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1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA
Informatiile si Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite si Situatiile Financiare Interimare
Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018 prezentate in
cuprinsul prezentului raport sunt revizuite de auditorul financiar al S.N. Nuclearelectrica S.A. si au fost intocmite in
conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de
Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana.
Indicatorii prezentati sunt in lei (RON), daca nu este precizat altfel.
1.1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA INDIVIDUALA
a) Situatia pozitiei financiare la 30 iunie 2018
Indicator
[Mii RON]
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

30 iunie 2018
(revizuit)
6.802.044
2.263.432
9.065.476
7.395.069
1.670.407
1.188.341
482.066
9.065.476

31 decembrie 2017
(auditat, retratat)
7.004.655
2.239.865
9.244.520
7.484.117
1.760.403
1.308.219
452.184
9.244.520

1 ianuarie 2017
(auditat, retratat)
7.346.964
1.992.193
9.339.157
7.389.350
1.949.807
1.512.956
436.851
9.339.157

b) Situatia contului de profit si pierdere si a rezultatului global pentru perioada de 6 luni incheiata la 30
iunie 2018
Indicator
[Mii RON]
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Venituri financiare nete
Profit inainte de impozitul pe profit
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta
Profitul perioadei
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global
Rezultatul de baza pe actiune (RON/actiune)
Rezultatul diluat pe actiune (RON/actiune)

Perioada de 6 luni incheiata
la 30 iunie 2018
(revizuit)
1.006.687
(791.433)
215.254
46.652
(31.716)
14.936
230.190
(47.876)
182.314
182.314
0,60
0,60

Perioada de 6 luni incheiata
la 30 iunie 2017
(revizuit, retratat)
892.974
(723.824)
169.150
48.874
(37.393)
11.481
180.631
(23.369)
157.262
(1.990)
155.272
0,52
0,52
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c) Situatia fluxurilor de trezorerie pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018
Indicator
[Mii RON]
Profitul inainte de impozitul pe profit
Ajustari si modificari de valoare nemonetare
Flux de numerar net aferent activitatii de exploatare
Flux de numerar net aferent activitatii de investitii
Flux de numerar net aferent activitatii de finantare
Cresterea 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 2018
(revizuit)
230.190
275.289
448.529
153.486
(378.781)
223.234
573.903
797.137

Perioada de 6 luni incheiata
la 30 iunie 2017
(revizuit, retratat)
180.631
256.785
407.651
(97.198)
(213.898)
96.555
263.714
360.269

1.2. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA CONSOLIDATA
a) Situatia pozitiei financiare la 30 iunie 2018
Indicator
[Mii RON]
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

30 iunie 2018
(revizuit)
6.802.408
2.263.005
9.065.413
7.394.965
1.670.448
1.188.341
482.107
9.065.413

31 decembrie 2017
(auditat, retratat)
7.004.618
2.239.856
9.244.474
7.484.022
1.760.452
1.308.219
452.233
9.244.474

1 ianuarie 2017
(auditat, retratat)
7.346.394
1.992.715
9.339.109
7.389.260
1.949.849
1.512.956
436.893
9.339.109

b) Situatia contului de profit si pierdere si a rezultatului global pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie
2018
Indicator
[Mii RON]
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Venituri financiare nete
Profit inainte de impozitul pe profit
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta
Profitul perioadei
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global
Rezultatul de baza pe actiune (RON/actiune)
Rezultatul diluat pe actiune (RON/actiune)

Perioada de 6 luni incheiata
la 30 iunie 2018
(revizuit)
1.006.684
(791.434)
215.250
46.648
(31.716)
14.932
230.182
(47.876)
182.306
182.306
0,60
0,60

Perioada de 6 luni incheiata
la 30 iunie 2017
(revizuit, retratat)
892.977
(723.829)
169.148
48.873
(37.394)
11.479
180.627
(23.369)
157.258
(1.990)
155.268
0,52
0,52
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c) Situatia fluxurilor de trezorerie pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018
Indicator
[Mii RON]
Profitul inainte de impozitul pe profit
Ajustari si modificari de valoare nemonetare
Flux de numerar net aferent activitatii de exploatare
Flux de numerar net aferent activitatii de investitii
Flux de numerar net aferent activitatii de finantare
Cresterea 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 2018
(revizuit)
230.182
275.289
448.516
153.077
(378.781)
222.812
574.388
797.200

