










Structura actionariatului

Ultima majorare de capital social a avut loc in anul 2020 prin subscrierea unui numar de 130.043 actiuni noi, in valoare de 1.300.430

RON, reprezentand aportul in natura al Statului Roman, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, si in

numerar al actionarilor Societatii. Majorarea de capital social s-a realizat in baza Prospectului Proportionat de oferta aferent majorarii

de capital social, aprobat prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 976/13.08.2020 si a Hotararilor nr. 2/04.01.2019 si nr.

12/19.12.2019 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului conform

Certificatului de mentiuni nr. 484154/30.09.2020.

Detinatorii de actiuni ordinare au dreptul de a primi dividende, asa cum sunt acestea declarate la anumite perioade de timp, si dreptul

la un vot pe o actiune in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii.



Elemente de evaluare generala

SNN a inregistrat un profit net de 684.709 mii lei, în creștere cu 27,8% față de anul 2019, o

creștere cu 3,4% a veniturilor din exploatare. EBITDA a crescut cu 10,6%, iar EBIT cu 21,8%

comparativ cu rezultatele anului 2019.

Indicator*)

[mii RON]

Perioada de 12 luni 

incheiată la 

31 decembrie 2020

(neauditat)

Perioada de 12 luni

incheiată la 

31 decembrie 2019

(auditat)

Variație

Producție (GWh)**) 10.558 10.347 2,0%

Venituri din exploatare, din care: 2.500.172 2.417.433 3,4%

Venituri din vânzarea energiei electrice***) 2.432.279 2.365.564 2,8%

Cheltuieli din exploatare, 

mai puțin depreciere și amortizare
(1.188.996) (1.232.455) (3,5%)

EBITDA 1.311.176 1.184.978 10,6%

Depreciere și amortizare (544.752) (555.553) (1,9%)

EBIT 766.424 629.425 21,8%

Venituri financiare 84.530 67.337 25,5%

Cheltuieli financiare (40.513) (65.487) (38,1%)

Cheltuiala cu impozitul pe profit, netă (125.732) (95.608) 31,5%

Profit net 684.709 535.667 27,8%

“Deși anul 2020 a fost unul dificil, echipa SNN și-a menținut strategia

inițială, atât de creștere financiară, dar mai ales de continuare a

proiectelor de investiții curente și strategice, retehnologizarea Unității 1 și

Proiectul Unităților 3 și 4. Am asigurat constant forța de muncă pentru

menținerea funcțiilor vitale de securitate nucleară, operare în condiții de

eficiență precum și a funcțiilor suport, am continuat proiectele interne ale

companiei în zona recrutării și retenției de personal înalt calificat și al

inovației prin analiza diferitelor noi oportunități de afaceri: reactoare mici

modulare, producția de Cobalt 60, hidrogen curat. Pe piața de capital, am

considerat un semnal pozitiv includerea SNN în indicele pieței londoneze

FTSE Russell începând cu septembrie 2020, cu efect de maturizare atât

pentru bursa locala cât și pentru acțiunile SNN. În anul 2020 am mizat pe

reziliența dobândită anterior și ne-am dorit să dăm un semnal de încredere

și gestionare eficientă a companiei, într-un context național și internațional

dificil, pentru acționarii și investitorii noștri.”-Cosmin Ghiță, Director

General





La 31 decembrie 2020 Societatea inregistreaza in pozitia “Investitii financiare in filiale” investitia

detinuta in filiala Energonuclear S.A. (“Energonuclear”), societate cu sediul principal in Bucuresti,

sector 2, strada Vasile Lascar, nr. 5 - 7, etaj 3 si inregistrata la Registrul Comertului sub numarul

J40/3999/25.03.2009, avand cod unic de inregistrare 25344972, atribut fiscal RO. Activitatea

principala a Energonuclear consta in “Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea“

– Cod CAEN 7112. La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019, Societatea detine 100% din

capitalul social al Energonuclear. Valoarea participatiei la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019

este de 141.666.101 RON.

