Grupul Electrica – Rezultate S1 2020
Evolutia principalilor indicatori in semestrul I 2020:




EBITDA – 486 mil. RON, majorare de 127 mil. RON comparativ cu S1 2019
Rezultat net – profit de 190 mil. RON, crestere de 81 mil. RON fata de S1 2019
Cantitatea de energie electrica furnizata pe piata cu amanuntul s-a redus cu 0,8%, iar cantitatea totala
distribuita s-a redus cu 4,8%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Principalele rezultate sunt prezentate in continuare si sunt extrase din situatiile financiare interimare consolidate
simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2020:
Rezultate Financiare*

S1 2020

S1 2019

(mil. RON)

(mil. RON)

3.273

3.180

Venituri operationale

Δ mil. RON
93

(3.035)

(3.056)

21

EBITDA

486

359

127

Profit operational

237

124

114

Profit net al perioadei

190

109

81

Cheltuieli operationale

Declaratie Corina Popescu, Director General Electrica S.A.:
“Implementarea strategiei de business pe care am adoptat-o in partea a doua a anului trecut a inceput sa dea
rezultate, acestea fiind deja vizibile in primul semestru din 2020. Pe langa asigurarea unor perspective solide de
dezvoltare a companiei, am reusit sa raspundem rapid provocarilor actuale. Ne-am consolidat statutul de cel mai
mare investitor in infrastructura energetica, am initiat extinderea pe lantul valoric al energiei electrice, in special in
zona de productie din surse regenerabile, ceea ce ne ajuta sa atingem sinergii importante si am accelerat proiectele
de transformare si optimizare din Grup.
Companiile Grupului sunt solide atat din punct de vedere operational, cat si din punct de vedere financiar, fapt ce
reiese si din rezultatele financiare inregistrate in acest prim semestru din 2020. Cresterea cu aproximativ 74% a
profitului net comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent reprezinta o perfomanta remarcabila in contextul
actual.
Intr-o perioada plina de incertitudini, am oferit un mediu sigur angajatilor, clientilor si partenerilor nostri, reusind
sa adaptam business-ul la noile conditii.
Ne mentinem increderea si consideram ca premisele pentru activitatea si rezultatele Grupului Electrica sunt unele
pozitive. Obiectivul nostru este sa asiguram in continuare dezvoltarea sustenabila a companiei, avem planuri care
credem ca vor aduce plus valoare pentru business, investitori si clienti, consolidand, totodata, rezultatele si profilul
financiar solid al Grupului”.
Incepand cu data de 13 august 2020, ora 6:30 p.m. (ora Romaniei) situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru
perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2020,intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 – “Raportarea
Financiara Interimara”, adoptat de catre Uniunea Europeana, si raportul consolidat al administratorilor pentru semestrul I 2020 vor putea fi
accesate, in romana si in engleza, in format electronic, pe pagina de internet a societatii, la adresa www.electrica.ro, sectiunea “Investitori >
Rezultate si Raportari > Rezultate Financiare”, http://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/raportari-interimare/, si in format fizic,
la sediul social al Societatii din Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-17:00
(ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00-14:30 (ora Romaniei), cu exceptia sarbatorilor legale.
* Sumele sunt rotunjite la nivelul celei mai apropiate valori intregi
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