










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.

La 31 martie 2021 actionarii Societatii sunt: Statul Roman prin Ministerul

Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri care detine 248.850.476

actiuni, reprezentand 82,4981% din capitalul social si alti actionari

persoane fizice si juridice care detin impreuna 52.793.418 actiuni,

reprezentand 17,5019% din capitalul social.

Actiunile Societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti din

data de 4 noiembrie 2013, avand simbol emitent SNN.



Elemente de evaluare generala

In perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021, SNN a obtinut un profit net de 234.465 mii lei.

Incepand cu anul 2021, ANRE nu a mai stabilit pentru producatori obligatii de

livrare pe piata reglementata. Contractele incheiate de SNN pe piata

reglementata pentru semestrul II 2020 au livrare in ore CET; ultima ora de

livrare din anul 2020 fiind prima din ianuarie 2021 (361 MWh, pret reglementat

in valoare de 182,63 lei/MWh (pret fara Tg)).

Fata de aceeasi perioada a anului anterior, cantitatea de energie electrica

vanduta pe piata concurentiala a contractelor bilaterale a crescut cu 97%, in

conditiile inregistrarii unui pret mediu de vanzare pe aceasta

piata mai mic cu 8% (pret fara Tg). Cantitatea de energie electrica vanduta de

SNN pe piata spot (PZU si PI) in trimestrul I 2021 a scazut cu 50%, in

conditiile inregistrarii unui pret mediu de vanzare pe aceasta piata mai mare cu

40% (pret fara Tg).

Cheltuielile din exploatare, mai putin depreciere si amortizare au crescut cu

10,9% in cursul trimestrului I 2021, fata de aceeasi perioada a anului 2020.

Aceasta evolutie este determinata de cresterea cheltuielilor cu energia electrica

achizitionata, altor cheltuieli din exploatare, cheltuielilor cu combustibilul

nuclear, cheltuielilor cu reparatii si mentenanta si cheltuielilor cu piesele de

schimb, compensata partial de scaderea cheltuielilor cu personalul si

cheltuielilor cu transportul energiei

electrice.

Rezultatul financiar a influentat negativ rezultatul net, astfel ca in trimestrul I

2021 s-au inregistrat cheltuieli financiare nete, in timp ce in aceeasi perioada a

anului anterior s-au inregistrat venituri financiare nete. Principalele valute fata

de care exista expuneri sunt EUR si CAD.

Cresterea cheltuielii nete cu impozitul pe profit a diminuat influentele positive

ale celorlalte elemente.

Aceasta crestere a fost determinata de cresterea profitului impozabil calculat

pentru trimestrul I 2021 fata de cel calculat pentru trimestrul I 2020.

Profitul operational (EBITDA) a crescut cu 10,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in 

principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 10,6%, influentate de cresterea cu 

9,3% a veniturilor din vanzarea energiei electrice. Veniturile din exploatare au crescut cu 10,6%. 

Aceasta crestere este determinata de cresterea cu 13,5% a pretului mediu ponderat al energiei

electrice vanduta in trimestrul I 2021 fata de pretul mediu ponderat din aceeasi perioada a anului

2020, in conditiile vanzarii unei cantitati totale de energie electrica mai mica cu 3,8%. 





ACTIVE IMOBILIZATE DETINUTE PENTRU 

VANZARE

DEPOZITE BANCARE SI NUMERAR SI 

ECHIVALENTE DE NUMERAR

La 31 martie 2021 si 31 decembrie 2020, numerarul si echivalentele de numerar se prezinta 

dupa cum urmeaza: 

La 31 martie 2021 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 martie 2021 si 31 decembrie 2020, Societatea detine 100% din

capitalul social al Energonuclear. Valoarea participatiei la 31 martie 2021 si

31 decembrie 2020 este de 141.666.101 RON. Prin Hotararea AGEA SNN

nr. 4/11.07.2017, actionarii SNN au aprobat acordarea de catre SNN a unui

imprumut convertibil in actiuni in valoare de maxim 5.500.000 RON filialei

Energonuclear S.A. („EN”) in vederea finantarii activitatilor de intretinere si

conservare a amplasamentului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda. Pana la

31.03.2021, Energonuclear a solicitat acordarea unor transe in valoare

totala de 5.400.000 RON din suma maxima, pentru care Societatea a

inregistrat o dobanda capitalizata de 260.364 RON. La 31 martie 2021

imprumutul actionar nu a fost

convertit in actiuni.

