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Eveniment important de raportat:  

Disponibilitatea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2022 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la 

disponibilitatea Raportului aferent semestrului I al exercitiului financiar 2022, intocmit in conformitate 

cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicata, art. 67, si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, 

incepand cu data de 12 august 2022, dupa cum urmeaza: 

 

 - in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona, nr. 65, sector 1, 

Departamentul Comunicare si Relatii Publice; 

- in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea “Relatii cu investitorii - Situatii 

Financiare 2022” (www.nuclearelectrica.ro).  

 

Raportul semestrial include:  

 

- Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare; 

- Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 

iunie 2022, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor 

contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre 

Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea 

financiara interimara”;  

- Situatiile Financiare Interimare Consolidate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 

iunie 2022, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor 

contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre 

Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea 

financiara interimara”;  

- Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru 

perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022. 

mailto:office@nuclearelectrica.ro
http://www.nuclearelectrica.ro/
http://www.nuclearelectrica.ro/
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Principalele rezultate 

 

1. Rezultatele financiare ale perioadei  

 

In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022, SNN a obtinut un profit net de 1.220.792 mii lei in 

crestere cu 216,8% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a 

inregistrat o crestere cu 208,8%, iar EBITDA o crestere cu 133,1% fata de aceeasi perioada a anului 

anterior. 

 

In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022, SNN a obtinut un profit net de 1,2 miliarde RON 

(1.220.792 mii lei). 

 

Indicator 

[Mii RON] 

Perioada de 6 luni 

incheiata la 30 iunie 

2022 

(revizuit) 

Perioada de 6 luni 

incheiata la 30 iunie 

2021 

(revizuit) 

Variatie 

Productie (GWh)* 4.779 4.890 (2,3%) 

Venituri din exploatare, din care: 3.140.335 1.382.537 127,1% 

  Venituri din vanzarea energiei electrice**                 3.089.082               1.339.580  130,6% 

Cheltuieli din exploatare - mai putin depreciere si 

amortizare si impozit pe venitul suplimentar 
                (846.625)                (649.746) 30,3% 

Cheltuieli cu impozitul pe venitul suplimentar                 (585.811)                            -    - 

EBITDA 1.707.899 732.791 133,1% 

Depreciere si amortizare                 (302.619)                (277.642) 9,0% 

EBIT 1.405.280 455.149 208,8% 

Rezultat financiar net                     50.293                       9.327  439,2% 

Cheltuiala cu impozitul pe profit                 (234.781)                  (79.083) 196,9% 

Profit net 1.220.792 385.393 216,8% 

*Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National. 
**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri. 

 

Profitul operational (EBITDA) a crescut cu 133,1% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in 

principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 127,1%, influentate de cresterea cu 130,6% 

a veniturilor din vanzarea energiei electrice. Cresterea veniturilor a fost partial diminuata de cresterea 

cheltuielilor din exploatare, ca urmare a aparitiei cheltuielii cu impozitul pe venitul suplimentar 

incepand cu luna ianuarie 2022 (a se vedea detalierea de mai jos privind Cheltuiala cu impozitul pe 

venitul suplimentar), cuantumul acestei cheltuieli pentru perioada ianuarie – iunie 2022 fiind de 

585.811 mii RON (0 RON pentru ianuarie – iunie 2021), precum si de cresterea costului energiei 

electrice achizitionate in perioada, cauzata de cresterea preturilor de achizitie. 

 

Veniturile din exploatare au crescut cu 127,1%. Aceasta crestere este determinata de cresterea cu 

143% a pretului mediu ponderat, inclusiv Tg, al energiei electrice vanduta in semestrul I 2022 fata de 

pretul mediu ponderat din aceeasi perioada a anului 2021.  

