SN Nuclearelectrica SA

Situatii Financiare Individuale Preliminate si Neauditate
la data si pentru exercitiul financiar incheiat la
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15 februarie 2016

SN Nuclearelectrica SA
Situatia Individuala a Pozitiei Financiare la 31 decembrie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

31 decembrie 2015
(neauditat)

31 decembrie 2014
(retratat)

7.457.539.603
79.982.771
141.689.201
7.679.211.575

7.789.583.632
94.558.653
141.686.201
8.025.828.486
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389.840.011
1.263.912
162.992.634
12.181.389
1.103.841.528
257.376.819
1.927.496.293
9.606.707.868

377.183.568
240.118.861
18.546.205
31.442.715
1.152.298.625
1.819.589.974
9.845.418.460

6

3.210.641.253
3.015.138.510
195.502.743
31.474.149
21.553.537
293.326.547
3.979.161.254
7.536.156.740

3.013.330.303
2.817.827.560
195.502.743
31.474.149
217.820.977
313.405.061
3.895.019.823
7.471.050.313

1.279.606.054
157.791.277
181.735.534
31.796.021
1.650.928.886

1.496.191.642
172.135.939
194.321.858
33.267.120
1.895.916.559

195.902.063
21.671.875
202.048.304
419.622.242
2.070.551.128
9.606.707.868

244.366.147
4.495.676
24.909.505
204.680.260
478.451.588
2.374.368.147
9.845.418.460

Nota
Active
Active imobilizate
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Imobilizari financiare

4

Total active imobilizate
Active circulante
Stocuri
Impozit pe profit de recuperat
Creante comerciale si alte creante
Plati efectuate in avans
Depozite bancare
Numerar si echivalente de numerar
Total active circulante
Total active
Capitaluri proprii si datorii
Capitaluri proprii
Capital social, din care:
Capital social subscris si varsat
Ajustari la inflatie a capitalului social
Prime de emisiune
Rezerva platita in avans
Rezerva din reevaluare
Rezultatul reportat
Total capitaluri proprii

6
6
5

Datorii
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung
Venituri in avans
Datorie privind impozitul amanat
Obligatii privind beneficiile angajatilor
Total datorii pe termen lung

5

Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii
Impozit pe profit datorat
Venituri in avans
Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung
Total datorii curente
Total datorii
Total capitaluri proprii si datorii

Notele de la 1-10 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Situatia individuala a rezultatului global pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

2015
(neauditat)

2014
(auditat)

149.840.776

133.064.655

Alte elemente ale rezultatului global
Reevaluare imobilizari corporale

3.766.964

-

Datorie privind impozitul amanat aferent rezervei din
reevaluare

(602.714)

-

Castigul/(Pierderea) actuariala aferenta planurilor de
beneficii determinate
Alte elemente ale rezultatului global

1.447.515
4.611.765

(4.180.478)
(4.180.478)

154.452.541

128.884.177

0,51
0,51

0,47
0,44

Profitul exercitiului financiar

Rezultatul global total
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)
Rezultatul diluat pe actiune (lei/actiune)

Notele de la 1-10 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

Nota

3.013.330.303

Sold la 1 ianuarie 2014 (auditat)
Corectarea erorilor contabile
Sold la 1 ianuarie 2014 (retratat)

Prime de
emisiune

Capital social

Rezerva platita in
avans

31.474.149

215.930.237

Rezerva din
reevaluare

Total capitaluri
proprii

Rezultatul reportat

337.713.566

5

4.099.989.096

7.698.437.351

(17.204.820)

(17.204.820)

3.013.330.303

31.474.149

215.930.237

337.713.566

4.082.784.276

7.681.232.531

-

-

-

-

133.064.655

133.064.655

-

-

-

-

(4.180.478)

(4.180.478)

-

-

-

-

128.884.177

128.884.177

-

-

-

(24.308.505)

24.308.505

-

-

-

1.890.740

-

Rezultatul global al perioadei
Profitul exercitiului financiar
Alte elemente ale rezultatului global
(AERG)
Total rezultat global aferent
perioadei
Transfer rezerve din reevaluare in
rezultatul reportat
Crestere rezerva platita in avans
Dividende distribuite
Sold la 31 decembrie 2014 (retratat)

3.013.330.303

31.474.149

217.820.977

313.405.061

Notele de la 1-10 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate
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-

1.890.740

(340.957.135)

(340.957.135)

