 

gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se 

recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și 

respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului 

volumetric. În anul gazier 2019-2020 componenta variabilă a venitului total care stă la baza 

tarifelor volumetrice reprezenta 25% din venitul total în timp ce în anul gazier 2020-2021 a 

scăzut la 20% din venitul total; 



o la fundamentarea tarifelor pentru anii gazieri 2019-2020 și 2020-2021 impozitul pe monopol 

nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul 

reglementat. 

 veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mari cu 4.251 mii lei datorită:  

- veniturilor din prima de licitație mai mici cu 146.248 mii lei, ca urmare a licitațiilor de 

rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare. 

Veniturile din prima de licitație înregistrate la 31 decembrie 2020 au fost de 159.793 

mii lei iar la 31 decembrie 2021 de 13.545 mii lei; 

- capacității rezervate mai mare cu 27.708.174 MWh, cu influență pozitivă de 57.966 mii 

lei;  

- tarifului de rezervare a capacității mai mare cu 0,179 lei/MWh, cu influență pozitivă de 

68.780 mii lei; 

- venituri din depășire de capacitate mai mari cu 23.753 mii lei. Valoarea veniturilor din 

depășiri de capacitate înregistrată la 31 decembrie 2020 este de 45.808 mii lei iar 

valoarea înregistrată la 31 decembrie 2021 este de 69.562 mii lei; 

 veniturile din transportul internațional al gazelor naturale și asimilate mai mici cu 42.185 mii 

lei. Conform Acordului de încetare a Contractului istoric dintre SNTGN Transgaz SA și GPE, 

plata sumelor rămase de achitat se face eșalonat pe o perioadă de maxim trei ani iar veniturile 

încasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE 41/2019 și respectiv Ordin ANRE 

34/2014 în funcție de punctele în care se rezervă capacitate, diferența lunară fiind clasificată la 

venituri asimilate; 

 alte venituri din exploatare mai mari cu 59.239 mii lei, în principal pe seama înregistrării la 

venituri a fondurilor nerambursabile încasate pentru finanțarea proiectelor majore de investiții 

ca urmare a finalizării și punerii in funcțiune a acestora, mai mari cu 38.168 mii lei . 

Veniturile din activitatea de echilibrare  au înregistrat o creștere de 242.961 mii lei pe seama 

următorilor factori: 

 preț de tranzacționare mai mare cu 128,15 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 267.253 mii lei; 

 cantitate mai mică cu 289.566 MWh cu influență negativă de 24.292 mii lei;  

Veniturile din activitatea de construcții mai mici cu 920.235 mii lei, înregistrate în conformitate cu 

IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a 

rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în 

conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții. 

Veniturile financiare cu o influență pozitivă de 69.224 mii lei în principal pe seama înregistrării 

actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației pentru anul 2021   (87.973 mii lei la 31 

decembrie 2021 față de 29.394 mii lei la 31 decembrie 2020).  

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu 

IFRIC12 cresc cu 5% față de 31 decembrie 2020, nivelul acestora fiind cu 62.487 mii lei mai mare.  

Societatea a înregistrat economii de 120.570 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli: 

 consum de gaze naturale pe sistemul de transport 3.181 mii lei, datorită a doi factori: 

o prețul mediu de achiziție realizat mai mic față de cel realizat la 31 decembrie 2020 cu 

10,23 lei/MWh cu o influență pozitivă de 7.619 mii lei;  

o cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mare față de 31 

decembrie 2020 cu 39.512 MWh, cu o influență negativă de 4.438 mii lei; 

 



 cheltuieli cu redevența pentru concesionarea SNT: 102.677 mii lei; Transgaz datorează 

redevență de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni de transport și tranzit 

al gazelor naturale prin sistemele naționale de transport, aflate în proprietatea publică a 

statului, ulterior intrării în vigoare a Legii 244/09.11.2020; anterior cota era de 10%; 

 cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 14.712 mii lei; 