La 31 decembrie 2020 si la 31 decembrie 2019 stocurile se prezinta dupa cum urmeaza:

31 decembrie 2020

(neauditat)

31 decembrie 2019

(auditat, retratat)

Piese de schimb 142.358.860 135.934.178 

Consumabile si alte materiale 48.231.895 48.185.789 

Combustibil nuclear 193.639.358 158.829.051 

Uraniu 39.292.794 55.554.976 

Alte stocuri 11.911.624 4.432.165 

Total 435.434.531 402.936.159 

Materiile prime, piesele de schimb si alte stocuri sunt recunoscute pe cheltuieli atunci cand sunt

consumate. Valoarea stocurilor recunoscute drept cheltuieli in cursul anului 2020 se regaseste in

pozitiile “Cheltuieli cu piesele de schimb” si “Costul cu combustibilul nuclear” din situatia profitului

sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global.

Societatea analizeaza periodic evolutia stocurilor, constituind din timp ajustari de depreciere pentru

stocurile considerate a fi depreciate. Ca urmare, pentru stocurile casate Societatea a constituit ajustari

de depreciere, pe care le-a reluat pe venituri la momentul scoaterii din gestiune a acestora. Valoarea

ajustarilor pentru deprecierea stocurilor la 31 decembrie 2020 este in valoare de 51.834.621 RON (31

decembrie 2019: 52.788.117 RON). In cursul anului 2020 Societatea a inregistrat cheltuieli privind

ajustarile de depreciere a stocurilor in valoare de 815.027 RON (2019: 555.693 RON) si a reluat pe

venituri ajustari de depreciere a stocurilor in suma de 2.057.761 RON (2019: 1.812.090 RON).

In cursul anului 2020 Societatea nu a inregistrat repuneri de stocuri scoase din gestiune. La 31

decembrie 2020 Societatea nu inregistreaza stocuri gajate sau ipotecate.

ACTIVE IMOBILIZATE DETINUTE PENTRU 

VANZARE

31 decembrie 

2020

(neauditat)

31 decembrie 

2019

(auditat, 

retratat)

Teren 120.740 120.740

Constructii 1.823.567 1.823.567

Amenajari si instalatii 287.326 287.326

Total 2.231.633 2.231.633

In anul 2019, prin Hotararea AGOA nr. 5/23.04.2019, s-a aprobat vanzarea

activului „Camin de nefamilisti”, proprietatea Societatii, situat in judetul

Constanta, orasul Cernavoda, strada Salciei nr.14, compus din: constructie,

teren aferent, instalatie de racord la reteaua de termoficare, amenajari

parcare, teren de sport si spatii verzi.

DEPOZITE BANCARE SI NUMERAR SI 

ECHIVALENTE DE NUMERAR

La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019, numerarul si echivalentele de 

numerar se prezinta dupa cum urmeaza:

31 decembrie 2020 

(neauditat)

31 decembrie 2019

(auditat)

Depozite bancare mai mici de 3 

luni
425.556.000 1.604.778.300

Conturi curente la banci in RON 119.176.581 162.296.965

Conturi curente la banci in valuta 1.741.506 25.937.012

Numerar in casierie 91.753 133.112

Total numerar si echivalente de 

numerar
546.565.840 1.793.145.389



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI



VENITURI DIN VANZAREA ENERGIEI ELECTRICE



ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Cheltuieli cu ANDR

Incepand cu 2007, in urma Hotararii Guvernului nr. 1080/5 septembrie

2007 privind gestionarea in siguranta a deseurilor radioactive si

dezafectarea instalatiilor nucleare, Societatea este obligata sa vireze doua

tipuri de contributii la ANDR:

- contributie pentru dezafectarea fiecarei unitati nucleare in valoare de

0,6 EUR/MWh energie electrica neta produsa si livrata in sistem;

- contributie pentru depozitarea permanenta a deseurilor radioactive de

1,4 EUR/MWh de energie electrica neta produsa si livrata in sistem.

ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Potrivit acestui act legislativ, contributia anuala pentru

dezafectare se achita pe durata de viata proiectata a

unitatilor nucleare, iar contributia anuala directa pentru

depozitarea definitiva se achita pe durata de exploatare a

unitatilor nucleare, si in consecinta, ANDR isi asuma

responsabilitatea pentru gestionarea intregului proces de

dezafectare, la sfarsitul duratei de viata utila a

centralelor nucleare si de depozitare a deseurilor

rezultate.











