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1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA
1.1 SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA INDIVIDUALA
a) Situatia pozitiei financiare
Indicator (Mii Lei)

30 iunie 2017
(revizuit)

Active imobilizate
Active circulante
Total Active

7.144.962
2.103.411
9.248.373

31 decemberie 2016
(auditat,
retratat)
7.330.813
2.014.607
9.345.420

Capitaluri proprii
Total Datorii, din care:
Datorii pe termen lung
Datorii pe termen scurt
Total Capitaluri proprii si Datorii

7.507.059
1.741.313
1.307.154
434.159
9.248.373

7.474.769
1.870.651
1.420.338
450.313
9.345.420

b) Situatia rezultatului global pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2017

Indicator (Mii Lei)
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare

Perioada de 6 luni incheiata l
30 iunie 2017
(revizuita)
892.973
(745.678)
147.295

Perioada de 6 luni
incheiata la 30 iunie 2016
(revizuita, retratata)
742.247
(725.915)
16.332

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Venituri/(Cheltuieli) financiare nete

48.874
(37.393)
11.481

48.569
(62.054)
(13.485)

Profitul inainte de impozitul pe profit
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta
Profitul exercitiului financiar

158.776
(24.996)
133.780

2.847
(1.111)
1.736

Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global

(1.990)
131.790

(572)
1.164
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c) Situatia fluxurilor de trezorerie
Indicator (Mii Lei)

Profitul inainte de impozitul pe profit
Ajustari
Fluxuri de numerar aferente activitatii de exploatare
Numerar net aferent activitatii de exploatare
Numerar net aferent activitatii de investitii
Numerar net aferent activitatii de finantare
Cresterea/(Descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor
de numerar
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei

Perioada de 6 luni incheiata la
30 iunie 2017
(revizuita)
158.776
240.005
398.781
369.017
(58.564)
(213.898)

Perioada de 6 luni
incheiata la 30 iunie 2016
(revizuita, retratata)
2.847
283.160
286.007
269.241
(146.100)
(204.193)

96.555

(81.052)

263.714
360.269

257.377
176.325

30 iunie 2017
(revizuit)
7.144.639
2.103.655
9.248.294

31 decembrie 2016
(auditat, retratat)
7.330.242
2.015.129
9.345.371

7.506.965
1.741.329
1.307.154
434.175
9.248.294

7.474.679
1.870.692
1.420.337
450.355
9.345.371

1.2 SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA CONSOLIDATA

a) Situatia pozitiei financiare
Indicator (Mii Lei)
Active imobilizate
Active circulante
Total Active
Capitaluri proprii
Total Datorii, din care:
Datorii pe termen lung
Datorii pe termen scurt
Total Capitaluri proprii si Datorii
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b) Situatia rezultatului global pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2017
Indicator (Mii Lei)

Perioada de 6 luni incheiata la
30 iunie 2017
(revizuita)
892.976
(745.683)
147.293

Perioada de 6 luni incheiata la 30
iunie 2016
(revizuita, retratata)
742.241
(726.312)
15.929

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Venituri/(Cheltuieli) financiare nete

48.873
(37.394)
11.479

48.561
(62.056)
(13.495)

Profit inainte de impozitul pe profit
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta
Profitul exercitiului financiar

158.772
(24.996)
133.776

2.434
(1.111)
1.323

Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global

(1.990)
131.786

(572)
751

Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare

c) Situatia fluxurilor de trezorerie
Indicator (Mii Lei)

Profitul/(Pierderea) inainte de impozitul pe profit
Ajustari
Fluxuri de numerar aferente activitatii de exploatare
Numerar net aferent activitatii de exploatare
Numerar net aferent activitatii de investitii
Numerar net aferent activitatii de finantare
Cresterea/(Descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de
numerar
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei

Perioada de 6 luni
incheiata la
30.06.2017
(revizuita)
158.772
239.980
398.752
368.989
(58.812)
(213.898)

Perioada de 6 luni
incheiata la
30.06.2016
(revizuita,
retratata)
2.434
283.203
285.637
268.872
(146.852)
(204.193)

96.279

(82.172)

264.200
360.479

259.943
177.771
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2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII
2.1. Factori care pot influenta lichiditatea societatii
Printre factorii care pot influenta lichiditatea societatii in viitor, mentionam:
-

Preturile de vanzare a energiei pe piata concurentiala;
Pretul principalelor materii prime si materiale, precum si tarifele aferente serviciilor utilizate de societate in
activitatea curenta;
Fluctuatiile ratelor dobanzilor si cele valutare;
Volumul investitiilor de mentinere si respectiv a celor de dezvoltare;
Nivelul fiscalitatii, inclusiv introducerea unor noi taxe si impozite.