3.895.019.823

7.471.050.313

SN Nuclearelectrica SA
Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

Nota

Sold la 1 ianuarie 2015 (retratat)

Prime de
emisiune

Capital social

Rezerva platita in
avans

Rezerva din
reevaluare

Total capitaluri
proprii

Rezultatul reportat

3.013.330.303

31.474.149

217.820.977

313.405.061

3.895.019.823

7.471.050.313

-

-

-

-

149.840.776

149.840.776

-

-

-

3.164.250

1.447.515

4.611.765

-

-

-

3.164.250

151.288.291

154.452.541

197.310.952

-

(197.304.802)

-

-

6.150

(2)

-

2

-

-

-

-

-

-

(23.242.764)

23.242.764

-

-

-

1.037.360

-

-

1.037.360

Dividende distribuite

-

-

-

-

(90.366.312)

(90.366.312)

Alte elemente

-

-

-

-

(23.312)

(23.312)

3.210.641.253

31.474.149

21.553.537

293.326.547

3.979.161.254

7.536.156.740

Rezultatul global al perioadei
Profitul exercitiului financiar
Alte elemente ale rezultatului global
(AERG)
Total rezultat global aferent
perioadei
Emisiune actiuni
Transfer la rezerve
Transfer rezerve din reevaluare in
rezultatul reportat
Crestere rezerva platita in avans

Sold la 31 decembrie 2015 (neauditat)

6

Notele de la 1-10 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

1.

ENTITATEA RAPORTOARE

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (“Societatea”) este o societate cu sediul in Romania. Adresa sediului social
este strada Polona nr. 65, Bucuresti. Principalul loc de desfasurare a activitatii este situat in Cernavoda, unde Societatea
are doua reactoare nucleare functionale (Unitatea 1 si Unitatea 2), iar obiectul principal de activitate il reprezinta
productia de energie electrica. Compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti.
2.

BAZELE INTOCMIRII

a)

Declaratia de conformitate

Situatiile financiare individuale preliminate neauditate au fost intocmite in baza Ordinului Ministrului Finantelor
Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara (“IFRS-UE”), aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la
tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile ulterioare (“OMFP 1286/2012”). In acceptiunea OMFP
1286/2012, Standardele Internationale de Raportare Financiara reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii
prevazute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie
2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.
Prezentele situatii financiare individuale preliminate neauditate sunt intocmite anterior finalizarii tuturor
procedurilor interne de analiza si revizuire, precum si a auditului independent si prin urmare pot suferi
modificari; de asemenea, acestea nu reprezinta un set complet de situatii financiare in conformitate cu IFRSUE.
Situatiile financiare prezentate includ doar Situatia Individuala a Pozitiei Financiare, Contul de Profit si
Pierdere Individual, Situatia Individuala a Rezultatului Global si Note explicative selectate la situatiile
financiare individuale preliminate neauditate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2015.
Aceste situatii financiare individuale preliminate neauditate au fost autorizate pentru emitere si semnate la data de 15
februarie 2016 de catre conducerea Societatii.

b) Utilizarea de estimari si rationamente profesionale
Pregatirea acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate presupune din partea conducerii utilizarea unor
rationamente, estimari si ipoteze ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea recunoscuta a activelor,
datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot diferi de valorile estimate.
Estimarile si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt
recunoscute in perioada in care estimarea a fost revizuita si in perioadele viitoare afectate.
Rationamentele semnificative utilizate de catre conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale Societatii si
principalele surse de incertitudine referitoare la estimari au fost aceleasi cu cele aplicate situatiilor financiare
individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014.
3.

POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare individuale preliminate neauditate sunt aceleasi cu cele aplicate
in situatiile financiare individuale ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014.

