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Prin prezentul raport curent C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. face următoarele precizări referitoare la 
cauzele care au generat raportarea unor diferenţe semnificative între ţintele anuale de profit bugetate pentru 
anul financiar 2008 (conform Hotărârii Adunarii Generale a Acţionarilor publicată prin Raportul curent din data 
de 15 decembrie 2008) şi rezultatele preliminare anuale aferente aceluiaşi an financiar (publicate în data de 12 
februarie 2009). 

Deviaţia semnificativă a rezultatelor anuale preliminare faţă de ţintele de profit prevăzute în Bugetul de Venituri 
şi Cheltuieli 2008 rectificat aprobat (BVC) a fost determinată de factori care s-au aflat în afara controlului 
Companiei şi care nu reflectă bunul management al Companiei materializat într-un foarte bun rezultat 
operaţional.  

Astfel, factorul principal care a determinat diminuarea profitului anual preliminar raportat faţă de ţinta prevazută 
în BVC se localizează la nivelul rezultatului financiar, respectiv la nivelul deprecierii pronunţate a monedei 
naţionale în raport cu monedele în care sunt denominate împrumuturile pe termen lung contractate de 
Companie. 

Precizăm că evoluţia negativă înregistrată în anul 2008 de moneda naţională în raport cu principalele monede 
străine, inclusiv escaladarea rapidă a procesului de depreciere în ultima lună a anului 2008, nu are incidenţă 
asupra fluxurilor monetare înregistrate de Companie, până la momentul rambursării împrumuturilor, efectul fiind 
resimţit în anul financiar încheiat în principal la nivelul rezultatelor contabile şi în mai mică masură la nivelul 
fluxurilor de numerar. Conform reglementărilor contabile aplicabile, raportările interimare ale Companiei 
aferente anului 2008 (trimestriale şi semestrială) nu au surprins efectul negativ al deprecierii graduale a 
monedei naţionale asupra rezultatelor anuale, recalcularea în monedă naţională a datoriilor denominate în 
monedă straină fiind realizată la încheierea exerciţiului financiar anual, efectul reflectându-se în situaţiile 
financiare anuale. 

La nivel operaţional profitul a depăşit ţinta bugetată ca rezultat al măsurilor de eficientizare a operaţiunilor 
derulate de către Companie, implementate în a doua jumătate a anului 2008. Efectul pozitiv asupra profitului 
preliminar raportat, generat de implementarea programului de reducere a costurilor operaţionale, nu a 
compensat integral efectul negativ indus de pierderea financiara nemonetară cauzată de deprecierea monedei 
naţionale. Conform cadrului de reglementare aplicabil, respectiv mecanismului de tarifare a serviciilor prestate 
de Companie pe piaţa naţională de energie electrică, o eventuală compensare integrala a pierderii financiare 
înregistrată în anul 2008 prin intermediul creşterii profitului operaţional în acelaşi an ar fi determinat o ajustare în 
sens negativ de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a venitului reglementat al 
Companiei în anul 2009. 

În luna septembrie 2008, Compania a rectificat indicatorii economico-financiari cuprinsi in BVC luând în calcul 
realizările pe primele 6 luni ale anului 2008 şi preliminat de realizat pentru perioada iulie – decembrie 2008, 
estimând un profit brut de 120 milioane lei.  



Unul dintre elementele care au stat la baza fundamentării propunerii de rectificare a BVC a fost cursul de 
schimb prognozat de analiştii financiari din sistemul bancar (BCR, BRD) pentru sfârşitul anului 2008, de 3,6 
lei/euro. Precizăm că previziunile majorităţii analişitlor financiari emise la sfârşitul lunii noiembrie 2008 pentru 
sfârşitul anului 2008 nu au indicat o depreciere abruptă a monedei naţionale în raport cu moneda euro, 
estimarile menţinându-se la nivele relativ apropiate de previziunile din prima parte a anului. 

Pe fondul accentuării crizei financiare mondiale care a afectat şi piaţa financiară românească, Compania a 
preliminat in luna noiembrie, pentru închiderea exerciţiului financiar al anului 2008, o pierdere financiară de 90 
milioane lei pe baza estimării următoarelor cursuri de schimb la principalele monede în care sunt angajate 
împrumuturi bancare, respectiv: 3,8 lei/euro, 3 lei/$ si 0,03 lei/yen japonez. 

În condiţiile în care cursul de schimb s-ar fi menţinut la nivelul prognozat de Companie, superior previziunilor 
efectuate de analiştii financiari în luna noiembrie 2008 pentru sfârşitul anului 2008, Compania urma să realizeze 
ţinta de profit stabilită în BVC. 

În luna decembrie 2008 a avut loc o depreciere puternică a monedei naţionale care a înregistrat la 31 
decembrie 2008 urmatoarele cotaţii: 1 euro =3,9852 lei; 1 USD = 2,8342 lei; 100 yeni japonezi = 3,1419 lei. 
Această evoluţie a cursului de schimb din ultima lună a anului a condus la creşterea pierderii financiare 
înregistrată la nivelul Companiei, cu inca 61 milioane lei faţă de estimările din luna noiembrie 2008, constituind 
principala cauză de diminuare a profitului contabil realizat. 

 Diferenţele de curs valutar au fost calculate şi au fost înregistrate în evidenţa contabilă a Companiei la data de 
31 decembrie 2008 în baza Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 
nr.1752/2005 şi care la Sectiunea 7 – Reguli de evaluare, pct.7.1.3. Evaluare la incheierea exercitiului financiar, 
art.59 prevăd următoarele: 

“La fiecare dată a bilanţului: 

    a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi 
depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb 
comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs 
valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau 
cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii 
exerciţiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.” 

În conformitate cu reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Compania are obligaţia de a 
publica raportări trimestriale/semestriale cu privire la situaţia economico-financiară (Bilanţ contabil, Cont de 
profit şi pierdere, note explicative la raportarea contabilă semestrială) care cuprind şi informaţii privind datoriile 
în valută pe termen lung angajate de Transelectrica pentru care există obligativitatea evaluării la cursul de 
schimb al BNR de la data încheierii exerciţiului financiar. 

Precizăm că, în Notele explicative la situaţiile financiare anuale sunt prezentate principalele riscuri potenţiale în 
activitatea Companiei, inclusiv “Riscul valutar”, astfel: 

Compania poate fi expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de împrumuturile sau 
datoriile comerciale exprimate în valută. 

Moneda utilizată pe piaţa internă este leul românesc, iar pentru împrumuturile externe costurile de finanţare 
sunt exprimate în diferite monede externe. Ca urmare, împrumuturile în valută sunt ulterior exprimate în lei, la 
cursul de la sfârşitul anului. Diferenţele rezultate sunt incluse în contul de profit şi pierdere şi nu afectează fluxul 
de numerar până în momentul lichidării datoriei. 

În aceste condiţii, Compania a respectat toate reglementarile privind raportarile periodice catre CNVM si BVB si 
a pus la dispozitia actionarilor toate informatiile privind situatia economico-financiara la momentul raportarilor 
intocmite cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 
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