Exista o multitudine de factori interni si externi care pot influenta lichiditatea societatii, insa pe termen scurt si chiar
mediu, societatea beneficiaza de o lichiditate foarte buna.
2.2. Cheltuielile de capital, curente sau anticipate
Programul de investitii din ultimii doi ani se prezinta astfel:
Investitii (Mii Lei)

2017

2016

Program de investitii anual

231.593

255.394

Realizari din programul de investitii la 30 iunie

48.583

77.524

Gradul de realizare a programului de investitii la 30 iunie 2017 este de 21,0%, comparativ cu 30 iunie 2016 cand
realizarile din programul de investitii erau de 30,4%.
2.3. Evenimente, tranzactii si schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza
Veniturile din activitatea de baza sunt afectate de:
-

Productia de energie electrica realizata de CNE Cernavoda, in stransa dependenta cu performanta operationala a
celor doua unitati nucleare;
Calendarul de liberalizare graduala a pietei si contributia societatii la costul reglementat pana la finele anului
2017;
Preturile reglementate stabilite de catre ANRE;
Evolutia preturilor pe piata concurentiala si capacitatea societatii de a concura cu succes in conditiile respective
de pret;
Evolutia cererii si ofertei pe piata de energie electrica interna si regionala, gradul de integrare a pietelor din
regiune.
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2.4. Alte evenimente semnificative din cursul semestrului I al anului 2017
Alte evenimente semnificative din cursul semestrului I al anului 2017 care nu au fost deja prezentate in cadrul
raportului trimestrial aferent trimestrului I al anului 2017 sunt dupa cum urmeaza:
a) Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda
In perioada martie – iunie 2017 au avut loc clarificari si analize in vederea identificării optiunilor si definirii
parametrilor care pot circumscrie angajamentele posibile ale Statului Roman raportat la cerintele investitorului
selectat, CGN.
Comisia Interministeriala pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda a decis avizarea continuarii
negocierilor asupra Documentelor Investitiei pentru o perioada de pana la 6 luni de la data aprobarii institutionale si
corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei Parti de a inceta MoU
fara nicio 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, urmand ca
aceasta propunere sa fie supusa aprobarii Guvernului Romaniei si, ulterior Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor SNN.
b) Litigiul cu actionarul Fondul Proprietatea S.A.
Fondul Proprietatea S.A. a inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti actiunea in constatarea nulitatii absolute a
Hotararii AGEA nr. 8/06.10.2014 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al SNN cu aport in numerar in
suma totala maxima de 239.172.630 lei prin emiterea unui numar de 23.917.263 actiuni reprezentand aport in natura
al Statului Roman ca urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului cota
indiviza de 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si aport in numerar reprezentand valoarea
alocatiilor bugetare aferente perioadei 2006 - 2009 pentru realizarea Unitatii 2 de la Cernavoda.
Actiunea face obiectul dosarului nr. 40046/3/2014, la care instanta a stabilit un nou termen de judecata pentru data de
12 septembrie 2017.
c) Ajustarea pretului reglementat
Prin Decizia nr. 861/13.06.2017, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (“ANRE”) a modificat
Decizia presedintelui ANRE nr. 1960/14.12.2016 privind aprobarea cantitatilor de energia electrica vandute pe baza
de contracte reglementate si a preturilor reglementate pentru energia electrica livrata in anul 2017 de S.N.
Nuclearelectrica S.A.
Astfel, conform Deciziei ANRE nr. 861/13.06.2017, noul pret mediu reglementat pentru semestrul II al anului 2017
este de 156,93 lei/MWh, in scadere cu 1,65% fata de pretul mediu reglementat aprobat prin Decizia presedintelui
ANRE nr. 1960/14.12.2016 (159,57 lei/MWh). Acest pret mediu reglementat nu include tariful pentru serviciul de
transport al energiei electrice achitat catre Transelectrica S.A. pentru introducerea energiei electrice in reteaua de
transport a energiei electrice.
Ajustarea pretului mediu reglementat al energiei electrice pentru semestrul II al anului 2017 are in vedere reducerea
costului mediu al combustibilului nuclear in cursul anului 2017, fata de costul mediu al combustibilului nuclear luat in
calcul la fundamentarea pretului mediu reglementat in baza Deciziei presedintelui ANRE nr. 1960/14.12.2016.
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d) Programul de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda
Incepand cu data de 6 mai 2017, Unitatea 2 CNE Cernavoda a intrat in programul de oprire planificata, iar
sincronizarea la Sistemul Energetic National s-a realizat in data de 2 iunie 2017.
In perioada opririi planificate, realizata o data la doi ani, s-au efectuat peste 10.000 de activitati din urmatoarele
programe:
-

Programul de intretinere preventiva si corectiva;
Programul de inspectii;
Programul de testare pe perioada opririlor planificate, conform cerintelor Comisiei Nationale pentru Controlul
Activitatilor Nucleare, care se poate efectua numai cu centrala oprita;
Programul de implementare a modificarilor de proiect pe anumite sisteme/echipamente/componente.

