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SN Nuclearelectrica SA
Situatia Individuala a Pozitiei Financiare la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

31 decembrie 2016
(neauditat)

31 decembrie 2015
(auditat)

7.108.714.387
80.636.405
141.689.201
7.331.039.993

7.474.555.551
79.982.771
141.689.201
7.696.227.523

6

329.750.306
162.070.458
12.620.402
1.245.073.268
263.714.387
2.013.228.821
9.344.268.814

323.222.947
1.173.730
163.499.181
12.072.918
1.103.841.528
257.376.819
1.861.187.123
9.557.414.646

7

3.210.641.253
3.015.138.510
195.502.743
31.474.149
21.553.537
265.842.461
3.973.320.801
7.502.832.201

3.210.641.253
3.015.138.510
195.502.743
31.474.149
21.553.537
293.329.577
3.936.724.775
7.493.723.291

Datorii
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung
Venituri in avans pe termen lung
Datorie privind impozitul amanat
Obligatii privind beneficiile angajatilor
Total datorii pe termen lung

1.087.961.815
143.446.616
162.823.525
31.907.054
1.426.139.010

1.279.606.054
157.791.277
173.496.018
31.796.021
1.642.689.370

Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii
Impozit pe profit datorat
Venituri in avans pe termen scurt
Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung
Total datorii curente
Total datorii
Total capitaluri proprii si datorii

179.036.809
9.149.859
6.181.408
220.929.527
415.297.603
1.841.436.613
9.344.268.814

197.281.806
21.671.875
202.048.304
421.001.985
2.063.691.355
9.557.414.646

Nota
Active
Active imobilizate
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Imobilizari financiare

4
5

Total active imobilizate
Active circulante
Stocuri
Impozit pe profit de recuperat
Creante comerciale si alte creante
Plati efectuate in avans
Depozite bancare
Numerar si echivalente de numerar
Total active circulante
Total active
Capitaluri proprii si datorii
Capitaluri proprii
Capital social, din care:
Capital social subscris si varsat
Ajustari la inflatie a capitalului social
Prime de emisiune
Rezerva pentru plati in avans la capitalul social
Rezerva din reevaluare
Rezultatul reportat
Total capitaluri proprii

7
7

Notele de la 1-11 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminare neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Contul de Profit si Pierdere Individual pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

2016
(neauditat)

2015
(auditat)

1.620.764.948
26.861.292
1.647.626.240

1.673.421.590
75.247.078
1.748.668.668

32.589.302

34.329.171

(474.779.554)
(297.732.932)
(22.671.057)
(126.168.292)
(26.861.292)
(21.243.702)
(141.035.201)
(411.696.316)
(1.522.188.346)

(493.762.157)
(301.369.015)
(26.828.898)
(129.820.114)
(75.247.078)
(18.721.768)
(139.198.799)
(437.910.555)
(1.622.858.384)

158.027.196

160.139.455

(118.994.718)
90.004.639
(28.990.079)

(150.843.084)
169.027.593
18.184.509

Profit inainte de impozitul pe profit

129.037.117

178.323.964

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(20.368.721)

(29.180.235)

Profitul perioadei

108.668.396

149.143.729

Nota
Venituri
Venituri din vanzarea energiei electrice
Venituri din transportul energiei electrice
Total venituri

8

Alte venituri
Cheltuieli din exploatare
Depreciere si amortizare
Cheltuieli cu personalul
Costul energiei electrice achizitionate
Reparatii si mentenanta
Cheltuieli cu transportul energiei electrice
Cheltuieli cu piese de schimb
Costul cu combustibilul nuclear
Alte cheltuieli din exploatare
Total cheltuieli din exploatare

4

9

Profit din exploatare
Cheltuieli financiare
Venituri financiare
10

(Cheltuieli)/Venituri financiare nete

Daniela Lulache

Mihai Darie

Director General

Director Financiar
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SN Nuclearelectrica SA
Situatia individuala a rezultatului global pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

2016
(neauditat)

2015
(auditat)

108.668.396

149.143.729

Alte elemente ale rezultatului global
Reevaluare imobilizari corporale

-

3.772.653

Datorie privind impozitul amanat aferent rezervei din
reevaluare

-

(603.624)