S-au înregistrat depășiri de 183.058 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli: 

 cheltuieli cu personalul: 32.644 mii lei; în categoria cheltuielilor de personal sunt  înregistrate 

la 31.12.2021 sume pentru plecări voluntare în valoare de 14.641 lei; 

 cheltuieli cu amortizarea: 104.051 mii lei pe seama finalizării și punerii in funcțiune a 

proiectelor majore de investiții; 

 cheltuieli cu întreținere și transport: 1.984 mii lei; 

 cheltuieli cu materiale auxiliare: 390 mii lei; 

 cheltuieli cu impozitul pe monopol și alte impozite și taxe: 14.331 mii lei; 

 alte cheltuieli de exploatare: 29.658 mii lei, în principal pe seama creșterii ajustărilor cu 

deprecierea activelor curente cu 25.243 mii lei 

Cheltuielile financiare au înregistrat o creștere de 5.980 mii lei în principal pe seama cheltuielilor 

cu dobânda necapitalizată aferentă creditelor pentru finanțarea investițiilor finalizate. 

Comparativ cu realizările la 31 decembrie 2020 profitul brut preliminat la 31 decembrie 2021 

este mai mare cu 15%, respectiv cu 31.765 mii lei. 

Menționăm că situațiile financiare preliminate consolidate și individuale pe anul 2021 au fost 

întocmite conform IFRS-UE și nu sunt auditate.  

Pentru vizualizarea integrală a raportului puteți accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa: 

http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

STERIAN ION 
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SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE 

„TRANSGAZ” S.A. 

 

 

 

SITUAŢII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINATE NEAUDITATE 

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021 

 

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU 

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ 

ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ 

 



 

SITUAŢIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIŢIEI FINANCIARE  

(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul) 

 

 31 decembrie 2021 31 decembrie 2020 

ACTIV (neauditat)  

Active imobilizate   

Imobilizări corporale 850.848.235 731.437.847 

Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing 19.612.047 19.192.069 

Imobilizări necorporale 3.955.637.832 3.931.692.560 

Fond comercial             9.704.676 9.082.127 

Creanţe comerciale şi alte creanţe     1.803.591.935         1.364.268.828 

Impozit amanat                             -              4.985.106 

 6.639.394.725 6.060.658.537 

Active circulante   

Stocuri 311.708.202 194.141.876 

Creanţe comerciale şi  alte creanţe 596.841.676 677.396.485 

Numerar şi echivalent de numerar        414.954.795       289.452.040 

 1.323.504.673 1.160.990.401 

Total activ 7.962.899.398 7.221.648.938 

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII   

Capitaluri proprii   

Capital social 117.738.440 117.738.440 

Ajustări ale capitalului social la hiperinflaţie 441.418.396 441.418.396 

Primă de emisiune 247.478.865 247.478.865 

Alte rezerve 1.265.796.861 1.265.796.861 

Rezultatul reportat 1.762.059.364 1.693.268.334 

Diferente de conversie din consolidare           31.649.570       (19.432.339) 

Capitaluri proprii atribuibile asociatilor 3.866.141.496 3.746.268.557 

Interese fără control 92.360.623  

 3.958.502.119 3.746.268.557 

Datorii pe termen lung   

Imprumuturi pe termen lung 1.899.193.228 1.593.385.489 

Provizion pentru beneficiile angajaţilor 104.161.669 118.611.004 

Venituri înregistrate în avans 1.066.623.539 1.043.635.227 

Impozit amânat de plată 5.125.849 - 

Datorii comerciale şi alte datorii             16.699.325        16.482.440 

 3.091.803.610 2.772.114.160 

Datorii curente   

Datorii comerciale şi alte datorii 610.801.949 434.132.013 

Provizion pentru riscuri şi cheltuieli 66.115.731 75.794.781 

Impozit curent de plata 6.012.999 - 

Împrumuturi pe termen Scurt 132.104.365 121.410.422 

Provizion pentru beneficiile angajaţilor              5.886.738 2.898.092 

Venituri inregistrate in avans            91.671.887         69.030.913 

       912.593.669     703.266.221 

Total datorii   4.004.397.279 3.475.380.381 

Total capitaluri proprii și datorii 7.962.899.398 7.221.648.938 

   