Activitatea SNN la BVB





CSR si sponsorizari
Programul de sponsorizari 2020 in cifre:

33 de companii initiate

11 sponsorizari in domeniul medical

4 sponsorizari in domeniul social

9 sponsorizari in domeniul educational

3 sponsorizari in domeniul cultural

5 sponsorizari in alte domenii

9.837.822,39 lei buget consumat

2.417.466 romani beneficiari ai programului de CSR

si sponsorizari SNN

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (“SNN”) considera importanta implicarea in

sustinerea activitatilor derulate de asociatii non-guvernamentale, non-profit sau de institutii

eligibile in baza legislatiei aplicabile, care au impact benefic asupra unui numar semnificativ de

oameni. In conformitate cu declaratia de responsabilitate social corporatista a SNN, publicata pe

site-ul companiei, activitatile sustinute de SNN sunt, cu predilectie, cele conexe domeniului

energetic, dar si cele legate de participarea activa in cadrul unor organizatii care promoveaza

energia nucleara, politici publice sustenabile in domeniul economic, energetic, de tipul asociatii

profesionale sau academice implicate in promovarea culturii si educatiei.

In conformitate cu prevederile declaratiei de responsabilitate sociala corporativa, in anul

2020 activitatile sustinute de SNN prin acordarea de sponsorizari au fost, cu predilectie, cele

conexe domeniului medical, avand in vedere pandemia de SARS-COV-2, dar si cele conexe

domeniului energetic, legate de sustinerea si promovarea tinerilor, culturii si educatiei,

activitatilor stiintifice, artistice si care tin de patrimoniul national, umanitare, si de ajutorare a

copiilor aflati in dificultate. In conformitate cu directiile strategice adoptate de conducerea

companiei, SNN si-a extins programul de activitati de binefacere pentru a putea raspunde

solicitarilor punctuale primite de la diferite organizatii care corespund obiectivelor si intereselor

SNN, cu proiecte cu impact major si de durata in zone sociale care necesita investitii. In urma

primirii de solicitari de sponsorizare de la asociatii non-guvernamentale si institutionale si analizei

acestora la nivelul SNN executiv, in anul 2020 Consiliul de Administratie al SNN a aprobat

acordarea a 33 sponsorizari, cu incadrare in BVC SNN 2020. Avand in vedere contextul

epidemiologic pe care tara noastra l-a traversat in anul 2020, cele mai multe proiecte sponsorizate

de SNN sunt incluse in domeniile medical si educational,

distanta.Toate cele 33 de sponsorizari acordate de SNN in anul 2020 au cumulat un numar de

2.417.466 de beneficiari. Acestea se incadreaza in urmatorele categorii:

• Medical: 11 sponsorizari

• Social: 4 sponsorizari

• Educational: 9 sponsorizari

• Cultural: 3 sponsorizari

• Alte sponsorizari: 5 sponsorizari.

In conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2020, prin

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 3/05.03.2020, bugetul alocat

cheltuielilor cu sponsorizarile a fost de 10.000.000 lei. In total, din suma bugetata pentru

sponsorizari aferenta anului 2020, de 10.000.000 lei, a fost angajata suma de 9.837.822,39 lei,

echivalentul unei executii bugetare de 98,37%. Toate sponsorizarile acordate de SNN in anul

2020 se pot deduce din impozitul pe profit datorat de companie.Toate proiectele finantate de SNN

au beneficiat de expunere media pe principalele canale de comunicare in masa, precum si pe

social media. Promovarea SNN ca actor implicat in aceste proiecte s-a facut prin interviuri si

articole in presa, publicarea de informari pe siteul beneficiarului sponsorizarii si pe canalele sale

de social media (Facebook, LinkedIn), aparitia brandului SNN pe echipamentele si produsele

achizitionate prin sponsorizare, prezenta informarilor despre sponsorizare in incinta institutiei

beneficiare si in cadrul evenimentelor care au fost finantate de catre companie. Avand in vedere

ca o parte semnificativa din contractele de sponsorizare incheiate intre SNN si beneficiari se afla

inca in curs, actiunile de promovare a SNN in calitatea de parte finantatoare vor continua si in

anul 2021, pana la expirarea perioadei contractuale.

Situatia tuturor sponsorizarilor acordate de SNN in 

anul 2020 se gaseste la: 

https://www.nuclearelectrica.ro/ir/wp-

content/uploads/sites/9/2021/01/situatie-finala-de-

pus-pe-site.pdf