Toate obiectivele opririi planificate au fost realizate in conditii de siguranta pentru personalul centralei, public si
mediu inconjurator, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavoda.
e) Schimbari in conducerea Societatii
Prin Decizia nr. 50/11.04.2017, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat, cu unanimitate de voturi, cu abtinerea de
la vot a membrului Consiliului de Administratie care indeplineste simultan si functia de Director General, prelungirea
mandatului de Director General al doamnei Daniela Lulache, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 1 mai 2017,
respectiv un mandat provizoriu, avand in vedere ca anteriorul mandat al Directorului General a expirat in data de 30
aprilie 2017. Decizia Consiliului de Administratie a fost adoptata in conformitate cu legislatia aplicabila si reprezinta
o masura de asigurare a transferului de la actuala conducere executiva catre noua conducere (ce va fi selectata in
conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice, cu modificarile si completarile ulterioare), a complexitatii proceselor si activitatilor nucleare. Decizia
Consiliului de Administratie a avut la baza raportul de evaluare al directorului general, gradul de indeplinire a
indicatorilor de performanta asumati prin Contractul de mandat si rezultatele operationale si financiare de performanta
si a fost acceptata de Directorul General in data de 13 aprilie 2017.
Prin Hotararea nr. 2/24.04.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata numirea de membri
provizorii ai Consiliului de Administratie al SNN, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017.
La 30 iunie 2017 membrii Consiliului de Administratie al SNN sunt dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prenume si Nume

Data numirii

Iulian – Robert Tudorache
Cristian Gentea
Cristian – Romulus Anton
Sebastian Tcaciuc
Eva – Georgeta Andreas
Florin – Constantin Tatar

Hotararea AGA nr. 2/24.04.2017
Hotararea AGA nr. 2/24.04.2017
Hotararea AGA nr. 2/24.04.2017
Hotararea AGA nr. 28/23.12.2013
Hotararea AGA nr. 2/24.04.2017
Hotararea AGA nr. 2/24.04.2017

Data expirare
mandat
26.08.2017
26.08.2017
26.08.2017
23.12.2017
26.08.2017
11.07.2017*)

*)

Conform Hotararii AGA nr. 3/11.07.2017 a fost adoptata revocarea din calitatea de membru al Consiliului de
Administratie al SNN, pe locul vacant fiind numita dna. Elena Popescu in calitate de administrator provizoriu.
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La data de 29 iunie 2017 mandatul de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al domnului Ionut Misa,
numit prin Hotararea AGA nr. 2/24.04.2017, a incetat prin demisia acestuia.
Prin Decizia nr. 64/03.05.2017, Consiliul de Administratie al SNN l-a numit pe domnul Tudorache Iulian Robert in
functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al SNN pe o perioada de 4 luni, perioada aferenta mandatului
provizoriu detinut in cadrul Consiliului de Administratie al SNN.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
3.1. Situatii in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul
Semestrului I al anului 2017
Nu este cazul.
3.2. Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate
Nu este cazul.
3.3. Alte modificari
Nu este cazul.
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Informatii privind tranzactiile semnificative incheiate cu partile afiliate in semestrul I al anului 2017 sunt prezentate in
Anexa 2. Auditorul financiar a emis un raport asupra acestor acte juridice, raport publicat in data de 28.07.2017 atat
pe pagina Bursei de Valori Bucuresti, cat si pe pagina de internet a societatii.
5. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE 30 IUNIE 2017
5.1 Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la nedistribuirea de dividende suplimentare
Prin Hotararea AGOA SNN nr. 3/11.07.2017 s-a aprobat propunerea Consiliului de Administratie al SNN cu privire
la nedistribuirea de dividende suplimentare din alte rezerve si rezultat reportat, in conformitate cu prevederile art. II si
art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art 1. alin. (1) lit. g) din Ordonanta
Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru modificarea art. 1 alin. (2)
si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 13 al ordinii de zi
AGOA din 11 iulie 2017).
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5.2 Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda
Referitor la „Aprobarea Strategiei si Planului de actiuni actualizate pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1
CNE Cernavoda”, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din 11 iulie 2017, Ministerul
Energiei a solicitat conducerii SNN informatii suplimentare privind completarea strategiei/planului de actiuni,
subiectul urmand sa fie readus in atentia actionarilor in cadrul unei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
ulterioare Avand in vedere votul exprimat de actionarul majoritar, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar aprobarii
punctului supus votului pe ordinea de zi a AGEA referitor la „Aprobarea Strategiei si Planului de actiuni actualizate
pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda”.
5.3 Proiectul Unitatilor 3 si 4
Prin Memorandum de Guvern, in data de 13 iulie 2017, a fost aprobata continuarea negocierilor asupra Documentelor
Investitiei privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda cu
compania chineza CGN.
Prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN nr. 114/20.07.2017 s-a avizat si inaintat spre aprobarea Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor SNN continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi
conditii din MoU, pentru o perioada de pana la 6 luni de la data aprobarii institutionale si corporative, cu aplicarea
tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nicio 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.
Adunarea Generala Extraodinara a Actionarilor SNN a fost convocata in data de 24 august 2017.
5.4 Reducerea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice achitat catre Transelectrica S.A.
pentru introducerea energiei electrice in reteaua de transport a energiei electrice
Prin Ordinul nr. 48/22.06.2017, ANRE aproba tariful de transport al energiei electrice achitat catre Transelectrica S.A.
pentru introducerea energiei electrice in reteaua de transport a energiei electrice la valoarea de 1,05 lei/MWh,
aplicabil incepand cu 1 iulie 2017. Astfel, tariful de transport se uniformizeaza, fara diferente zonale, in cazul S.N.
Nuclearelectrica S.A. acesta scazand de la 1,34 lei/MWh la 30 iunie 2017 la 1,05 lei/MWh incepand cu 1 iulie 2017.