Perioada de 6 luni incheiata
la 30 iunie 2017
(revizuit, retratat)
180.627
256.760
407.623
(97.446)
(213.898)
96.279
264.200
360.479

2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI
2.1. Factori care pot influenta lichiditatea emitentului
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;
- 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 RON]
Valoare program investitii

2018

2017

244.867

231.593

Realizat din programul de investitii la 30 iunie

74.582

48.583

Gradul de realizare a programului de investitii la 30 iunie 2018 este de 30,5%, comparativ cu 30 iunie 2017 cand
realizarile din programul de investitii erau de 21,0%.
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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;
- 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.
2.4. Alte evenimente semnificative din cursul semestrului I al anului 2018
Alte evenimente semnificative din cursul semestrului I al anului 2018 care nu au fost deja prezentate in cadrul
raportului trimestrial aferent trimestrului I al anului 2018 sunt dupa cum urmeaza:
a) 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.
In data de 20 februarie 2018 Fondul Proprietatea S.A. a declarat apel impotriva sentintei pronuntate pe fond, iar la
termenul de judecata a apelului din 18 mai 2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de Fondul
Proprietatea S.A. ca nefondat, decizia curtii fiind definitiva.
Prin hotarare definitiva, Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de Fondul Proprietatea S.A. mentinand
astfel ca temeinica si legala, sentinta Tribunalului Bucuresti prin care s-a constatat legalitatea Hotararii AGEA nr.
8/06.10.2014. Astfel, SNN a castigat litigiul initiat de actionarul Fondul Proprietatea S.A.
b) Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2017
Prin Hotararea nr. 5/25.04.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata repartizarea
profitului net al exercitiului financiar 2017 pe destinatii, valoarea totala a dividendelor brute in valoare de
271.362.466 lei, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 0,9 lei, data platii dividendelor, respectiv data de
28 iunie 2018 si a modalitatilor de plata, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe
ordinea de zi (punctul 5 al ordinei de zi AGOA din 25 aprilie 2018).
c) Aprobarea strategiei de diversificare a surselor de aprovizionare
Prin Hotararea nr. 5/25.04.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata strategia de
diversificare a surselor de aprovizionare cu materie prima necesara producerii combustibilului nuclear.
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d) Lansarea aplicatiei pentru telefonul mobil “Access SNN”
Prin Raportul Curent publicat in data de 7 iunie 2018, S.N. Nuclearelectrica S.A. anunta lansarea aplicatiei pentru
telefonul mobil, “Access SNN”, destinata relatiei cu investitorii. S.N. Nuclearelectrica S.A. este prima companie
listata la Bursa de Valori Bucuresti (in afara de aceasta), care a lansat o astfel de aplicatie. Aplicatia “Access SNN”
poate fi descarcata din magazinele Android si Apple sau de pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A.
(www.nuclearelectrica.ro).
e) Schimbari in conducerea Societatii
Prin Decizia nr. 63/25.04.2018, Consiliul de Administratie al SNN l-a numit pe domnul Cosmin Ghita in functia de
Director General al SNN, pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 4 mai 2018, respectiv un mandat
provizoriu.
Prin Decizia nr. 63/25.04.2018, Consiliul de Administratie al SNN a numit pe domnii Dan Laurentiu Tudor si Toni
Viorel Lary in functiile de Director General Adjunct al SNN, pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 4 mai
2018, respectiv mandate provizorii. Domnul Dan Laurentiu Tudor este responsabil pentru coordonarea achizitiilor
publice, activitatilor juridice, afacerilor corporatiste si strategiilor si politicilor de resurse umane la nivel de SNN, iar
domnul Toni Viorel Lary este responsabil pentru coordonarea activitatilor aferente dezvoltarii proiectelor de investitii
si activitati de realizare a veniturilor aferente tranzactiilor cu energie.
Prin Decizia nr. 63/25.04.2018, Consiliul de Administratie al SNN l-a numit pe domnul Adrian Gabriel Dumitriu in
functia de Director Financiar al SNN, pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 4 mai 2018, respectiv un
mandat provizoriu.
Prin Hotararea nr. 6/28.06.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata/aprobat:
- prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al SNN care se finalizeaza la
data de 29 iunie 2018, cu o perioada de 4 luni, incepand cu data de 30 iunie 2018;
- profilul Consiliului de Administratie si profilul candidatilor pentru posturile de administratori ai SNN.
La 30 iunie 2018 membrii Consiliului de Administratie al SNN sunt dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prenume si Nume
Iulian – Robert Tudorache*)
Cristian Gentea
Dragos Ionut Banescu
Mirel – Alexandru Marcu
Elena Popescu
Cristian Dima
Mihai Daniel Anitei

