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Catre:
Ref:

Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform prevederilor din Legea 297/2004 si Regulamentul Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

Eveniment important de raportat:
Raportul Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2015

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la
publicarea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2015, intocmit in conformitate cu
prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.
Raportul semestrial include:
-

Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;
Situatiile financiare interimare individuale simplificate la data si pentru perioada de sase luni
incheiata la 30 iunie 2015 insotite de Raportul de revizuire al auditorului independent;
Situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de sase luni
incheiata la 30 iunie 2015 insotite de Raportul de revizuire al auditorului independent;
Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada
1 ianuarie – 30 iunie 2015.

Principalele rezultate
In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015, SNN a obtinut un profit net de 2.902 mii lei, iar EBITDA
a crescut cu 22% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Profitul net din perioada curenta a fost diminuat
semnificativ de pierderea financiara neta in suma de 4.703 mii lei generata de impactul negativ al diferentelor
de curs valutar, comparativ cu un profitul financiar de 42.713 mii lei obtinut in perioada de 6 luni incheiata la
30 iunie 2014.
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Valorile comparative prezentate in tabelul de mai jos au fost modificate/retratate astfel incat sa fie in
conformitate cu modificarile de politici contabile efectuate in anul curent. Astfel, in urma implementarii
IFRIC 21, impozitul pe constructii speciale a fost integral inregistrat in primul trimestru al anului, ceea ce a
dus la o diminuare a profitului cu aproximativ 30.784 mii lei in semestrul 1 2015 si respectiv 44.699 mii lei
in semestrul 1 2014, fata de tratamentul contabil anterior.
Indicatori (mii lei)*)

Productie (GWh)
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
EBITDA
Depreciere si amortizare
EBIT
Venituri /Cheltuieli financiare nete
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Profit net

01 ianuarie 30 iunie 2015
(revizuite)
5.103
858.391
(609.478)
248.913
(233.841)
15.072
(4.703)
(7.467)
2.902

01 ianuarie 30 iunie 2014
(nerevizuite,
retratate)
5.146
853.940
(649.216)
204.724
(222.459)
(17.735)
42.713
(9.531)
15.446

*) extras din situatiile financiare interimare individuale simplificate revizuite la data si pentru perioada de sase luni
incheiata la 30 iunie 2015

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii, email:
investor.relations@nuclearelectrica.ro.
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