(59.915)
(59.915)

1.447.515

108.608.481

153.760.273

0,37
0,37

0,50
0,50

Profitul exercitiului financiar

Castigul/(Pierderea) actuariala aferenta planurilor de
beneficii determinate
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global total
Rezultatul pe actiune
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)
Rezultatul diluat pe actiune (lei/actiune)

4.616.544

Notele de la 1-11 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminare neauditate

3

SN Nuclearelectrica SA
Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

Nota

Sold la 1 ianuarie 2016 (auditat)

Prime de
emisiune

Capital social

Rezerva platita in
avans

Rezerva din
reevaluare

Rezultatul reportat

Total capitaluri proprii

3.210.641.253

31.474.149

21.553.537

293.329.577

3.936.724.775

7.493.723.291

-

-

-

-

108.668.396

108.668.396

-

-

-

-

(59.915)

(59.915)

-

-

-

-

108.608.481

108.608.481

7

-

-

-

(27.487.116)

27.487.116

-

7

-

-

-

-

(99.499.571)

(99.499.571)

3.210.641.253

31.474.149

21.553.537

265.842.461

3.973.320.801

7.502.832.201

Rezultatul global al perioadei
Profitul exercitiului financiar
Alte elemente ale rezultatului global
(AERG)
Total rezultat global aferent
perioadei
Transfer rezerve din reevaluare in
rezultatul reportat
Dividende distribuite
Sold la 31 decembrie 2016
(neauditat)

Notele de la 1-11 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminare neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

Nota

Sold la 1 ianuarie 2015 (auditat,
retratat)
Rezultatul global al perioadei
Profitul exercitiului financiar
Alte elemente ale rezultatului global
(AERG)
Total rezultat global aferent
perioadei
Emisiune actiuni
Transfer la rezerve
Transfer rezerve din reevaluare in
rezultatul reportat
Crestere rezerva platita in avans
Dividende distribuite
Sold la 31 decembrie 2015 (auditat)

Prime de
emisiune

Capital social

Rezerva platita in
avans

Rezerva din
reevaluare

Total capitaluri
proprii

Rezultatul reportat

3.013.330.303

31.474.149

217.820.977

313.405.061

3.853.283.081

7.429.313.571

-

-

-

-

149.143.729

149.143.729

-

-

-

3.169.029

1.447.515

4.616.544

-

-

-

3.169.029

150.591.244

153.760.273

197.310.952

-

(197.304.802)

-

-

6.150

(2)

-

-

-

2

-

-

-

-

(23.244.513)

23.244.513

-

-

-

1.037.362

-

(27.753)

1.009.609

-

-

-

-

(90.366.312)

(90.366.312)

3.210.641.253

31.474.149

21.553.537

293.329.577

3.936.724.775

7.493.723.291

Notele de la 1-11 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminare neauditate

5

SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

1.

ENTITATEA RAPORTOARE

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (“Societatea”) este o societate cu sediul in Romania. Adresa sediului social
este strada Polona nr. 65, Bucuresti. Principalul loc de desfasurare a activitatii este situat in Cernavoda, unde Societatea
are doua reactoare nucleare functionale (Unitatea 1 si Unitatea 2), iar obiectul principal de activitate il reprezinta
productia de energie electrica. Compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti.
2.

BAZELE INTOCMIRII

a)