 

In semestrul I 2022, fata de semestrul I 2021, societatea a vandut o cantitate totala de energie electrica 

mai mica cu 5,1%, pe seama unei productii de energie electrica mai mica cu 2,3%, determinata de 

faptul ca in anul 2022 a avut loc oprirea planificata a Unitatii 1, cu o durata mai lunga decat oprirea 

planificata a Unitatii 2 din anul 2021.  
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Cantitatea de energie electrica vanduta pe piata concurentiala a contractelor bilaterale a scazut cu 4,6% 

fata de aceeasi perioada a anului anterior, in conditiile inregistrarii unui pret mediu de vanzare pe 

aceasta piata mai mare cu 132,6% (pret fara Tg). Cantitatea de energie electrica vanduta de SNN pe 

piata spot (PZU si PI) in semestrul I 2022 a scazut cu 7,7%, in conditiile inregistrarii unui pret mediu de 

vanzare pe aceasta piata mai mare cu 179,0% (pret fara Tg). 

 

Cheltuiala cu impozitul pe venitul suplimentar – ca urmare a aplicarii cotei de impozitare de 80% pe 

venitul suplimentar rezultat din diferenta dintre pretul mediu lunar de vanzare al energiei electrice si 

pretul de 450 RON/MWh, in baza art. II alin (1) din Legea nr. 259/2021, cu modificarile si completarile 

ulterioare, a rezultat o cheltuiala cu impozitul pe venit suplimentar de 585.811 mii RON. Modalitatea de 

calcul a acestui impozit este stabilita prin OUG nr. 27/2022 (Anexa 6) si se aplica, conform art. 4 din 

OUG nr. 27/2022 in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2023. Societatea a intrunit criteriile de 

aplicare incepand cu luna ianuarie 2022. 

 

Cheltuielile din exploatare, mai putin deprecierea, amortizarea si cheltuaiala cu impozitul pe 

venitul suplimentar au crescut cu 30,3% in cursul semestrului I 2022, fata de aceeasi perioada a anului 

2021, in principal determinate de cresterea cheltuielilor privind energia electrica achizitionata, cauzata 

de cresterea preturilor de achizitie. 

 

Deprecierea si amortizarea a crescut cu 9%, ca urmare a inregistrarii efectelor evaluarii activelor la 

31.12.2021, care a dus la majorarea valorii activelor, implicit la majorarea cheltuielii cu amortizarea 

acestora. 

 

Rezultatul financiar a influentat pozitiv rezultatul net, astfel ca in semestrul I 2022 s-au inregistrat 

venituri financiare nete, in crestere cu 439,2% fata de perioada similara a anului anterior, ca urmare a 

veniturilor din dobanzi obtinute. Principalele valute fata de care exista expuneri sunt EUR si CAD. 

 

Cresterea cheltuielii nete cu impozitul pe profit a diminuat influentele pozitive ale celorlalte elemente. 

Aceasta crestere a fost determinata de cresterea profitului impozabil calculat pentru semestrul I 2022 

fata de cel calculat pentru semestrul I 2021.  

 

2.Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in semestrul I 2022 

Vanzari pe tipuri 
Cantitati in 

MWh 

%  

din total 

vanzari 

Pret mediu 

[lei/MWh cu 

Tg inclus] 

Venituri din 

vanzari  

[lei] 

Vanzari pe piata concurentiala (contracte 

bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care: 
5.008.494 99,69% 615,40 3.082.248.250 

– Vanzari pe contracte PCCB – LE, PCCB – LE 

Flex, PCCB – NC, PC – OTC, contracte 

negociate direct si contracte de furnizare 

4.189.745 83,40% 534,46 2.239.236.541 

– Vanzari pe PZU si PI 818.749 16,30% 1.029,63 843.011.709 

Dezechilibre pozitive pe PE 15.475 0,31% 754,02 11.668.698 

Total vanzari in semestrul I 2022 5.023.969 100% 615,83 3.093.916.948 

 

Cantitatea de energie electrica vanduta pe baza de contracte, pe piata spot (PZU si PI) precum si pe PE 

este de 5.023.969 MWh, cu 4,2% peste programul de vanzari, de 4.823.423 MWh (dimensionat la 

prognoza de productie, fara estimarea opririlor neplanificate) si cu 5,1% mai mica fata de cantitatea de 

energie electrica vanduta in semestrul I 2021.  
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Diferenta dintre energia electrica vanduta de Societate si energia electrica produsa si livrata de CNE 

Cernavoda (244,7 mii MWh) este reprezentata de energia electrica achizitionata pentru acoperirea 

integrala a obligatiilor contractuale, cantitate de energie electrica care a fost achizitionata in proportie 

de 89% de pe piata spot, 6% de pe PE si 5% prin contracte la termen.  