*) Presedinte

Data expirare
mandat
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018

al Consiliului de Administratie al SNN.
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f) Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda
Prin Hotararea nr. 7/28.06.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata achizitia de
servicii de asistenta/consultanta juridica si financiara in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda.
g) Oprirea planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda
Incepand cu data de 2 mai 2018 ora 11:00, Unitatea 1 CNE Cernavoda a intrat in programul de oprire planificata, iar
sincronizarea la Sistemul Energetic National s-a realizat in data de 4 iunie 2018 ora 05:02.
In perioada opririi planificate, realizata o data la doi ani, s-au efectuat peste 10.500 de activitati din urmatoarele
programe:
- Programul de mentenanta preventiva si corectiva;
- Programul de inspectii;
- Programul de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate, conform cerintelor Comisiei Nationale pentru
Controlul Activitatilor Nucleare, care se pot efectua numai cu centrala oprita;
- Programul de implementare a modificarilor pe proiect pe anumite sisteme/echipamente/componente.
Toate obiectivele opririi planificate au fost realizate in conditii de siguranta pentru personalul centralei, public si
mediul inconjurator, conform procedurilor aprobate utilizate la Sucursala CNE Cernavoda.
h) Semnarea Conventiei SNN - Universitatea Politehnica Bucuresti
In data de 31 mai 2018 a fost semnata o Conventie cu Universitatea Politehnica Bucuresti pentru acordarea unui
numar de 25 de burse; fiecare bursa fiind in valoare de 2.000 RON/luna pentru anii universitari 2018 – 2019 si 2019 –
2020.
Selectia facultatilor din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti a fost realizata in baza necesitatilor Sucursalei CNE
Cernavoda de recrutare, retentie si formare de specialisti atat pentru activitatile curente de operare si productie, cat si
pentru proiectele majore de investitii (Proiectul Retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda; Proiectul Unitatile 3 si 4
CNE Cernavoda).
Detalii despre modul de acordare a acestor burse sunt publicate pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A.
(www.nuclearelectrica.ro).
3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA EMITENTULUI
3.1. Situatii in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in cursul
semestrului I al anului 2018
Nu este cazul.
3.2. Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent
Nu este cazul.
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3.3. Alte modificari
Nu este cazul.
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Informatii privind tranzactiile semnificative incheiate cu partile afiliate in cursul semestrului I al anului 2018 sunt
prezentate in Anexa 8.2. Auditorul financiar a emis un raport asupra acestor acte juridice, raport publicat in data de 26
iulie 2018 atat pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), cat si pe pagina de internet a S.N.
Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.
5. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE 30 IUNIE 2018
5.1. Schimbari in conducerea Sucursalei CNE Cernavoda
Prin Raportul Curent publicat in data de 4 iulie 2018, S.N. Nuclearelectrica S.A. informeaza actionarii si investitorii
ca incepand cu data de 1 august 2018 relatiile contractuale cu domnul Marian Serban, Directorul General Adjunct cu
atributii de Director Sucursala CNE Cernavoda, vor inceta prin acordul partilor.
Conform procedurilor aplicabile in cadrul S.N. Nuclearelectrica S.A., functia de Director Sucursala CNE Cernavoda
va fi asigurata de un interimat pana la finalizarea concursului intern de ocupare a acestei functii.
5.2. Adoptarea Codului de Etica si Conduita in Afaceri
Prin Raportul Curent publicat in data de 5 iulie 2018, S.N. Nuclearelectrica S.A. anunta adoptarea Codului de Etica si
Conduita in Afaceri, aplicabil atat conducerii si angajatilor, cat si partenerilor de afaceri, contractorilor si
consultantilor societatii.
Codul de Etica si Conduita in Afaceri este intocmit in conformitate cu cele mai recente standarde de business si
guvernanta si poate fi accesat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea
Relatii cu investitorii/Guvernanta corporativa/Regulamente.
6. PRINCIPALELE RISCURI SI
EXERCITIULUI FINANCIAR 2018