Declaratia de conformitate

Situatiile financiare individuale preliminare neauditate au fost intocmite in baza Ordinului Ministrului Finantelor
Publice nr. 2844/19 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara – “IFRS-UE” (“OMFP 2844/2016”). In acceptiunea OMFP 2844/2016,
Standardele Internationale de Raportare Financiara reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind
aplicarea standardelor internationale de contabilitate.
Prezentele situatii financiare individuale preliminare neauditate sunt intocmite anterior finalizarii tuturor
procedurilor interne de analiza si revizuire, precum si a auditului independent si prin urmare pot suferi
modificari; de asemenea, acestea nu reprezinta un set complet de situatii financiare in conformitate cu IFRSUE.
Situatiile financiare prezentate includ doar Situatia Individuala a Pozitiei Financiare, Contul de Profit si
Pierdere Individual, Situatia Individuala a Rezultatului Global si Note explicative selectate la situatiile
financiare individuale preliminare neauditate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2016.
Aceste situatii financiare individuale preliminare neauditate au fost autorizate pentru emitere si semnate la data de 14
februarie 2017 de catre conducerea Societatii.
b) Utilizarea de estimari si rationamente profesionale
Pregatirea acestor situatii financiare individuale preliminare neauditate presupune din partea conducerii utilizarea unor
rationamente, estimari si ipoteze ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea recunoscuta a activelor,
datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot diferi de valorile estimate.
Estimarile si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt
recunoscute in perioada in care estimarea a fost revizuita si in perioadele viitoare afectate.
Rationamentele semnificative utilizate de catre conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale Societatii si
principalele surse de incertitudine referitoare la estimari au fost aceleasi cu cele aplicate situatiilor financiare
individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015.

Notele de la 1-11 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminare neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

3.

POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare individuale preliminare neauditate sunt aceleasi cu cele aplicate
in situatiile financiare individuale ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 cu
exceptia celor prezentate in continuare.
Stocuri
In baza standardului IAS 2 “Stocuri”, costul stocurilor, in cazul iesirilor din gestiune, trebuie determinat cu ajutorul
metodei primul intrat, primul iesit (FIFO) sau al metodei costului mediu ponderat (CMP). Pana la 31 decembrie 2015
inclusiv, Societatea a utilizat metoda FIFO.
In urma analizei stocurilor efectuata de managementul Societatii a rezultat faptul ca utilizarea metodei CMP ar produce
rezultate mai credibile in cadrul situatiilor financiare anuale, pentru utilizatorii acestora. In acest context, incepand cu
1 ianuarie 2016 politica contabila de determinare a costului in cazul iesirilor din gestiune a stocurilor a fost modificata
din FIFO in CMP.
In conformitate cu cerintele pentru modificarea politicilor contabile stipulate de IAS 8 “ Politici Contabile, Modificari
in Estimarile Contabile si Erori”, managementul considera ca metoda CMP conduce la situatii financiare mai relevante
si mai fiabile pentru necesitatile utilizatorilor de luare a unor decizii economice, asa cum reiese din analiza celor doua
metode de mai jos:
•

Metoda FIFO presupune ca bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al
primei intrari. In cazul unor vechimi mai mari a stocurilor si in conditii de crestere a preturilor, aceasta metoda
nu produce cele mai credibile rezultate care sa se reflecte in situatia rezultatului global;

•

Metoda CMP presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor
elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a celor cumparate in timpul perioadei.

Societatea este in imposibilitatea de a aplica retroactiv modificarea acestei politici contabile, in conformitate cu
cerintele IAS 8, intrucat efectele aplicarii retroactive nu sunt determinabile deoarece nu se poate calcula impactul
cumulativ asupra tuturor perioadelor anterioare. Prin urmare, Societatea aplica noua politica prospectiv, incepand cu
1 ianuarie 2016.
4.

IMOBILIZARI CORPORALE

In conformitate cu politicile contabile in vigoare aplicate de Societate, terenurile, cladirile si constructiile sunt
evidentiate la valoarea justa.
Reevaluarile se fac cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu difera semnificativ de ceea
ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la finalul perioadei de raportare; astfel, imobilizarile corporale
evidentiate la valoarea justa au fost reevaluate la data de 31 decembrie 2015 de catre un evaluator independent (East
Bridge SRL, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania - ANEVAR). Anterior acestei
reevaluari, constructiile speciale au fost reevaluate la 31 decembrie 2013, cladirile administrative la 31 decembrie
2002, iar terenurile la 31 decembrie 2009.

Notele de la 1-11 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminare neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

La 31.12.2016 Deprecierea si amortizarea prezentata in situatia rezultatului global include pe langa cheltuiala cu
deprecierea si amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale si o suma de 6.510.334 RON reprezentand venit net
din reluarea provizioanelor privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor.
5.