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din semestrul I 

2022 sunt de 3.093.916.948 lei, mai mari cu 28,1% fata de veniturile bugetate pentru semestrul I 2022 

si respectiv mai mari cu 130,6% fata de realizarile din semestrul I 2021. 

 

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara PE), rezultat in 

semestrul I 2022, este de 615,40 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat al 

tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a activat cu preponderenta in semestrul I 2022 

(PCCB – LE, PCCB – LE flex, PCCB – NC, PC – OTC, PZU si PI), calculat in baza valorilor publicate 

de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 752,07 lei/MWh. In semestrul I 2021, pretul mediu 

ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara piata reglementata si PE), a fost de 

253,61 lei/MWh (inclusiv Tg). 

 

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au 

reprezentat in semestrul I 2022 o cota procentuala de 83,40% din volumul total al energiei electrice 

vandute, fata de o cota procentuala de 82,97% inregistrata in semestrul I 2021. Pretul mediu de vanzare 

pe contractele bilaterale in aceasta perioada a fost de 534,46 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o 

crestere de 117% fata de pretul mediu inregistrat in semestrul I 2021, de 246,34 lei/MWh (cu Tg inclus); 

in conditiile in care valoarea tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea Tg a avut 

valoarea de 1,30 lei/MWh incepand cu ianuarie 2020 (conform Ordin ANRE nr. 218/11.12.2019), 

incepand cu 1 ianuarie 2022 de 1,49 lei/MWh (conform Ordin ANRE nr. 124/25.11.2021) si de 2,53 

lei/MWh incepand cu 1 aprilie 2022 (conform Ordin ANRE nr. 33/23.03.2022). 

 

Pe piata spot (PZU si PI), in semestrul I 2022 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 

16,30% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 16,76% inregistrata in semestrul I 

2021. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU si PI) realizat de SNN in semestrul I 2022 

a fost de 1.029,63 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 289,60 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in 

semestrul I 2021. 

 

2. Gradul de realizare a investitiilor la sfarsitul semestrului I al anului 2022  

 

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2022 este de 702.795 mii lei (fara 

componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung), program aprobat 

prin Hotararea nr. 4/23.02.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN, ca parte a Bugetului 

de Venituri si Cheltuieli (“BVC”) al SNN pentru anul 2022. 

 

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru semestrul I 2022 fata 

de perioada comparativa a anului 2021 este prezentata in tabelul de mai jos: 

 

An 

Valoare  

program investitii  

[mii RON] 

Realizat  

(01.01 - 30.06) 

[mii RON] 

Grad de realizare 

(01.01 - 30.06) 

(%) 

2022 702.795 363.882 51,8% 

2021 433.860 179.887 41,5% 
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La dimensionarea programului de dezvoltare investitii, SN Nuclearelectrica S.A. a tinut cont de 

necesitatea sucursalelor (CNE Cernavoda si FCN Pitesti) privind continuitatea in productie, respectiv 

atingerea unui nivel cat mai ridicat de utilizare al capacitatii de productie (EAF Energy Availability 

Factor) cu respectarea normelor de securitate nucleara si cu mentinerea pe termen lung a nivelului de 

excelenta in exploatarea centralei, achizitia unor active aferente Sucursalei Feldioara aparținând 

Companiei Naționale a Uraniului SA si trecerea in patrimoniul Filialei Fabricii de Prelucrare a 

Concentratelor de Uraniu – Feldioara S.R.L., filiala infiintata de S.N. Nuclearelectrica S.A., precum si 

contributia la capitalul social al Nuclearelectrica Serv SRL si EnergoNuclear S.A. Totodata programul 

de dezvoltare raspunde si necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, care din 

considerente atat de natura economica (reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri 

caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei) cat si de natura juridica, necesita 

implementarea unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii, 

acestea reprezentand cerinte imperative, venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniu. 

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Departamentul Comunicare si Relatii Publice, email: 

investor.relations@nuclearelectrica.ro 
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