RAPORT TRIMESTRIAL
privind activitatea economico - financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67
din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr.
13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019
(Trimestrul I al exercitiului financiar 2019)

Baza raportului:
Data raportului:
Denumirea emitentului:
Sediul social:
Numar de telefon/fax:
Web/Email:
Codul unic de inregistrare la O.R.C.:
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Capital social subscris si varsat:
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise:
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:

Standarde contabile aplicabile:

Moneda de raportare:
Perioada raportata:

Art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Anexa nr. 13 la Regulamentul
ASF nr. 5/2018 pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie
2019 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2019)
13 mai 2019
S.N. Nuclearelectrica S.A. (“SNN”)
Bucuresti, str. Polona, nr. 65, Sector 1
+40 21 203 82 00; +40 21 316 94 00
www.nuclearelectrica.ro; office@nuclearelectrica.ro
10874881
J40/7403/1998
3.015.138.510 lei
Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), categoria Premium
301.513.851 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in
forma dematerializata, nominative, ordinare, indivizibile, cu
drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori
Bucuresti sub simbolul SNN din data de 04.11.2013.
Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate
la data si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019
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.
Leul romanesc (RON) – toate sumele prezentate sunt in RON,
daca nu este indicat altfel.
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1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA
Informatiile si Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 3 luni
incheiata la 31 martie 2019 prezentate in cuprinsul prezentului raport nu sunt auditate 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.
a) Situatia pozitiei financiare la 31 martie 2019
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

31 martie 2019
(neauditat)
6.511.655
2.505.877
9.017.532
7.398.416
1.619.116
1.089.505
529.611
9.017.532

31 decembrie 2018
(auditat)
6.671.436
2.194.769
8.866.205
7.179.131
1.687.074
1.112.870
564.204
8.866.205

b) Situatia contului de profit si pierdere si a rezultatului global pentru perioada de 3 luni incheiata la 31
martie 2019

Indicator
[mii RON]
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
(Cheltuieli)/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 3 luni
incheiata la
31 martie 2019
(neauditat)
678.007
(391.786)
286.221
14.306
(31.785)
(17.479)
268.742
(49.457)
219.285
219.285
0,73
0,73

Perioada de 3 luni
incheiata la
31 martie 2018
(neauditat, retratat)
571.008
(370.776)
200.232
25.268
(5.329)
19.939
220.171
(43.173)
176.998
176.998
0,59
0,59
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2. EVENIMENTE IMPORTANTE
2.1 Evenimente importante in cursul trimestrului I al exercitiului financiar 2019
Modificarea Actului Constitutiv al Societatii
Prin Hotararea nr. 2/04.01.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost aprobata modificarea Actului
Constitutiv al SNN, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 2 al
ordinei de zi AGEA din 4 ianuarie 2019). Modificarea vizeaza: adaugarea alin. (7) la art. 8 care se refera la
autorizarea Consiliului de Administratie ca, pe o durata de trei ani, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi
actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.015.427.983 lei.
Activitati aprobate in vederea majorarii capitalului social
Prin Hotararea nr. 2/04.01.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost aprobate urmatoarele
activitati in vederea majorarii capitalului social:
1. Desemnarea de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat
pentru evaluarea terenului din Strada Energiei, nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta, in vederea majorarii capitalului
social al S.N. Nuclearelectrica S.A., in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea
de zi (punctul 3 al ordinei de zi AGEA din 4 ianuarie 2019);
2. Delegarea competentei privind majorarea capitalului social al S.N. Nuclearelectrica S.A. catre Consiliul de
Administratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.015.427.983 lei, in conformitate cu nota
prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 4 al ordinei de zi AGEA din 4 ianuarie 2019).
Misiunea de evaluare condusa de World Association of Nuclear Operators “WANO”
Prin Raportul Curent publicat in data de 30 ianuarie 2019, S.N. Nuclearelectrica S.A. informeaza actionarii si
investitorii cu privire la misiunea de evaluare condusa de World Association of Nuclear Operators “WANO” in
perioada 5 – 12 noiembrie 2018. Aceasta evaluare, realizata la solicitarea S.N. Nuclearelectrica S.A. de catre o echipa
de 25 de experti internationali de la centrale nucleare din toata lumea, a concluzionat ca nivelul de securitate nucleara
la CNE Cernavoda este unul inalt.
Schimbari in conducerea Societatii
Prin Deciziile nr. 2/04.02.2019 si nr. 3/04.02.2019, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat numirea Directorului
General, Directorului General Adjunct si a Directorului Financiar, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 11
februarie 2019, dupa cum urmeza: Domnul Cosmin Ghita – in functia de Director General; Domnul Dan Laurentiu
Tudor – in functia de Director General Adjunct si Domnul Adrian Gabriel Dumitriu – in functia de Director Financiar.
Aprobare pret si cantitati reglementate pentru perioada 1 martie 2019 – 31 decembrie 2019
Prin Raportul Curent publicat in data de 27 februarie 2019, S.N. Nuclearelectrica S.A. a informat actionarii si
investitorii cu privire la Decizia Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 326/25.02.2019,
potrivit careia S.N. Nuclearelectrica S.A. are obligatia sa vanda pe piata reglementata, in perioada 1 martie 2019 – 31
decembrie 2019 (lunile martie – aprilie 2019, respectiv iulie – decembrie 2019) o cantitate de 1.377.328,968 MWh,
reprezentand 13,4% din cantitatea totala de productie programata pentru anul 2019 la pretul reglementat de 188,33
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RON/MWh. Acest pret reglementat nu include tariful de transport al energiei electrice, in cuantum de 1,18
RON/MWh (conform Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 108/20.06.2018).
Semnarea Memorandumului SNN – NuScale Power
In data de 19 martie 2019 a fost semnat un Memorandum de Intelegere cu NuScale Power in vederea realizarii unui
schimb de informatii tehnice si economice cu privire la tehnologia nucleara inovatoare dezvoltata de NuScale Power:
centrala nucleara pe baza de reactoare modulare cu apa usoara pentru a furniza electricitate, incalzire termica,
desalinizare. Aceasta tehnologie este prima si singura la nivel global supusa unei evaluari de certificare de catre
Comisia Nucleara de Reglementare din Statele Unite. Scopul acestui Memorandum este evaluarea dezvoltarii,
autorizarii si constructiei reactoarelor modulare mici ca o potentiala solutie pe termen lung pentru Romania.
2.2 Evenimente importante ulterioare datei de 31 martie 2019
Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda
Prin Hotararea nr. 4/10.04.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost aprobate urmatoarele
activitati cu privire la Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda:
1. Aprobarea Acordului Investitorilor in forma preliminara cu privire la Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda incheiat intre
China General Nuclear Power Corporation si CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. si S.N.
Nuclearelectrica S.A. (punctul 2 al ordinei de zi AGEA din 10 aprilie 2019);
2. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. sa semneze Acordul
Investitorilor in forma preliminara (punctul 1 de mai sus), in numele si pe seama societatii (punctul 3 al ordinei de zi
AGEA din 10 aprilie 2019);
3. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. sa initieze si sa deruleze
demersurile necesare finalizarii actului constitutiv al societatii de proiect, in conditiile prevazute in Acordul
Investitorilor in forma preliminara al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (punctul 1 de mai sus), mandatul
asftel acordat Consiliului de Administratie SNN putand fi transmisibil conducerii executive, urmand ca forma finala a
Actului Constitutiv al societatii de proiect sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN
(punctul 5 al ordinei de zi AGEA din 10 aprilie 2019).