INVESTITII FINANCIARE

Investitiile financiare sunt reprezentate in principal de investitia in Energonuclear S.A. (“Energonuclear”). La 31
decembrie 2016 si 31 decembrie 2015, Societatea detine 100% din capitalul social al EnergoNuclear SA. Valoarea
participatiei la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015 este de 141.666.101 RON.
La 31 decembrie 2016 exista incertitudini cu privire la capacitatea Energonuclear de a-si continua activitatea.
Operatiunile viitoare ale Energonuclear in relatie cu Unitatile 3 si 4 depind de finalizarea cu succes a procesului de
infiintare al noii companii de proiect si, respectiv, transferul valorii Energonuclear in noua companie de proiect, in
conformitate cu prevederile Strategiei aprobate in data de 31 iulie 2014 de Guvernul Romaniei si in data de 22 august
2014 de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii.
Strategia prevede crearea unei societati mixte in intelesul art. 50 din Legea nr. 137/2002, intre SN Nuclearelectrica
S.A. (“SNN”) si un investitor privat, selectat, respectiv o Societate de Proiect (“Joint Venture” sau “JV”), la care sa
fie transferata valoarea investita de SNN in filiala Energonuclear. JV reprezintă societatea premergătoare societatii de
tip IPP (Producator independent de energie – IPP), infiintata cu o durata de 2 ani, durata care poate fi modificata cu
acordul partilor, in scopul reverificarii in conditii actuale a fezabilitatii proiectului, evaluarii activelor si luarii deciziei
finale de investitii pentru trecerea in etapa de implementare a Proiectului, respectiv etapa IPP.
Totodata, Strategia aprobata pentru continuarea Proiectului are in vedere valorificarea activelor existente, avand o
valoare considerabila, aflate in patrimoniul public – apa grea si octoxid de uraniu – si respectiv in patrimoniul Societatii
– teren, cladiri, echipamente etc – si al Energonuclear, in conditiile legii. Inventarul de apa grea si prima incarcatura
de combustibil nuclear se vor asigura din Romania de catre statul roman si SNN, conform Strategiei.
In urma procedurii de selectare investitori, in data 9 septembrie 2014, Compania China General Nuclear Power
Corporation (“CGN”) a fost desemnata Investitor Selectat pentru dezvoltarea Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE
Cernavoda. In data de 17 octombrie 2014, s-a semnat Scrisoarea Comuna privind Intentia de Realizare a Proiectului.
Negocierile se deruleaza prin intermediul unei Comisii de Negociere sub coordonarea unei Comisii Interministeriale.
Membrii Comisiei de Negociere sunt numiti de Ministrul Energiei, iar membrii Comisiei Interministeriale sunt numiti
de Primul Ministru. Societatea este reprezentata prin membri numiti in ambele comisii.
Memorandumul de Intelegere (“MoU”) privind dezvoltarea, constructia, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 CNE
Cernavoda a fost aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN din data de 22 octombrie 2015. In
data de 9 noiembrie 2015, Memorandumul de Intelegere a fost semnat de conducerea partilor implicate in proiect,
respectiv SNN si CGN.
Dupa incheierea MoU, partile s-au aflat in proces de negociere a Acordului de Investitii si Actului Constitutiv
(“Documentele Investitiei”) ale noii societati de proiect, proces care reprezinta ultima faza a Procedurii de selectie de
investitori, in conformitate cu Strategia guvernamentala de continuare a Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.

Notele de la 1-11 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminare neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

Guvernul Romaniei a emis in data de 19 ianuarie 2016 Scrisoarea Suport pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE
Cernavoda.
In data de 8 mai 2016, in conformitate cu prevederile articolului 11 alin. (3) din MoU, s-a implinit termenul stabilit
initial pentru realizarea unui acord asupra Documentelor Investitiei. CGN a notificat partea romana, in data de 5 mai
2016, cu privire la intentia de a continua negocierile asupra Documentelor Investitiei pe parcursul unei perioade
suplimentare de 4 (patru) luni.
In data de 16 mai 2016, Comisia Interministeriala pentru Proiectul Unitatile 3 și 4 CNE Cernavoda a aprobat
continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 9 mai 2016,
cu aplicarea tuturor prevederilor din MoU. Continuarea negocierilor cu CGN a fost aprobata de catre Guvernul
Romaniei in data de 2 iunie 2016. In data de 18 iulie 2016 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat
continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din MoU pentru o perioada de 4 luni,
incepand cu data de 9 mai 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti
de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a
ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.
Prin Hotararea AGEA SNN nr. 8/17.10.2016 s-a aprobat continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in
aceleasi conditii ca cele specificate in MoU, pana la data de 20 decembrie 2016.
In perioada 6 - 20 decembrie 2016 au avut loc intalniri intre Comisia de negociere si CGN, impreuna cu consultantii
celor doua parti, pentru clarificarea si reformularea anumitor clauze agreate in cadrul negocierilor. In urma acestor
intalniri, in data de