Notele de la 1-10 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

Noi standarde si interpretari in vigoare in perioadele anuale incepand cu 1 ianuarie 2015
Societatea a aplicat in intocmirea acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate interpretarea IFRIC 21
Impozite, in vigoare pentru perioadele anuale care incep la data de sau dupa data de 17 iunie 2014 – conform IFRSUE, aplicabila si in cadrul raportarilor interimare.
IFRIC 21 este aplicabil retroactiv tuturor impozitelor stabilite de autoritati guvernamentale conform legislatiei, altele
decat iesiri de numerar care fac obiectul altor standarde (ex.: IAS 12 Impozitul pe profit), amenzi si alte penalitati
pentru incalcarea legislatiei. Natura si efectele acestei implementari pentru Societate sunt descrise mai jos:
Datorii comerciale si alte datorii
Urmare a implementarii IFRIC 21, Societatea a modificat politicile contabile cu privire la momentul recunoasterii
datoriei privind impozitul pe constructii speciale si impozitele si taxele locale.
In conformitate cu IFRIC 21, Societatea recunoaste datoria privind aceste impozite la momentul aparitiei activitatii
care determina plata, asa cum este definita de legislatia relevanta. In plus, o datorie privind impozitele este estimata
progresiv, numai daca activitatea care determina plata apare pe parcursul unei perioade.
IFRIC 21 specifica faptul ca aceasta interpretare nu adreseaza modalitatea de inregistrare a contrapartidei acestei datorii
(respectiv activ sau cheltuiala) dar precizeaza faptul ca un activ este recunoscut in cazul in care o datorie a fost platita
in avans si nu exista o obligatie prezenta de plata.
Societatea considera ca momentul recunoasterii datoriei este determinat de existenta in patrimoniul sau a activelor ce
constituie baza de impozitare si in consecinta, datoria privind impozitul pe constructii speciale si impozitele si taxele
locale este recunoscuta integral la data de 1 ianuarie in contrapartida cu cheltuiala aferenta. Sumele platite inainte de
termenul specificat de legislatia in vigoare sunt recunoscute ca plati efectuate in avans si reluate ulterior pe cheltuieli
la implinirea termenelor de plata prevazute de legislatia aferenta.

Notele de la 1-10 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

4.

IMOBILIZARI CORPORALE

In conformitate cu politicile contabile in vigoare aplicate de Societate, terenurile, cladirile si constructiile sunt
evidentiate la valoarea justa. Aceste active au fost reevaluate la data de 31 decembrie 2015 de catre un evaluator
independent, East Bridge SRL, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR).
Rezultatele reevaluarii au fost inregistrate utilizand metoda neta si reflecta o reducere a valorii contabile nete a activelor
(terenuri, cladiri si constructii) in cuantum de 11.518.821 RON.
Reevaluarile se fac cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu difera semnificativ de ceea
ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la finalul perioadei de de raportare; astfel, constructiile speciale au fost
reevaluate anterior la 31 decembrie 2013, cladirile administrative la 31 decembrie 2002 iar terenurile la 31 decembrie
2009.
La 31.12.2015 Deprecierea si amortizarea include 15.285.785 RON reprezentand cheltuieli rezultate din reducerea
valorii contabile nete a activelor reevaluate precum si 7.708.920 RON provizion privind ajustarile pentru deprecierea
imobilizarilor propuse spre casare in urma inventarierii anuale.

5.

STOCURI

Societatea este in curs de efectuare a unor proceduri detaliate care au in vedere determinarea eventualelor pierderi de
valoare aferente stocurilor, in special a celor cu miscare lenta si a celor inflatate in baza aplicarii IAS 29, inflatate pana
la 31 decembrie 2003. Rezultatele preliminare indica deprecieri in valoare de 21.290.870 RON, din care 20.481.929
RON aferente unor perioade anterioare exercitiului financiar precedent, care au fost tratate drept erori contabile.
Finalizarea procedurilor poate avea drept rezultat indicarea unor deprecieri in valoare mai ridicata, din care unele sa
fie considerate erori contabile si contabilizate corespunzator iar altele sa fie aferente exercitiului incheiat.
Astfel, informatiile comparative aferente exercitiului financiar precedent incheiat la 31 decembrie 2014 au fost retratate
corespunzator in cadrul situatiilor financiare preliminate prezentate dupa cum urmeaza:
-

6.

O diminuare a pozitiei stocuri in suma de 20.481.929 RON
O diminuare a rezultatului reportat, neta de impozitul amanat in suma de 17.204.820 RON
O diminuare a impozitului amanat in suma de 3.277.109 RON.

CAPITALURI PROPRII

Capital Social
Societatea a fost infiintata prin separarea de fosta RENEL. Capitalul social reprezinta contributia Statului la formarea
Societatii in data de 30 iunie 1998 (retratat cu inflatia pana la 31 decembrie 2003), plus cresteri ulterioare.
La 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014, capitalul social include efectele retratarilor inregistrate in anii precedenti
conform aplicarii IAS 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”. Reconcilierea capitalului social se
prezinta astfel:

Capital social statutar (valoare nominala)
Diferente aferente retratarii conform IAS 29
Capital social (valoare retratata)

31 decembrie 2015
(neauditat)

31 decembrie 2014
(auditat)