La 31 martie 2021 si la 31 decembrie 2020 stocurile se prezinta dupa cum urmeaza: 



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI



VENITURI DIN VANZAREA ENERGIEI ELECTRICE

Incepand cu anul 2021, ANRE nu a mai stabilit pentru

producatori obligatii de livrare pe piata reglementata.

Contractele incheiate pe piata reglementata pentru

semestrul II 2020 au livrare in ore CET; ultima ora de

livrare din anul 2020 fiind prima din ianuarie 2021 (361

MWh, pret reglementat in valoare de 183,93 lei/MWh

(inclusiv Tg)).

Pe piata libera, in trimestrul I 2021, Societatea a livrat

99,7% din energia vanduta (trimestrul I 2020: 75,1%).

Pretul de vanzare mediu al energiei electrice vanduta de

Societate pe aceasta piata in trimestrul I 2021 a fost de

248,64 RON/MWh (trimestrul I 2020: 228,90

RON/MWh), valoare neta de Tg.



ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Cheltuieli cu ANDR

Incepand cu 2007, in urma Hotararii Guvernului nr. 1.080/2007 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.

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 centralei nucleare si de depozitare a

deseurilor rezultate.

Cheltuieli cu contributia ANRE

Contributia platita catre ANRE in baza Ordinului ANRE

nr.223/09.12.2020, in procent de 0,1% din cifra de afaceri realizata din

activitatile derulate in baza licentelor detinute, la 31 martie 2021 este in

valoare de 612.957 RON (31 martie 2020: 1.026.804 RON). Pentru

anul 2020 contributia a fost platita in baza Ordinului ANRE nr.1/2020,

care stabilea un procent de 0,1% din cifra de afaceri realizata din

activitatile derulate in baza licentelor detinute.

Alte cheltuieli din exploatare

In pozitia “Alte cheltuieli din exploatare” sunt incluse cheltuielile

aferente autorizatiilor de functionare platite catre CNCAN Bucuresti in

valoare de 2.475.000 RON (31 martie 2020: 2.475.000 RON), precum

si alte taxe si cotizatii platite catre organizatii guvernamentale si

neguvernamentale in valoare de 971.423 RON (31 martie 2020:

956.117

RON).











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



Rolul energiei nucleare in paradigma decarbonizarii

In Romania, industria nucleara asigura astazi 11.000 de locuri

de munca, directe si indirecte, reprezentand o cifra de afaceri

de 590 milioane EURO. Continuarea investitiilor in sectorul

nuclear, prin demaarea unor proiecte nucleare noi, ar conduce

la cresterea locurilor de munca la 19.000, avand efecte in

reindustrializarea si crestere economica in industria orizontala,

prezervarea fortei de munca inalt calificate, stimularea

cercetarii, a educatiei si ingineriei, oferind Romaniei un avantaj

competitiv in Europa.

In timpul pandemiei de SARS-COV-2 energia nucleara fost si

ramane un factor cheie pentru asigurarea unui sistem
energetic stabil, modern, rezistent și eficient din punct de