In data de 8 mai 2019, SN Nuclearelectrica SA si China General Nuclear Power Corporation si CGN Central and
Eastern Europe Investment au semnat Acordul Investitorilor in forma preliminara cu privire la continuarea Proiectului
Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda. CGN si-a finalizat de asemenea procesul de aprobare interna a acordului. Acordul
Investitorilor in forma preliminara prevede infiintarea societatii de proiect (JVCO) avand drept scop limitat sa fie
singura platforma tehnica si operationala pentru dezvoltarea ulterioara a Proiectului. Data limita pentru infiintarea
JVCO este de 60 de zile lucratoare de la data semnarii Acordului Investitorilor in forma preliminara.

Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2018
Prin Hotararea nr. 5/23.04.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata repartizarea
profitului net al exercitiului financiar 2018 pe destinatii, valoarea totala a dividendelor brute in valoare de
378.914.310 lei, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 1,25670615 lei, data platii dividendelor, respectiv

5/8

S.N. Nuclearelectrica S.A.
Raport trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2019
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

data de 28 iunie 2019 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 23 aprilie 2019).
Oprirea planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda
Incepand cu data de 3 mai 2019 ora 11:00, Unitatea 2 CNE Cernavoda a intrat in programul de oprire planificata,
pentru o perioada de aproximativ 32 de zile, conform planificarii lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva
necesare a fi realizate in aceasta perioada. Lucrarile se vor efectua in conditii de siguranta pentru personalul centralei,
public si mediu inconjurator, conform procedurilor utilizate la CNE Cernavoda.
3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
Performantele SNN se regasesc si in indeplinirea principalilor indicatori economico - financiari, astfel:
Denumire indicator
1. Indicatorul lichiditatii curente

Mod de calcul

u.m.

Valoare
31.03.2019*)

Active circulante/
Datorii pe termen scurt

x

4,73

2. Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat/
%
9,1%
Capitaluri proprii x 100
Capital imprumutat/
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2)
%
8,3%
Capital angajat x 100
Sold mediu clienti/
zile
23
3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti
Cifra de afaceri x 90
Cifra de afaceri/
x
0,41
4. Viteza de rotatie a activelor**)
Active imobilizate
*)
In baza Situatiilor Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 3 luni
incheiata la 31 martie 2019.
**)
Viteza de rotatie a activelor este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri trimestriale (360 zile/90 zile).
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1)
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4. DECLARATII SI SEMNATURI
Pe baza celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate
Neauditate la data si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019 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 3 luni incheiata la 31 martie 2019
si ca acest raport, realizat in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 3 luni incheiata la data de 31 martie 2019, cuprinde informatii
corecte si conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea si performanta societatii.

Iulian Robert Tudorache,
Presedinte al Consiliului de Administratie

Vizat,
Adrian Gabriel Dumitriu,
Director Financiar
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5. ANEXE
5.1 SITUATII FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE NEAUDITATE la data si
pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019
Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31
martie 2019 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.
5.2 RAPORTUL TRIMESTRIAL al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru
perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019
Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 31
martie 2019 intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 alin. (b) 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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