RAPORT FINANCIAR TRIMESTRIAL
privind activitatea economico - financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67
din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr.
13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019
(Trimestrul III al exercitiului financiar 2019)

Raportul trimestrial conform:
Data raportului:
Denumirea emitentului:
Sediul social:
Numarul de telefon/fax:
Web/Email:
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului:
Numar de ordine in registrul comertului:
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise:
Capitalul social subscris si varsat:
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de
emitent:

Standarde contabile aplicabile:

Moneda de raportare:
Perioada raportata:

Art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Anexa nr. 13 la Regulamentul
ASF nr. 5/2018 pentru perioada de 9 luni incheiata la 30
septembrie 2019 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2019)
12 noiembrie 2019
S.N. Nuclearelectrica S.A. (“SNN”)
Bucuresti, str. Polona, nr. 65, Sector 1
+40 21 203 82 00; +40 21 316 94 00
www.nuclearelectrica.ro; office@nuclearelectrica.ro
10874881
J40/7403/1998
Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), categoria Premium
3.015.138.510 lei
301.513.851 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in
forma dematerializata, nominative, ordinare, indivizibile, cu
drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori
Bucuresti sub simbolul SNN din data de 04.11.2013.
Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate
la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019
intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor
Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(“IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 –
“Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea
Europeana.
Leul romanesc (RON) – toate sumele prezentate sunt in RON,
daca nu este indicat altfel.
Trimestrul III al exercitiului financiar 2019
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1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA
Informatiile si Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 9 luni
incheiata la 30 septembrie 2019 prezentate in cuprinsul prezentului raport nu sunt auditate de auditorul financiar al
S.N. Nuclearelectrica S.A. si au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.
2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara”
adoptat de catre Uniunea Europeana.
Indicatorii prezentati sunt in lei (RON), daca nu este precizat altfel.
a) Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2019
Indicator
[Mii RON]
Active imobilizate
Active circulante
Total Active
Capitaluri proprii
Total Datorii, din care:
Datorii pe termen lung
Datorii pe termen scurt
Total Capitaluri proprii si Datorii

30 septembrie 2019
(neauditat)
6.376.460
2.360.655
8.737.115
7.216.162
1.520.953
980.021
540.932
8.737.115

31 decembrie 2018
(auditat)
6.671.436
2.194.769
8.866.205
7.179.131
1.687.074
1.122.870
564.204
8.866.205

b) Situatia contului de profit si pierdere si a rezultatului global pentru perioada de 9 luni incheiata la 30
septembrie 2019

Indicator
[Mii RON]
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
(Cheltuieli)/Venituri financiare nete
Profit inainte de impozitul pe profit
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta
Profitul perioadei
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global
Rezultatul de baza pe actiune (RON/actiune)
Rezultatul diluat pe actiune (RON/actiune)

Perioada de 3
luni incheiata la
30 septembrie
2019
(neauditat)
601.659
(445.162)
156.497
14.482
(15.124)
(642)
155.855
(30.571)
125.284
125.284
0,42
0,42

Perioada de 3
luni incheiata la
30 septembrie
2018
(neauditat)
567.607
(400.989)
166.618
18.491
(15.431)
3.060
169.678
(30.996)
138.682
138.682
0,46
0,46

Perioada de 9
luni incheiata la
30 septembrie
2019
(neauditat)
1.810.218
(1.289.536)
520.682
49.217
(53.921)
(4.704)
515.978
(100.032)
415.946
415.946
1,38
1,38