vedere al costurilor, cu emisii reduse de carbon. Energia

nucleara este printre sursele de energie cu emisii reduse de

carbon cel mai bine pregatite pentru a ajuta statele sa-si atinga

obiectivele de decarbonizare avand in vedere ca proiectele

nucleare stau la baza unei infrastructuri energetice rezistente

si sustenabile. In plus fata de provocarile cu care toate statele

au trebuit sa se confrunte in anul 2020 datorate pandemiei de

SARS-COV-2, s-a mentinut cresterea ingrijorarilor privind

schimbarile climatice si pastrarea in prim plan a tintelor de

decarbonizare si a politicilor energetice pe termen lung care

configureaza rolul energiei nucleare, atat la nivel global, cat si

regional si national. În timpul crizei COVID-19, centralele

nucleare au continuat sa genereze energie electrica in mod

fiabil si neintrerupt, asigurand functionarea continua a

serviciilor critice indispensabile pentru a face fata crizei globale

de sanatate si pentru a mentine stabilitatea sociala. Energia

nucleara a fost o sursa importanta de flexibilitate a sistemului

energetic, ajutand la mentinerea securitatii energiei electrice

prin functionarea in banda si completand furnizarea de

electricitate din alte surse.

Energia nucleara, atat prin noi proiecte nucleare, cat mai ales

prin functionarea pe termen lung a reactoarelor existente,

poate juca un rol cheie in redresarea economica post-COVID-

19. Proiectele de energie nucleara vor contribui la cresterea

economica, sprijinind in acelasi timp, intr-o maniera rentabila,

dezvoltarea unei infrastructuri moderne de producere de

energie electrica cu emisii reduse de carbon. Energia nucleara

este capabila sa furnizeze cantitati mari de energie electrica si

caldura cu emisii reduse de carbon, in timp ce creeaza un

numar mare de locuri de munca de mare valoare in economiile

locale si nationale. Fiecare proiect de energie nucleara

construieste, de asemenea, un pol de infrastructuri valoroase

pentru cercetare si inovare.

Studiile si scenariile Agentiei Interationale pentru Energia

Atomica, Agentiei Internationale pentru Energie din cadrul

OECD, Massachusetts Institute of Technology, dar nu numai,

conchid ca decarbonarea nu este posibila fara contributia

energiei nucleare. Pentru satisfacerea obiectivelor de

decarbonare, alaturi de asigurarea cererii tot mai crescute de

electricitate si de dezvoltare durabila, este necesara extinderea

capacitatilor nucleare existente. Exista studii ample care arata

fara echivoc ca fara energie nucleara este extrem de dificil de

atins tintele asumate. Se estimeaza ca fara energia nucleara,

costurile tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon

ar creste cu 1,6 trilioane de dolari. Corelat cu extinderea

capacitatilor nucleare in Romania si cu dezvoltarea industriei

nucleare in general, Planul de Relansare Sustenabila dezvoltat

de OECD prin Agentia Internationala pentru Energie si Fondul

Monetar International adreseaza 3 piloni semnificativi ai

relansarii economice: stimularea economiei, crearea de locuri

de munca si imbunatatirea rezilientei si sustenabilitatii in

sectorul energetic. Acest plan prevede un rol clar pentru

energia nucleara, atat prin proiecte de prelungire a duratei de

viata a flotei existente, cat si prin constructia de noi unitati

nucleare, in special reactoare mici modulare (SMR), energia

nucleara fiind de neinlocuit in atingerea unei cresteri

economice post-criza, crearea a 9 milioane de locuri de munca

pe an si reducerea emisiilor cu 4,5 miliarde tone pana in 2023

comparativ cu 2019, acestea fiind obiectivele asumate pentru

relansarea economica. In afara de productia de energie,

industria nucleara are si alte beneficii majore asociate altor

industrii. Una dintre acestea este utilizarea energiei termice si

electrice pentru productia de hidrogen, care pana in prezent

provene major din industria de gaz. Industria nucleara poate

juca un rol major in acest sens, fiind cunoscuta nevoia de

hidrogen in alte industrii majore. Astfel, vorbim deja de sisteme

integrate cu efect multiplu. Ca exemplu, un singur reactor cu o

capacitate instalata de 1.000 MW poate produce mai mult de

200.000 de tone de hidrogen pe an. La nivel global, interesul

pentru energia nucleara a crescut in cursul anului 2020 odata

cu pandemia de Covid-19. Aproximativ 10% din electricitatea

lumii este generată de aproximativ 440 de reactoare nucleare,

astfel incat reactoarele nucleare au un rol cheie de jucat in

mentinerea alimentarii cu energie electrica fiabila este vitala.