Director General  Director Finaciar 

Sterian Ion  Lupean Marius 



 

SITUAŢIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIŢIEI FINANCIARE  

(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul) 

 

 

 

Director General Director Financiar  
Sterian Ion                                                                                                                                 Lupean Marius 

 

 

Anul încheiat la 

31 decembrie 

2021 

Anul încheiat la 

31 decembrie 

2020 

 (neauditat)  

   

Venituri din activitatea de transport intern 1.164.418.613 1.150.464.877 

Venituri din activitatea de transport internaţional 72.037.147 114.222.513 

Alte venituri         128.493.903 73.327.808 

Venituri din exploatare înainte de echilibrare și 

    de activitatea de construcții conform cu 

IFRIC12 1.364.949.663 1.338.015.198 

   

Amortizare (359.746.774) (248.718.205) 

Cheltuieli cu angajaţii  (467.716.426) (434.561.188) 

Consum tehnologic, materiale şi consumabile utilizate  (112.818.319) (115.609.386) 

Cheltuieli cu redevenţe (4.945.824) (107.760.493) 

Întreţinere şi transport (32.455.203) (30.406.540) 

Impozite şi alte sume datorate statului (86.200.670) (71.869.930) 

Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru 

   riscuri şi cheltuieli 8.568.457 (6.121.086) 

Alte cheltuieli de exploatare    (187.128.451)  (158.473.942) 

Profit din exploatare înainte de echilibrare și de  

     activitatea de construcții conform cu IFRIC12 

 

122.506.453 164.494.428 

Venituri din activitatea de echilibrare 442.199.967 199.239.242 

Cheltuieli cu gazele de echilibrare (442.199.967) (199.239.242) 

Venituri din activitatea de construcții conform cu 

IFRIC12 667.313.276 1.587.548.396 

Costul activelor construite conform cu IFRIC12  (667.313.276)    (1.587.548.396) 

Profit din exploatare 122.506.453 164.494.428 

Venituri financiare  152.085.368 68.929.384 

Cheltuieli financiare     (42.667.339) (33.871.638) 

Venituri financiare, net     109.418.029    35.057.746 

Profit înainte de impozitare 231.924.482 199.552.174 

Cheltuiala cu impozitul pe profit     (64.986.026)       (34.327.858) 

Profit net aferent perioadei  166.938.456 165.224.316 

Atribuibil societăţii mamă 168.279.535 - 

Atribuibil intereselor care nu controlează (1.341.079) - 

Diferente de conversie     31.649.570 (19.432.339) 

Rezultatul pe acţiune, de bază şi diluat 
   (exprimat în lei pe acţiune) 14,18 14,03 

(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei 15.782.924 7.341.946 

Rezultatul global total aferent perioadei 214.370.950 153.133.924 

Atribuibil societăţii mamă 215.712.029 - 

Atribuibil intereselor care nu controlează (1.341.079) - 



 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE 

„TRANSGAZ” S.A. 

 

 

 

SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE NEAUDITATE 

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021 

 

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU 

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ 

ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ 

 



 
SITUAŢIA INTERIMARĂ A POZIŢIEI FINANCIARE 

(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)  

 

(2) 

  

 

Director General   Director Financiar  
 Sterian Ion                                                                                                                               Lupean Marius

 31 decembrie 2021 31 decembrie 2020 

 (neauditat)  

