RAPORT 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 3 luni incheiata la 31 martie 2020
(Trimestrul I al exercitiului financiar 2020)

Baza raportului:
Data raportului:
Denumirea emitentului:
Sediul social:
Numar de telefon/fax:
Web/Email:
Codul unic de inregistrare la O.R.C.:
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Capital social subscris si varsat:
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise:
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:

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 3 luni incheiata la 31 martie
2020 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2020)
8 mai 2020
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
3.015.138.510 lei
Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), categoria Premium
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 3 luni incheiata la 31 martie 2020
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.
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1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA
Informatiile si Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 3 luni
incheiata la 31 martie 2020 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 31 martie 2020
Indicator
[mii RON]
Active imobilizate
Active circulante
Total Active
Capitaluri proprii
Total Datorii, din care:
Datorii pe termen lung
Datorii curente
Total Capitaluri proprii si Datorii

31 martie 2020
(neauditat)
6.151.855
2.798.264
8.950.119
7.549.986
1.400.133
899.838
500.295
8.950.119

31 decembrie 2019
(auditat)
6.301.960
2.508.894
8.810.854
7.334.934
1.475.920
936.157
539.763
8.810.854

b) Situatia contului de profit si pierdere si a rezultatului global pentru perioada de 3 luni incheiata la 31
martie 2020

Indicator
[mii RON]
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Venituri/(Cheltuieli) 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
31 martie 2020
(neauditat)
636.793
(394.226)
242.567
26.452
(9.584)
16.868
259.435
(44.383)
215.052
7.279
222.331
0,71
0,71