20 decembrie 2016 CGN si-a exprimat disponibilitatea de a continua discutiile

privind Documentele Investitiei dincolo de termenul de 20 decembrie 2016, fara emiterea unui consens asupra
Documentelor Investitiei.
In data de 31 ianuarie 2017, Comisia de negociere a avizat propunerea de continuare a negocierilor asupra
Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din MoU, pana la data de 30 iunie 2017, fiind demarate formalitatile
pentru obtinerea unui mandat din partea Comisiei Interministeriale, Guvernului Romaniei si respectiv Adunarii
Generale a Actionarilor SNN cu privire la continuarea negocierilor.
In contextul noilor politici europene de energie si mediu pentru orizontul de timp 2030, energia nucleara este o
alternativa sustenabila pentru atingerea tintelor ambitioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, asigurand
in acelasi timp securitatea energetica si un pret suportabil la consumatorii finali, precum si cresterea gradului de
independenta energetica a tarii. In acest context, finalizarea Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda reprezinta
un obiectiv prioritar de dezvoltare a sectorului energetic, prevazut in Strategia energetica a Romaniei 2007-2020,
aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1069/2007.
Proiectul Unitatilor 3 si 4 este mentionat ca un proiect prioritar si in cadrul proiectului de strategie energetica pentru
perioada 2016-2030 asa cum a fost acesta facut public de Ministerul Energiei. De asemenea, Proiectul Unitatilor 3 si
4 a fost declarat proiect de importanta strategica in cursul anului 2016 de catre CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a
Tarii).
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SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

Suportul Guvernului Romanei pentru Proiectul Unitatilor 3 si 4 este intarit de masurile aflate in diferite stadii de analiza
menite sa stimuleze interesul investitional pentru proiectele in capacitati energetice bazate pe tehonologii cu emisii
reduse de carbon:
•

promovarea cadrului legislativ adecvat pentru securizarea vanzarilor de energie electrica si cresterea
predictibilitatii recuperarii investitiilor in proiectele mari de investitii in capacitati de productie cu emisii
reduse de carbon, in conformitate cu prevederile legislatiei europene;

•

posibilitatea garantiei de stat drept un instrument necesar pentru securizarea finantarii investitiilor mari de
infrastructura energetica.

Astfel, in perioada urmatoare sunt asteptate decizii din partea autoritatilor competente (Ministerul Energiei, Guvernul
Romaniei), precum si din partea Adunarii Generale a Actionarilor SNN care sa conduca la formalizarea continuarii
procesului de negociere ce a avut ca ultim termen data de 20 decembrie 2016.
In acest context, al asteptarilor legate de sprijinul in continuare al Guvernului Romaniei si respectiv al actionarului
majoritar pentru acest proiect, conducerea Societatii este increzatoare ca proiectul dezvoltat de Energonuclear si care
ar urma sa fie continuat de noua companie de proiect, va continua in viitor si ca va exista o cerere in viitor pentru
energia electrica ce urmeaza a fi produsa de catre Unitatile 3 si 4, precum si ca investitia in Energonuclear S.A. si
valoarea altor active in legatura cu Unitatile 3 si 4 (cladiri, echipamente etc) vor fi recuperatate, in conformitate cu
Strategia.

6.

STOCURI

Componenta stocurilor la 31 decembrie 2016 si la 31 decembrie 2015 se prezinta dupa cum urmeaza:
31 decembrie 2016

31 decembrie 2015

(neauditat)
130.822.416

(auditat)
140.662.839

Piese de schimb
Consumabile si alte materiale
Combustibil nuclear
Uraniu
Alte stocuri
TOTAL

7.

