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NOTA
privind aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale S.N. Nuclearelectrica
S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 pe baza rapoartelor auditorului
independent si a raportului anual al administratorilor pentru anul 2015
-

Material aferent punctelor 2, 3 si 4 ale ordinii de zi AGOA/ 25.04.2016 -

1. Aspecte generale/competenta
In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are
competenta aprobarii situatiilor financiare anuale pe baza raportului auditorului independent si a
raportului anual al administratorilor. Baza legala incidenta este reprezentata de:
- Legea 31/1990 republicata privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 (OMFP nr.1286/2012) cu modificarile si
completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale cu modificarile si
completarile ulterioare.
Totodata, art. 227 din Legea nr. 297/2004 stabileste ca societatile admise la tranzactionare pe o piata
reglementata au obligatia de a intocmi un raport anual in termen de cel mult 4 luni de la incheierea
exercitiului financiar. Raportul anual va avea continutul prevazut de Anexa nr. 32 la Regulamentul
CNVM nr. 1/2006.
2. Prezentare
S.N. Nuclearelectrica S.A. a intocmit situatiile financiare anuale individuale si respectiv consolidate
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 in conformitate cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara (IFRS) asa cum sunt adoptate de Uniunea Europeana (IFRS-EU), in baza
prevederilor OMFP nr. 1286/2012. Situatiile financiare anuale individuale si respectiv consolidate se
compun din:
- Situatia pozitiei financiare
- Contul de profit si pierdere
- Situatia rezultatului global
- Situatia modificarilor capitalurilor proprii
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare
Situatiile financiare anuale individuale si respectiv consolidate intocmite in conformitate cu IFRS-UE
sunt insotite de raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale si respectiv
consolidate si de raportul anual al administratorilor pentru anul financiar 2015
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Raportul anual al administratorilor a fost intocmit avand in vedere statutul SNN de companie listata la
Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 227 din legea 297/2004 si al Anexei nr. 32
la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, prezentand totodata informatii privind grupul (filiala Energonuclear
S.A.).
Situatiile financiare anuale individuale si consolidate insotite de rapoartele auditorului independent si de
raportul anual al administratorilor au fost aprobate pentru emitere de catre conducere in data de 23 martie
2016.
3. Propuneri
Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:
a) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale aferente anului financiar incheiat la
31 decembrie 2015, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-UE”), asa cum este prevazut in Ordinul
Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu modificarile si completarile ulterioare („OMFP
1286/2012”), pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2015 si a
Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente
anului 2015
b) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate aferente anului financiar incheiat la
31 decembrie 2015, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP
1286/2012, pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2015 si a
Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente
anului 2015
c) Aprobarea Raportului Anual al Administratorilor aferent anului financiar 2015
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