Perioada de 3 luni
incheiata la
31 martie 2019
(neauditat)
678.007
(391.786)
286.221
14.306
(31.785)
(17.479)
268.742
(49.457)
219.285
7.365
226.650
0,73
0,73
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2. EVENIMENTE IMPORTANTE
2.1 Evenimente importante in cursul trimestrului I al exercitiului financiar 2020
Schimbari in conducerea Societatii - Directori
Prin Raportul Curent publicat in data de 16 ianuarie 2020, SNN a informat actionarii si investitorii cu privire la
renuntarea Domnului Adrian Gabriel Dumitriu la mandatul sau de Director Financiar, incepand cu data de 31 martie
2020.
Prin Raportul Curent publicat in data de 27 martie 2020, SNN a informat actionarii si investitorii cu privire la decizia
Consiliului de Administratie de a suspenda temporar procedura de selectie, pe perioada instituirii starii de urgenta pe
teritoriul Romaniei. La recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, avand in vedere contextul actual,
pentru asigurarea continuitatii activitatii SNN in cele mai bune conditii, Consiliul de Administratie a aprobat numirea
Domnului Paul Ichim in functia de Director Financiar cu un mandat provizoriu de 4 luni incepand cu data de 1 aprilie
2020 pana la 31 iulie 2020, cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu inca 2 luni pana la data de 30 septembrie 2020.
Schimbari in conducerea Societatii – Consiliul de Administratie
Prin Hotararea nr. 1/30.01.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) au fost aprobate urmatoarele
activitati in vederea selectarii unui membru in Consiliul de Administratie:
1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie, conform prevederilor
Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si
completarile ulterioare (punctul 2 al ordinei de zi AGOA din 30 ianuarie 2020).
2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru derularea procedurii de selectie a unui membru al
Consiliului de Administratie (punctul 3 al ordinei de zi AGOA din 30 ianuarie 2020).
3. Alegerea Domnului Teodor Minodor Chirica in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie, cu
o durata a mandatului de 4 luni incepand cu 30 ianuarie 2020 pana la 30 mai 2020 (punctul 4 al ordinei de zi AGOA
din 30 ianuarie 2020).
Modificarea Actului Constitutiv al Societatii
Prin Hotararea nr. 2/30.01.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) a fost aprobata
modificarea Actului Constitutiv, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi
(punctul 2 al ordinei de zi AGEA din 30 ianuarie 2020). Modificarea vizeaza: adaugarea alin. (4) al art. 5 care se
referea la introducerea unor noi coduri CAEN, corespunzand noilor activitati secundare.
Misiunea de evaluare Pre – SALTO privind derularea proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda
Prin Comunicatul de presa publicat in data de 21 februarie 2020, SNN a anuntat ca in luna februarie 2020, a avut loc
la CNE Cernavoda o misiune internationala de evaluare Pre – SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) a
Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (“AIEA”), privind derularea proiectului de Retehnologizare a Unitatii
1 CNE Cernavoda.
Echipa internationala de evaluare a constatat o utilizare eficienta a programelor aferente derularii primei faze a
proiectului, cu respectarea graficului de timp si o utilizare eficienta a experientei internationale in proiecte de
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retehnologizare realizate in cadrul altor unitati CANDU si a recomandat imbunatatirea continua a strategiei de operare
pe termen lung si revizuirea permanenta a procesului corelat cu implementarea unei metodologii comprehensive in
ceea ce priveste structurile si componentele procesului de operare pe termen lung.
Activitati aprobate in vederea majorarii capitalului social
Prin Raportul Curent publicat in data de 24 februarie 2020, SNN a informat actionarii si investitorii cu privire la
aprobarea majorarii capitalului social de catre Consiliul de Administratie, cu aport in natura si numerar in suma totala
maxima de 1.380.150 lei, de la valoarea actuala de 3.015.138.510 lei la valoarea de 3.016.518.660 lei, prin emiterea
unui numar maxim de 138.015 actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea
nominala (fara prima de emisune).
Incheierea unui contract pentru servicii de market making
Prin Raportul Curent publicat in data de 10 martie 2020, SNN a informat actionarii si investitorii cu privire la
incheierea in data de 9 martie 2020 a unui contract pentru servicii de market making cu SSIF BRK Financial Group,
pentru o perioada de 12 luni. Contractul este incheiat in conformitate cu prevederile legislative stabilite de Bursa de
Valori Bucuresti si are in vedere cresterea lichiditatii actiunilor SNN si scaderea volatilitatii acestora pe piata. Ca
urmare a rezultatelor anului 2019, in care actiunile SNN au fost cele mai performante din indicele BET, inregistrand
cea mai mare crestere, SNN urmareste inscrierea in indicele FTSE Rusell al Bursei de Valori din Londra.
Implementarea Standardului ISO 37001 – Sistemul de management anti - mita
Prin Raportul Curent publicat in data de 24 martie 2020, SNN a informat actionarii si investitorii asupra finalizarii
procesului de implementare a Standardului ISO 37001 – Sistemul de management anti – mita, SNN obtinand
certificarea privind implementarea acestui standard. Scopul principal al acestui standard este de a crea un sistem de
management care sa intareasca in continuu in organizatie o cultura a integritatii, a transparentei, a deschiderii si a
conformarii si sa promoveze increderea in cadrul relatiilor intre partenerii de afaceri.
Activitati aprobate in vederea achizitiei liniei de procesare a octoxidului de uraniu de la Compania Nationala a
Uraniului S.A. – Sucursala Feldioara
Prin Hotararea nr. 4/30.03.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) au fost aprobate