44.436.372

46.920.353

101.717.321

98.500.893

49.372.687

28.328.866

3.401.510

8.809.996

329.750.306

323.222.947

CAPITALURI PROPRII

Capital Social
Societatea a fost infiintata prin separarea de fosta RENEL. Capitalul social reprezinta contributia Statului la formarea
Societatii in data de 30 iunie 1998 (retratat cu inflatia pana la 31 decembrie 2003), plus cresteri ulterioare.
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La 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015, capitalul social include efectele retratarilor inregistrate in anii precedenti
conform aplicarii IAS 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”.
Reconcilierea capitalului social se prezinta astfel:

Capital social statutar subscris (valoare nominala)
Diferente aferente retratarii conform IAS 29
Capital social (valoare retratata)

31 decembrie 2016
(neauditat)

31 decembrie 2015
(auditat)

3.015.138.510
195.502.743
3.210.641.253

3.015.138.510
195.502.743
3.210.641.253

La 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015, valoarea capitalului social statutar subscris si varsat integral este de
3.015.138.510 RON, format din 301.513.851 actiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON.
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.
Structura actionariatului la 31 decembrie 2016 si la 31 decembrie 2015 se prezinta dupa cum urmeaza:

Actionari

Numar actiuni

Statul Roman

248.736.619
27.408.381
25.368.851
301.513.851

Fondul Proprietatea SA
Alti investitori
TOTAL

% din capitalul
social
82,4959%
9,0903%
8,4138%
100%

Rezerve platite in avans
Rezervele platite in avans sunt in suma de 21.553.537 RON la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015 si reprezinta
obiective de utilitate publica de la CNE Cernavoda (5.439.321 RON la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015),
alocatii bugetare aferente perioadei 2007-2011 pentru construirea Centrului de instruire si agrement pentru tineret si
copii de la Cernavoda (16.114.216 RON la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015).
Rezerve din reevaluare
La 31 decembrie 2016, rezerva din reevaluare este in suma de 265.842.461 RON (31 decembrie 2015: 293.329.577
RON), neta de impozitul amanat aferent rezervei din reevaluare.
Societatea a recunoscut o diminuare a rezervei din reevaluare in valoare de 27.487.116 RON ca urmare a transferului
acesteia in rezultatul reportat.
Rezultatul reportat
In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016, Societatea a distribuit dividende catre actionari in valoare
de 99.499.571 RON.
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8.

VENITURI DIN VANZAREA ENERGIEI ELECTRICE
(i)

Venituri din vanzarea de energie electrica

Vanzari de energie pe piata reglementata
Vanzari de energie pe piata libera
Vanzari de energie termica
Venituri din vanzarea certificatelor verzi
Total
(ii)

2016
(neauditat)
236.674.991
1.382.050.803
2.022.068
17.086
1.620.764.948

2015
(auditat)
357.308.080
1.314.010.852
2.096.158
6.500
1.673.421.590

2016
(neauditat)
1.454.563
8.975.937

2015
(auditat)
2.252.443
8.528.174

10.430.500

10.780.618

Cantitatea de energie vanduta

Cantitatea de energie vanduta pe piata reglementata (MWh)
Cantitatea de energie vanduta pe piata libera (MWh)
Total

Societatea este participant la piata de echilibrare, dar si Parte Responsabila cu echilibrarea potrivit conventiilor
incheiate cu operatorul de transport si sistem Transelectrica SA. Cantitatea de energie vanduta prezentata nu include
cantitatea de energie aferenta veniturilor din dezechilibre pozitive valorificate pe Piata de Echilibrare, in cantitate de
26.803 MWh pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 (43.532 MWh in exercitiul financiar incheiat
la 31 decembrie 2015).

9.

ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
Cheltuieli cu ANDR
Cheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli cu combustibilul si alte consumabile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu transportul si telecomunicatiile
Cheltuieli cu impozitul pe constructii speciale
Cheltuieli cu impozitul pe cladiri
Alte cheltuieli din exploatare
Total

2016
(neauditat)

2015
(auditat)

95.353.318
93.058.314

100.902.751
95.169.393

75.624.404
36.154.749
12.477.421

77.735.435
37.217.067
11.587.367

6.095.610
983.235
41.306.577

6.441.091
61.567.609
-

50.642.688

47.289.842

411.696.316

437.910.555

„Alte cheltuieli de exploatare” cuprind in principal cheltuieli cu diverse taxe, impozit pe terenuri si cheltuieli privind
provizioanele.
Incepand cu anul 2016, noul Cod Fiscal (legea 227/2015) nu mai excepteaza de la definitia unei cladiri centralele
nuclearoelectrice. Astfel, in anul 2014 si respectiv in anul 2015, in baza Codului fiscal aplicabil la acea data (legea
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571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare), Societatea a datorat impozit pe constructii speciale pentru cele
doua centrale nuclearoelectrice.
Incepand cu anul 2016, deoarece exceptia de la definitia unei cladiri nu mai este aplicabila unei centrale
nuclearoelectrice, determina obligatia pentru Societate de plata a impozitului pe cladiri nerezidentiale apartinand
persoanelor juridice, pentru cele doua centrale nuclearoelectrice catre Consiliul Local Cernavoda. In acelasi timp, fiind
datorat impozit pe cladiri, nu se va mai datora impozit pe constructii speciale in anul 2016 aferent celor doua unitati
nuclearoelectrice.
Spre deosebire de impozitul pe constructii speciale, prevazut a fi eliminat incepand cu anul 2017, impozitul pe cladiri
se va datora de catre Societate si in viitor, in lipsa reintroducerii exceptiei de la definitia unei cladiri a centralelor
nuclearoelectrice, alaturi de centralele hidroelectrice si termoelectrice, exceptie prevazuta in vechiul Cod Fiscal la art.
250, alin. (1).
Impozitul pe cladirile nerezidentiale apartinand persoanelor juridice se stabileste in cota intre 0,2% - 1,3% din valoarea
impozabila a cladirilor, cota care poate fi majorata in anumite conditii cu pana la 50% de catre autoritatile locale.
Pentru anul 2016, Consiliul Local Cernavoda a stabilit cota impozitului pe cladiri nerezidentiale detinute de persoane
juridice la 0,5% din valoarea impozabila.
Impozitul pe constructii speciale datorat de catre Societate la 31 decembrie 2016 este in suma de 983.235 RON (31
decembrie 2015: 61.567.609 RON). Impozitul pe cladiri la 31 decembrie 2016 este in suma de 41.306.577 RON (31
decembrie 2015: 4.894.444 RON), valoare ce a fost inclusa in pozitia “Alte cheltuieli din exploatare” la 31 decembrie
2015.

10. VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE
2016
(neauditat)

2015
(auditat)

Venituri din dobanzi

14.497.150

20.261.165

Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din dividende
Total venituri financiare

75.494.830
12.659
90.004.639

148.035.144
731.284
169.027.593

(100.878.654)
(18.116.064)
(118.994.718)

(130.289.757)
(20.553.327)
(150.843.084)

(28.990.079)

18.184.509

Cheltuieli din diferente de curs valutar
Cheltuieli privind dobanzile
Total cheltuieli financiare
Venituri/(Cheltuieli) financiare nete
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11. EVENIMENTE ULTERIOARE
Litigiul demarat de Fondul Proprietatea SA
In data de 17 ianuarie 2017 a avut loc termenul de judecata in dosarul cu nr. 40046/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti avand ca obiect anularea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) SNN nr.
8/06.10.2014. Prin Hotararea AGEA SNN nr. 8/06.10.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social al Societatii cu
aport in numerar in suma totala maxima de 239.172.630 RON, de la valoarea actuala de 2.817.827.560 RON la valoarea
de 3.057.000.190 RON, prin emiterea unui numar maxim de 23.917.263 actiuni noi, nominative, dematerializate, la
un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune). Instanta a stabilit un nou termen de
judecata in dosar pentru data de 28 februarie 2017, pentru a permite Societatii sa depuna la dosar toate documentele
financiar contabile care atesta viramentul sumelor din care s-a dispus majorarea de capital social.

Daniela Lulache
Director General

Mihai Darie
Director Financiar
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