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Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. informeaza publicul si investitorii asupra disponibilitatii
situatiilor financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2016. Acestea sunt disponibile incepand cu data de 15 februarie 2017
astfel:

■

■

La sediul S.N. Nuclearelectrica S.A. din Bucuresti, strada Polona nr. 65, sector 1
In format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii – Situatii
Financiare 2016 (nuclearelectrica.ro)

Principalele rezultate

Indicatori (mii. lei)*)

2016

2015

Var %

Venituri din exploatare, din care:

1.680.216

1.782.998

-6%

1.620.765

1.673.422

-3%

Cheltuieli din exploatare

(1.047.409)

(1.129.096)

-7%

EBITDA

632.807

653.902

-3%

Depreciere si amortizare

(474.780)

(493.762)

-4%

EBIT

158.027

160.139

-1%

Venituri/ (Cheltuieli) financiare nete

(28.990)

18.185

n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(20.369)

(29.180)

-30%

Profit net

108.668

149.144

-27%

Venituri din vanzarea energiei electrice

extras din situatiile financiare individuale preliminare neauditate pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2016
*)

In semestrul I al anului 2016, conducerea SNN a decis realizarea unor lucrari complexe si investitii

la Unitatea 1 CNE Cernavoda, care se realizeaza o singura data pe durata initiala de viata a unei
unitati nucleare si al caror rezultat estimat este cel putin o mentinere a factorului de capacitate
ridicat si o crestere a productiei pe termen mediu intre 1,5-2%. Analiza premergatoare a acestor
investitii a avut in vedere mentinerea si chiar cresterea capacitatii de productie in contextul pretului
scazut la energie la nivelul anului 2016. Pentru realizarea lucrarilor aferente acestor investitii,
durata opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda a fost extinsa de la durata normala de
aproximativ 30 de zile la 50 de zile, ceea ce a determinat scaderea cu 3% a cantitatii de energie
vanduta si implicit scaderea veniturilor aferente cu 3%. Scaderea cu 3% a veniturilor din vanzarea
energiei electrice, pe fondul opririi planificate extinse, coroborat cu scaderea tarifului de transport
(Tg) a energiei electrice conform ordinelor ANRE, au determinat o scadere a veniturilor din
exploatare cu 6% fata de anul 2015.
Chiar si in acest context, profitul din exploatare aferent anului 2016 este de 158.027 mii lei, la un
nivel similar celui inregistrat in anul 2015 (160.139 mii lei), inregistrand o scadere de doar 1%.
Astfel, diferenta intre profitul net aferent anului 2016 si cel aferent anului 2015 provine din influenta
negativa a fluctuatiei cursurilor valutare (EUR, USD, CAD in principal), astfel ca in anul 2016 s-a
inregistrat un rezultat financiar negativ, spre deosebire de anul 2015, cand s-a inregistrat un
rezultat financiar pozitiv.
Profitul net inregistrat in 2016 este de 108.668 mii lei, in scadere cu 27% fata de anul 2015, in
principal din cauza influentei rezultatului financiar.
Nivelul disponibilitatilor banesti ale societatii (depozite bancare si conturi la banci) la 31 decembrie
2016 este de 1.508.788 mii lei, inregistrand o crestere de 11% fata de nivelul inregistrat la 31
decembrie 2015 (1.361.218 mii lei), in timp ce soldul imprumuturilor bancare (pe termen lung si
portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung) este de 1.308.891 mii lei la 31 decembrie 2016
fata de 1.481.654 mii lei la 31 decembrie 2015, astfel ca pozitia neta de numerar la 31 decembrie
2016 este de 199.896 mii lei, in crestere fata de nivelul inregistrat la 31 decembrie 2015 de minus
120.436 mii lei.

Click aici pentru a vizualiza situatiile individuale preliminate si neauditate aferente anului 2016.
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