urmatoarele activitati in vederea achizitiei liniei de procesare a octoxidului de uraniu de la Compania Nationala a
Uraniului S.A. – Sucursala Feldioara:
1. Aprobarea declansarii procedurilor de cumparare a activelor aferente Sucursalei Feldioara apartinand Companiei
Nationale a Uraniului S.A. (punctul 3 al ordinei de zi AGEA din 30 martie 2020).
2. Imputernicirea conducerii SNN pentru derularea procedurilor necesare cumpararii activelor aferente Sucursalei
Feldioara apartinand Companiei Nationale a Uraniului S.A., inclusiv pentru discutii si negocieri in scopul pregatirii
documentatiilor necesare si a ofertei de cumparare (punctul 4 al ordinei de zi AGEA din 30 martie 2020).
3. Aprobarea declansarii initierii demersurilor in vederea transferului licentei de concesiune a activitatii de
exploatare in perimetrul Tulghes – Grinties (judetul Neamt), incheiata intre Agentia Nationala de Resurse Minerale si
Compania Nationala a Uraniului S.A. (punctul 5 al ordinei de zi AGEA din 30 martie 2020).
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Participarea S.N. Nuclearelectrica S.A. la constituirea Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica - HENRO
Prin Hotararea nr. 4/30.03.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) au fost aprobate
urmatoarele activitati in vederea participarii SNN la constituirea Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica HENRO:
1. Aprobarea participarii SNN la constituirea Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica - HENRO si a
contributiei la patrimonial acesteia, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de
zi (punctul 6 al ordinei de zi AGEA din 30 martie 2020).
2. Mandatarea Directorului General sa indeplineasca toate formalitatile necesare infiintarii asociatiei si sa semneze
toate documentele de infiintare necesare, in numele SNN (punctul 7 al ordinei de zi AGEA din 30 martie 2020).
2.2 Evenimente importante ulterioare datei de 31 martie 2020
Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2019
Prin Hotararea nr. 5/27.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) a fost aprobata repartizarea
profitului net al exercitiului financiar 2019 pe destinatii, valoarea totala a dividendelor brute in valoare de
498.421.396 lei, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 1,65306302 lei, data platii dividendelor, respectiv
data de 25 iunie 2020 si a modalitatilor de plata, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de
pe ordinea de zi (punctul 6 al ordinei de zi AGOA din 27 aprilie 2020).
Amanarea opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda
Prin Raportul Curent publicat in data de 7 aprilie 2020, SNN a informat actionarii si investitorii asupra deciziei
Consiliului de Administratie de a amana oprirea planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda. Aceasta decizie a fost
determinata de contextul actual al epidemiei de COVID – 19 coroborat cu masurile aferente planului de asigurare a
protectiei personalului si a continuitatii operarii si productiei.
Masura amanarii opririi planificate, in aceasta perioada, este o practica comuna pentru centralele nucleare care
utilizeaza tehnologia CANDU. Amanarea opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda nu afecteaza mentinerea
nivelului inalt de securitate nucleara si eficienta in operare, productia urmand sa se desfasoare la parametri normali.
SNN va emite, ulterior unei analize interne a tuturor factorilor de impact, un raport curent privind perioada exacta in
care urmeaza sa fie realizata oprirea planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda.
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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
31.03.2020*)

Active circulante/
Datorii pe termen scurt

x

5,59

2. Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat/
%
6,2%
Capitaluri proprii x 100
Capital imprumutat/
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2)
%
5,8%
Capital angajat x 100
Sold mediu clienti/
3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti
zile
20
Cifra de afaceri x 90
Cifra de afaceri/
4. Viteza de rotatie a activelor**)
x
0,41
Active imobilizate
*)
In baza Situatiilor Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 3 luni
incheiata la 31 martie 2020.
**)
Viteza de rotatie a activelor este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri trimestriale (360 zile/90 zile).
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1)
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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 3 luni incheiata la 31 martie 2020 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 3 luni incheiata la 31 martie 2020
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 3 luni incheiata la data de 31 martie 2020, cuprinde informatii
corecte si conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea si performanta societatii.

Iulian Robert Tudorache,
Presedinte al Consiliului de Administratie

Vizat,
Paul Ichim,
Director Financiar
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5. ANEXE
5.1 SITUATII FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE NEAUDITATE la data si
pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020
Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31
martie 2020 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.
5.2 RAPORTUL TRIMESTRIAL al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru
perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020
Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 31
martie 2020 intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si a Contractelor de mandat incheiate de Consiliul de Administratie cu SNN, este
publicat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.
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