INCERTITUDINI

PENTRU URMATOARELE 6

LUNI

ALE

Nu exista riscuri si incertitudini pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului financiar 2018, altele decat cele aferente
activitatii de baza, identificate si prezentate in acest raport. Societatea estimeaza ca va realiza cel putin profitul bugetat
pentru anul curent, fara sa depaseasca totalul cheltuielilor de exploatare planificate prin bugetului de venituri si
cheltuieli aprobat prin hotararea AGA nr. 3/02.03.2018.
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7. DECLARATII SI SEMNATURI
Pe baza celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate
Revizuite si Situatiile Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de 6 luni
incheiata la 30 iunie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in
baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea
Europeana, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind pozitia financiara, performanta financiara si
fluxurile de numerar pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018 si ca acest raport, realizat in conformitate cu
prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei
nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru
perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018, cuprinde informatii corecte si conforme cu realitatea cu privire la
dezvoltarea si performanta societatii si a grupului.

Iulian Robert Tudorache,
Presedinte al Consiliului de Administratie

Vizat,
Adrian Gabriel Dumitriu,
Director Financiar
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8. ANEXE
8.1 INDICATORI economico - financiari
Denumire indicator
1. Indicatorul lichiditatii curente

Mod de calcul

u.m.

Valoare
30.06.2018*)

Active circulante/
Datorii curente

x

4,7

%

13,4%

%

11,8%

zile

21

x

0,29

2. Indicatorul gradului de indatorare
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1)
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2)
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate**)

Capital imprumutat/
Capital propriu x 100
Capital imprumutat/
Capital angajat x 100
Sold mediu clienti/
Cifra de afaceri x 180
Cifra de afaceri/
Active imobilizate

*) In baza Situatiilor Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018.
**) Viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri semestriale (360 zile/180 zile).

8.2 ACTE JURIDICE raportate in semestrul I al anului 2018 in conditiile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Tranzactiile cu partile afiliate aferente semestrului I al anului 2018 au fost raportate in Rapoartele Curente din 18
ianuarie 2018 (depozit la termen – fara prelungire), 23 ianuarie 2018 (depozit la termen – fara prelungire), 30 ianuarie
2018 (contract de servicii), 19 februarie 2018 (depozit la termen – fara prelungire), 26 februarie 2018 (depozit la
termen – fara prelungire), 15 martie 2018 (act aditional la acord cadru), 12 aprilie 2018 (contract), 20 aprilie 2018
(contract), 23 aprilie 2018 (contract), 29 mai 2018 (contract), 7 iunie 2018 (acord cadru de servicii si depozit la
termen – fara prelungire), 8 iunie 2018 (contract de servicii), 18 iunie 2018 (act aditional la contract), 21 iunie 2018
(act aditional la acord cadru) si 3 iulie 2018 (act aditional la acord cadru).
8.3 LITIGII majore in curs la 30 iunie 2018 (peste 500 mii RON), inclusiv cele neevaluate monetar
Lista litigiilor majore in curs la 30 iunie 2018 se gaseste in Anexa 4 – “Litigii majore in curs la 30 iunie 2018 (peste
500 mii RON), inclusiv cele neevaluate monetar” inclusa in Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al
S.N. Nuclearelectrica S.A. asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018, publicat pe
pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.
8.4 SITUATII FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE REVIZUITE la data si pentru
perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018
Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30
iunie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza
Standardului International de Contabilitate 34 - „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea
Europeana, sunt publicate pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea
Relatii cu investitorii.
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8.5 SITUATII FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE REVIZUITE la data si
pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018
Situatiile Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30
iunie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza
Standardului International de Contabilitate 34 - „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea
Europeana, sunt publicate pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea
Relatii cu investitorii.
8.6 RAPORTUL SEMESTRIAL al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru
perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018
Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30
iunie 2018 intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 109/2011”) si cu
prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, este
publicat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.
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