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Transelectrica a afisat un profit net de 28 milioane de lei, în scadere cu 73%, în
primul semestru
CNTEE Transelectrica a afisat un profit net de 28 milioane de lei în primul semestru al acestui an, în
scadere cu 73% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit Raportului semestrial transmis vineri
Bursei de la Bucuresti.
"În S1 2022, Transelectrica a înregistrat o scadere a profitabilitatii activitatii comparativ cu S1 2021, determinata
exclusiv de cresterea pretului mediu al energiei achizitionate pe PZU care a fost de trei ori mai mare decât în anul
precedent, ceea ce a condus la cresterea cheltuielilor nete cu consumul propriu tehnologic (CPT) cu 258 milioane
lei mai mari decât în anul precedent (+156%), depasind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani", se
precizeaza în documentul citat.
Veniturile totale operationale realizate în intervalul ianuarie-iunie 2022 au înregistrat o crestere de 83%
comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, la 2,6 miliarde lei, evolutie determinata în principal de majorarea
tarifului mediu de transport, de cresterea veniturilor din interconexiune, precum si de cresterea veniturilor realizate
pe piata de echilibrare.
Cheltuielile totale operationale (inclusiv amortizare) au înregistrat de asemenea o crestere semnificativa
comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, la 2,57 miliarde lei, determinata exclusiv de cresterea pretului
mediu al energiei electrice.
"Situatia actuala a preturilor pe piata angro a energiei electrice este fundamental diferita fata de situatia din S1
2021, puternic influentata de cresterea preturilor pe piata de energie electrica. Pietele centralizate pe termen scurt
organizate de Bursele de energie electrica au înregistrat preturi istorice nemaiîntâlnite, aceasta situatie fiind
influentata de contextul international pe piata de energie, accentuat de conflictul din Ucraina", precizeaza
compania.
În perioada ianuarie - iunie 2022, s-au înregistrat scaderi ale consumului intern net de energie cu 5% si a productiei
nete de cu 8% fata de aceeasi perioada a anului precedent.
În ceea ce priveste mixul de productie, în perioada ianuarie - iunie 2022 comparativ cu perioada similara a anului
2021, s-a înregistrat o scadere a componentei Nuclear cu 2% si a componentei Hidro cu 28%. Cresteri s-au
înregistrat din componenta Termo, în procent de 2% si din surse Regenerabile în procent de 13%.
"Analizând ponderile componentelor mixului de productie neta pentru intervalul ianuarie - iunie 2022 se observa
ca cea mai mare pondere, 35%, este reprezentata de componenta Termo, urmata de componenta Hidro 28%, iar
energia produsa din surse regenerabile si nucleara au o pondere de aproximativ 19% si respectiv 18%", se mai
arata în documentul Transelectrica remis BVB.
Transelectrica gestioneaza si opereaza o retea de peste 9.000 de kilometri de linii electrice aeriene de înalta
tensiune (400 kV, 220 kV si 110 kV) si 81 de statii electrice de transformare pe teritoriul întregii tari.
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