Există o nevoie clara de noi capacitati nucleare in intreaga

lume, atat pentru a inlocui vechile centrale care folosesc

combustibili fosili, in special carbune si care produc emisii

semnificative de dioxid de carbon, cat si pentru a satisface

cererea crescuta de energie electrica, in special in statele

emergente. In prezent, aproximativ două treimi din energia

electrică a lumii provine din arderea combustibililor fosili. Pana

in 2050, daca se vor atinge obiectivele privind schimbarile

climatice, 80% sau mai mult din energia electrica va trebui sa

fie produsa avand emisii reduse de carbon.

Extinderea accesului la energie si, in acelasi timp, reducerea

drastica a emisiilor de gaze cu efect de sera care provoaca

incalzirea globala si schimbarile climatice se afla printre

provocarile centrale cu care se confrunta omenirea in secolul

XXI. Energia nucleara este mare parte a solutiei de producere

de energie fara emisii de carbon in multe zone ale lumii,

precum Statele Unite, Uniunea Europeana, Japonia, Coreea de

Sud, aducand o contributie importanta la reducerea emisiilor

de gaze cu efect de sera, furnizand in acelasi timp energie

electrica in cantitatile din ce in ce mai mari necesare dezvoltarii

economiei globale. Cresterea cererii de energie electrica este

deosebit de rapida in statele emergente, mai ales in Africa,

unde cererea va creste cu 100 - 450% pana in 2050. In timp

ce astazi majoritatea oamenilor fara acces la electricitate se

afla in zonele rurale, cea mai mare parte a cresterii populatiei

pana in 2030 va avea loc in orase. Realizarea obiectivului de a

asigura accesul la energie electrica pentru un numar

suplimentar de 1,3 miliarde de oameni la nivel global pana in

2030 va necesita o combinatie de solutii de producere a

energiei electrice, cat mai putin poluante. In acest scenariu,

energia nucleara va fi parte a solutiei, datorita avantajelor pe

care le detine, precum stabilitate in sistemele nationale,

energie nepoluanta, productie in banda. Contributia energiei

nucleare la evitarea emisiilor de CO2 pe termen scurt va fi

realizata de centralele nucleare aflate in functiune, in

constructie si in curs de pregatire.



La nivelul Uniunii Europene, pentru atingerea obiectivului de decarbonizare a economiei

pana in 2050, este nevoie ca un sfert din energia electrica produsa in UE sa fie din

surse nucleare. In ceea ce priveste perspectivele energiei nucleare in Europa Centrala

si Est cu tinta anului 2050, Romania sustine ideea unui mix energetic echilibrat si

eficient, in care energia nucleara are o pondere semnificativa si o contributie

importanta pentru atingerea tintelor de decarbonizare si obiectivelor strategice

asumate de Romania.

SNN, prin strategiile si masurile adoptate, va continua sa joace un rol esential in

asigurarea stabilitatii si securitatii sistemului energetic atat prin capacitatea actuala,

cat si pe termen lung prin proiectele majore de investitii. Romania 9 recunoaste

contributia energiei nucleare, sursa de productie in banda, la decarbonizarea

sistemului energetic si promoveaza energia nucleara ca sursa primara curata de

producere a energiei. La nivel national, prin strategia energetica cu perspectiva anului

2050, dezvoltarea de noi capacitati nucleare este prevazuta ca o componenta esentiala

a mentinerii independentei energetice pe termen mediu si lung si de asigurare a

atingerii tintelor de decarbonizare. Energia nucleara la nivel global si european se

contureaza ca o optiune ferma si fiabila pentru asigurarea necesitatilor de energie

prezente si viitoare, fiind sustinuta atat de guverne, cat si de populatie, este o industrie

in continua evolutie, cu proiecte inovatoare si cu performante demonstrate.

Romania se incadreaza in aceasta dezvoltare europeana, prin angajamentul ferm de

dezvoltare a programului nuclear si prin rolul de hub regional al cercetarii si inovatiei.