Perioada de 9
luni incheiata la
30 septembrie
2018
(neauditat)
1.574.294
(1.192.421)
381.873
65.142
(47.147)
17.995
399.868
(78.872)
320.996
320.996
1,06
1,06
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2. EVENIMENTE IMPORTANTE
2.1. Evenimente semnificative din cursul trimestrului III al anului 2019
Alte evenimente semnificative din cursul perioadei de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019 care nu au fost deja
prezentate in cadrul raportului semestrial aferent semestrului I al anului 2019 sunt dupa cum urmeaza:
Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda
Prin Hotararea nr. 9/29.07.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost aprobata mandatarea
Consiliului de Administratie SNN sa aprobe modificarea termenelor/datelor limita prevazute in Acordul Investitorilor
in forma preliminara aferent Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda.
Lansarea Campaniei “Crestem odata cu tine!”
Prin Comunicatul de presa publicat in data de 30 august 2019, S.N. Nuclearelectrica S.A. anunta lansarea Campaniei
“Crestem odata cu tine!”, Campanie de implicare in comunitatea locala din judetul Constanta dedicata imbunatatirii
conditiilor de educatie si trai, precum si a accesului la servicii medicale de calitate.
Actiunile de implicare in comunitatea locala au in vedere 3 arii majore de dezvoltare derivate din nevoile reale ale
diferitelor categorii sociale:
1. Dotarea laboratoarelor de fizica si chimie a 11 institutii de invatamant din judetul Constanta (Cernavoda, Fetesti,
Medgidia si Constanta) cu echipamente moderne in valoare de aproximativ 3.000 mii lei.
2. Dotarea Spitalului Orasenesc Cernavoda cu echipamente medicale moderne in valoare de 995 mii lei.
3. Amenajarea de locuri de joaca/spatii de relaxare si modernizarea strazilor in Orasul Cernavoda in parteneriat cu
Primaria Orasului Cernavoda in valoare de 852 mii lei.
2.2 Evenimente semnificative ulterioare datei de 30 septembrie 2019
Semnarea Memorandumului SNN – Consortiul FALCON
In data de 3 octombrie 2019 a fost semnat un Memorandum de Intelegere cu Consortiul FALCON (Ansaldo Nucleare,
ENEA si ICN), privind cooperarea pentru dezvoltarea reactorului de Generatie IV – ALFRED.
Scopul acestui Memorandum este de a stabili un cadru de colaborare intre cele doua parti in ceea ce priveste lucrarile
pre-proiect si activitatile de cercetare si dezvolatre care urmeaza sa fie implementate in vederea dezvoltarii proiectului
ALFRED.
Schimbari in conducerea Societatii
Prin Raportul Curent publicat in data de 10 octombrie 2019, S.N. Nuclearelectrica S.A. informeaza actionarii si
investitorii ca incepand cu data de 9 octombrie 2019, contractul de mandat incheiat cu domnul Cristian Dima a
incetat, din cauza neobtinerii avizului CNCAN.
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Aprobarea strategiei pe termen lung de dezvoltare a DICA
Prin Hotararea nr. 10/25.10.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata Strategia pe
termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars („DICA”) in stare uscata si autorizare in
perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN si Ministerul Mediului.
3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
Performantele SNN se regasesc si in indeplinirea principalilor indicatori economico – financiari, astfel:
Denumire indicator
1. Indicatorul lichiditatii curente

Mod de calcul

u.m.

Valoare
30.09.2019*)

Active circulante/
Datorii curente

x

4,36

%

7,9%

%

7,3%

zile

24

x

0,37

2. Indicatorul gradului de indatorare
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1)
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2)
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate**)

Capital imprumutat/
Capital propriu x 100
Capital imprumutat/
Capital angajat x 100
Sold mediu clienti/
Cifra de afaceri x 270
Cifra de afaceri/
Active imobilizate

*) In baza Situatiilor Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019.
**) Viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri trimestriale (360 zile/270 zile).

5/7

S.N. Nuclearelectrica S.A.
Raport trimestrial aferent trimestrului III al exercitiului financiar 2019
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

4. DECLARATII SI SEMNATURI
Pe baza celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate
Neauditate la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul
Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea
financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind
pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie
2019 si ca acest raport, realizat in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019, cuprinde
informatii corecte si conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea si performanta societatii.

Iulian Robert Tudorache,
Presedinte al Consiliului de Administratie

Vizat,
Adrian Gabriel Dumitriu,
Director Financiar
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5. ANEXE
5.1 LITIGII majore in curs la 30 septembrie 2019 (peste 500 mii RON), inclusiv cele neevaluate monetar
Lista litigiilor majore in curs la 30 septembrie 2019 se gaseste in Anexa 4 – “Litigii majore in curs la 30 septembrie
2019 (peste 500 mii RON), inclusiv cele neevaluate monetar” inclusa in Raportul trimestrial al Consiliului de
Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30
septembrie 2019, publicat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea
Relatii cu investitorii.
5.2 SITUATII FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE NEAUDITATE la data si
pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019
Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30
septembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza
Standardului International de Contabilitate 34 - „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea
Europeana, sunt publicate pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea
Relatii cu investitorii.
5.3 RAPORTUL TRIMESTRIAL al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru
perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019
Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 intocmit in baza
prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, este
publicat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.
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