ACTIV   

Active imobilizate   

Imobilizări corporale 452.869.408 449.717.871 

Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing 19.612.047 19.192.069 

Imobilizări  necorporale 3.955.614.261 3.931.662.402 

Imobilizări financiare 229.239.406 284.272.848 

Creanţe comerciale şi alte creanţe 1.803.591.935         1.364.268.828 

Impozit amanat - 5.322.418 

 6.460.927.057 6.054.436.436 

Active circulante   

Stocuri 308.541.250 191.061.018 

Creanţe comerciale şi  alte creanţe 588.241.250 626.162.839 

Numerar şi echivalent de numerar 321.185.000         276.174.270 

 1.217.967.500 1.093.398.127 

Total activ 7.678.894.557 7.147.834.563 

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII   

Capitaluri proprii   

Capital social 117.738.440 117.738.440 

Ajustări ale capitalului social la hiperinflaţie 441.418.396 441.418.396 

Primă de emisiune 247.478.865 247.478.865 

Alte rezerve 1.265.796.861 1.265.796.861 

Rezultatul reportat    1.806.728.262     1.709.709.168 

 3.879.160.824 3.782.141.730 

Datorii pe termen lung   

Imprumuturi pe termen lung 1.711.802.457 1.486.684.049 

Provizion pentru beneficiile angajaţilor 104.161.669 118.611.004 

Venituri înregistrate în avans 1.066.623.539 1.043.635.227 

Impozit amânat de plată 4.035.480 - 

Datorii comerciale şi alte datorii           16.699.325          16.482.440 

 2.903.322.470 2.665.412.720 

Datorii curente   

Datorii comerciale şi alte datorii 594.619.543 431.563.686 

Venituri inregistrate in avans 91.671.887 69,030,914 

Impozit curent de plata 6.012.999 - 

Provizion pentru riscuri şi cheltuieli 66.115.731 75.794.781 

Împrumuturi pe termen Scurt 132.104.365 120.992.640 

Provizion pentru beneficiile angajaţilor         5.886.738            2.898.092 

     896.411.263 700.280.113 

Total datorii 3.799.733.733 3.365.692.833 

Total capitaluri proprii și datorii 7.678.894.557 7.147.834.563 



SITUAŢIA INTERIMARĂ A POZIŢIEI FINANCIARE 

 (exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)  

 

(3) 

 

 

 

Director General Director Financiar  
Sterian Ion                                                                                                                                 Lupean Marius 

 

Anul încheiat la 

31 decembrie 

2021 

Anul încheiat la 

31 decembrie 

2020 

 (neauditat)  

   

Venituri din activitatea de transport intern 1.164.418.613 1.150.464.877 

Venituri din activitatea de transport internaţional 72.037.147 114.222.513 

Alte venituri      128.055.482          68.816.438 

Venituri din exploatare înainte de echilibrare și 

    de activitatea de construcții conform cu 

IFRIC12 1.364.511.242 1.333.503.828 

   

Amortizare (351.059.344) (247.008.520) 

Cheltuieli cu angajaţii  (464.596.008) (431.952.348) 

Consum tehnologic, materiale şi consumabile utilizate  (112.818.319) (115.609.386) 

Cheltuieli cu redevenţe (4.945.824) (107.622.364) 

Întreţinere şi transport (32.299.063) (30.315.180) 

Impozite şi alte sume datorate statului (86.200.670) (71.869.830) 

Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru 

   riscuri şi cheltuieli 8.639.044 (6.073.259) 

Alte cheltuieli de exploatare    (185.042.332) (155.384.709) 

Profit din exploatare înainte de echilibrare și de  

     activitatea de construcții conform cu IFRIC12 

 

136.188.726 167.668.232 

Venituri din activitatea de echilibrare 442.199.967 199.239.242 

 

Cheltuieli cu gazele de echilibrare (442.199.967) (199.239.242) 

Venituri din activitatea de construcții conform cu 

IFRIC12 667.313.276 1.587.548.396 

Costul activelor construite conform cu IFRIC12    (667.313.276)    (1.587.548.396) 

Profit din exploatare 136.188.726 167.668.232 

Venituri financiare  129.889.794 60.665.649 

Cheltuieli financiare     (25.135.604)    (19.155.801) 

Venituri financiare, net 104.754.190    41.509.848 

Profit înainte de impozitare 240.942.916 209.178.080 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (63.867.656) (34.177.316) 

Profit net aferent perioadei  177.075.260    175.000.764 

Rezultatul pe acţiune, de bază şi diluat 

   (exprimat în lei pe acţiune) 15,04 14,86 

(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei 15.782.924 7.341.946 

Rezultatul global total aferent perioadei 192.858.184     182.342.710 
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