10/17

S.N. Nuclearelectrica S.A.
Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2017

Anexa 1 – Indicatori economico - financiari

Denumire indicator
1. Indicatorul lichiditatii curente

Mod de calcul

u.m.

Valoare
30.06.2017**)

Active circulante/
Datorii pe termen scurt

x

4,84

2. Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat/
%
15,8%
Capitaluri proprii x 100
Capital imprumutat/
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2)
%
13,6%
Capital angajat x 100
Sold mediu clienti/Cifra de
zile
22
3. Viteza de rotatie a debitelor – client
afaceri x 180
Cifra de afaceri/Active
x
0,25
4. Viteza de rotatie a activelor*)
imobilizate
*) Viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri semestriale (360 zile/180 zile).
**) In baza Situatiilor Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de 6 luni
incheiata la 30 iunie 2017.
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1)
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Anexa 2 – Acte juridice raportate in Semestrul I al anului 2017 in conditiile art. 225 din Legea nr. 297/2004,
respectiv art. 82 din Legea nr. 24/2017
Tranzactiile cu partile afiliate aferente Semestrului I al anului 2017 au fost raportate in Rapoartele Curente din 3
ianuarie 2017, 18 ianuarie 2017, 19 ianuarie 2017, 23 ianuarie 2017, 2 februarie 2017, 17 februarie 2017, 24 februarie
2017, 28 februarie 2017, 30 martie 2017, 14 aprilie 2017, 11 mai 2017, 31 mai 2017, 14 iunie 2017, 16 iunie 2017, 22
iunie 2017 si 30 iunie 2017.
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Anexa 3 – Litigii SNN majore in curs la 30 iunie 2017 (peste 500 mii lei), inclusiv cele neevaluate monetar

Lista litigiilor majore in curs la 30 iunie se gaseste in Anexa 4 – “Litigii SNN majore in curs la 30 iunie 2017 (peste
500 mii lei), inclusiv cele neevaluate monetar” inclusa in Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al S.N.
Nuclearelectrica S.A. pentru prioada de 6 luni aferente Semestrului I al anului 2017, publicat pe pagina de internet a
S.N. Nuclearelectrica S.A., sectiunea Relatii cu investitorii (www.nuclearelectrica.ro)
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Anexa 4 – Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de 6 luni
incheiata la 30 iunie 2017
Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30
iunie 2017 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS – UE), in baza
Standardului International de Contabilitate 34 - „Raportarea Financiara Interimara” sunt publicate pe pagina de
internet a S.N. Nuclearelectrica S.A., sectiunea Relatii cu investitorii (www.nuclearelectrica.ro).
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Anexa 5 – Situatii Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de 6 luni
incheiata la 30 iunie 2017
Situatiile Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30
iunie 2017 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS – UE), in baza
Standardului International de Contabilitate 34 - „Raportarea Financiara Interimara” sunt publicate pe pagina de
internet a S.N. Nuclearelectrica S.A., sectiunea Relatii cu investitorii (www.nuclearelectrica.ro).
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Anexa 6 – Raportul semestrial al Consiliului de administratie asupra activitatii de administrare pentru
Semestrul I al anului 2017
Raportul semestrial al Consiliului de administratie asupra activitatii de administrare pentru Semestrul I al anului 2017
intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice si contractelor de administratie este publicat pe pagina de internet a S.N.
Nuclearelectrica S.A., sectiunea Relatii cu investitorii (www.nuclearelectrica.ro)
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