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Precizari privind Nota de fundamentare a proiectului   

de Buget de Venituri si Cheltuieli 

al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. (“SNN”) pentru exercitiul financiar 2014 

 

 

Propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli (“BVC”) a SNN pentru anul 2014 a fost intocmita 

pornind de la formatul si structura prevazute in Ordinul Ministrului Finantelor  Publice nr. 

2032/2013, asa cum este prezentat si in nota de fundamentare a proiectului de BVC 2014. 

 

Formatul de BVC include coloane aferente veniturilor si cheltuielilor perioadei precedente, in speta 

exercitiul financiar 2013, inclusiv pentru a facilita comparatia cu perioada similara a anului trecut, 

pentru bugetul propus pe anul in curs. 

 

Elementele de venituri si cheltuieli prezentate in propunerea de BVC 2014, aferente perioadei 

precedente (2013) sunt provizorii/preliminate si neauditate. Acestea sunt prezentate pe baza balantei 

de verificare aferente perioadei incheiate la 31 decembrie 2013 intocmita in conformitate cu 

standardele locale de contabilitate aprobate prin OMFP 3055/2009, asupra carora au fost efectuate o 

serie de ajustari specifice trecerii la Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), in 

conformitate cu OMFP 1286/2012, asa cum erau acestea disponibile la data de 16 ianuarie 2014. 

In nota de fundamentare publicata pentru sustinerea propunerii de BVC 2014 sunt prezentate 

elemente de retratare aferente trecerii la IFRS, insa acestea nu trebuie interpretate ca fiind definitive 

sau exhaustive. 

 

SNN se afla in proces de retratare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013 iar la 

data de 28 februrarie 2014 vor fi publicate situatiile financiare IFRS preliminate si neauditate, 

inclusiv contul de profit si pierdere. In consecinta, rezultatele retratarii, precum si alte elemente care 

sunt suprinse in situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2013 care vor fi rezultat in 

intervalul 16 ianuarie 2014 - 28 februarie 2014, in cadrul procesului de intocmire a situatiilor 

financiare vor fi prezentate conform calendarului financiar in situatiile financiare preliminate si 

neauditate in data de 28 februarie 2014. 
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