3.015.138.510
195.502.743
3.210.641.253

2.817.827.560
195.502.743
3.013.330.303

Notele de la 1-10 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

In baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014, a fost aprobata majorarea capitalului
social al Societatii cu aport in numerar prin emiterea de actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 10
RON/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune). Vanzarea de actiuni s-a desfasurat in perioada
05.01.2015 - 04.02.2015, in conformitate cu Prospectul de oferta aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii
prin decizia nr. 174/02.12.2014 si de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia nr. 2246/23.12.2014.
In data de 06.02.2015, Consiliul de Administratie al Societatii a constatat si a aprobat urmatoarele: au fost subscrise
un numar de 19.438.285 actiuni cu o valoare de 194.382.850 RON, din care 19.437.670 actiuni cu o valoare nominala
de 194.376.700 RON, subscrise de catre actionarul majoritar - Ministerul Energiei si 615 actiuni cu o valoare nominala
de 6.150 RON subscrise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, de catre ceilalti actionari ai Societatii, care
detineau calitatea de actionar la Data de Inregistrare (22.10.2014), in vederea mentinerii cotelor de participatie la
capitalul social. Valoarea capitalului social rezultat in urma acestei operatiuni este de 3.012.210.410 de RON, integral
subscris si varsat.
In baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2/29.04.2015 si in baza deciziei Consiliului de
Administratie al Societatii nr. 102/11.08.2015, a fost aprobata majorarea capitalului social cu aport in natura si numerar
in suma totala maxima de 3.550.110 lei, prin emiterea unui numar maxim de 355.011 actiuni noi, nominative,
dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din care:
•

•

292.810 actiuni noi, in suma de 2.928.100 lei, reprezentand aportul in natura al statului roman, urmare a
obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei asupra terenului
cota indiviza in suprafață de 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru, nr. 33, Bucuresti si a certificatului de
atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei pentru terenul “Corp Garda si Drum acces”
din localitatea Saligny, judetul Constanta.
maxim 62.201 actiuni noi, in suma de 622.010 lei, vor fi oferite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta
celorlalti actionari, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare (28.08.2015), in
vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul Societatii la Data de Inregistrare.

Ca urmare a aprobarii Prospectul de oferta de catre Consiliul de Administratie al Societatii prin decizia nr.
117/14.09.2015 si de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia nr. 2662/15.10.2015 in perioada
19.10.2015 - 18.11.2015 s-a derulat oferta aferenta majorarii capitalului social. Avand in vedere cele de mai sus,
precum si faptul ca nu au fost subscrise actiuni in exercitarea dreptului de preferinta, in sedinta din 23.11.2015,
Consiliul de Administratie a aprobat majorarea capitalului social cu aportul Statului Roman, respectiv cu suma de
2.928.100 lei, reprezentand un numar de 292.810 actiuni.
La 31 decembrie 2015, valoarea capitalului social statutar subscris si varsat integral este de 3.015.138.510 RON, format
din 301.513.851 actiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON.
Detinatorii de actiuni ordinare au dreptul de a primi dividende, asa cum sunt acestea declarate la anumite perioade de
timp, si dreptul la un vot pe o actiune in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii.

Structura actionariatului la 31 decembrie 2015 si la 31 decembrie 2014 se prezinta dupa cum urmeaza:

31 decembrie 2015
Actionari
Statul Roman
Fondul Proprietatea SA
Alti investitori
TOTAL

Numar actiuni
248.736.619
27.408.381
25.368.851
301.513.851

% din
capitalul
social
82,4959%
9,0903%
8,4138%
100%

31 decembrie 2014
Numar actiuni
229.006.139
27.408.381
25.368.236
281.782.756

Notele de la 1-10 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate
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% din
capitalul
social
81,2705%
9,7270%
9,0025%
100%

SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

Rezerve platite in avans
Rezervele platite in avans sunt in suma de 21.553.537 RON la 31 decembrie 2015 (31 decembrie 2014: 217.820.977
RON) si reprezinta obiective de utilitate publica de la CNE Cernavoda (5.439.321 RON la 31 decembrie 2015 si 31
decembrie 2014), alocatii bugetare aferente perioadei 2007-2011 pentru construirea Centrului de instruire si agrement
pentru tineret si copii de la Cernavoda (16.114.216 RON la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014).
La 31 decembrie 2015, contributia statului roman in suma de 194.376.700 RON, reprezentand alocatii bugetare
aferente perioadei 2006-2009 pentru realizarea Unitatii 2 si pentru finalizarea lucrarilor la Unitatile 3-5 de la CNE
Cernavoda si suma de 2.928.100 RON reprezentand contravaloarea terenului din Bd. Magheru si a terenului „Corp
Garda si Drum acces” din localitatea Saligny, Constanta, au fost transferate in capital social din pozitia Rezerva platita
in avans.
La 31 decembrie 2015, numarul noilor actiuni ce pot fi emise pentru rezervele platite in avans este de zero (31
decembrie 2014: 19.626.744 RON).
Rezerve din reevaluare
La 31 decembrie 2015, rezerva din reevaluare este in suma de 293.326.547 RON (31 decembrie 2014: 313.405.061
RON), neta de impozitul amanat aferent rezervei din reevaluare.
Societatea a recunoscut o crestere a rezervei din reevaluare in valoare de 3.766.964 RON in urma reevaluarii de la 31
Decembrie 2015 (vezi Nota 4) din care a fost dedusa datoria cu impozitul amanat in valoare de 602.714 RON.

7.

VENITURI DIN VANZAREA ENERGIEI ELECTRICE
(i)

Venituri din vanzarea de energie electrica

Vanzari de energie pe piata reglementata
Vanzari de energie pe piata libera
Vanzari de energie termica
Venituri din vanzarea certificatelor verzi
Total

(ii)

2015
(neauditat)
357.308.080
1.314.010.868
2.096.159
6.500

2014
(auditat)
561.837.115
1.121.194.651
2.048.812
269.806

1.673.421.607

1.685.350.384

2015
(neauditat)
2.252.443
8.528.174

2014
(auditat)
3.742.440
7.101.342

10.780.617

10.843.782

Cantitatea de energie vanduta

Cantitatea de energie vanduta pe piata reglementata (MWh)
Cantitatea de energie vanduta pe piata libera (MWh)
Total

Societatea este participant la piata de echilibrare, dar si Parte Responsabila cu echilibrarea potrivit conventiilor
incheiate cu operatorul de transport si sistem Transelectrica SA. Cantitatea de energie vanduta prezentata nu include
cantitatea de energie aferenta veniturilor din dezechilibre pozitive valorificate pe Piata de Echilibrare, in cantitate de
43.532 MWh pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 (32.022 MWh in exercitiul financiar incheiat
la 31 decembrie 2014).

Notele de la 1-10 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate
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SN Nuclearelectrica SA
Note la situatiile financiare individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

8.

ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
Cheltuieli cu ANDR
Cheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli cu combustibilul si alte consumabile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu transportul si telecomunicatiile
Cheltuieli cu impozitul pe constructii speciale
Alte cheltuieli din exploatare
Total

2015
(neauditat)

2014
(auditat)

100.344.714

95.492.504

95.169.393
77.735.433
37.217.067

95.560.384
76.068.338
38.865.028

11.577.839
6.455.189
61.567.609

11.716.328
7.480.607
89.398.570

47.763.824

71.788.411

437.831.068

486.370.170

„Alte cheltuieli de exploatare” curpind in principal cheltuieli cu diverse taxe si cheltuieli privind provizioanele.
Incepand cu anul 2014, societatile au obligatia de a declara si plati impozitul pe constructii speciale. Valoarea acestui
impozit este de 1% (1,5% in anul 2014) din valoarea constructiilor existente in sold la data de 31 decembrie a anului
precedent. Centralele nuclearo-electrice sunt incluse in categoria constructiilor speciale. Impozitul pe constructii
speciale datorat de catre Societate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 este in suma de 61.567.609
RON (31 decembrie 2014: 89.398.570 RON). In conformitate cu IFRIC 21 (a se vedea Nota 3), Societatea a recunoscut
integral aceasta datorie si cheltuiala aferenta in primul trimestru al anului 2015 si respectiv 2014.
9.

VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

Venituri din dobanzi
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din dividende
Total venituri financiare
Cheltuieli din diferente de curs valutar
Cheltuieli privind dobanzile
Total cheltuieli financiare
Venituri/(Cheltuieli) financiare nete

2015
(neauditat)

2014
(auditat)

20.261.165

29.477.239

148.035.120
731.284
169.027.569

67.072.602
403.993
96.953.834

(130.289.774)

(92.909.492)

(19.945.539)
(150.235.313)

(24.926.715)
(117.836.207)

18.792.256

(20.882.373)

10. EVENIMENTE ULTERIOARE
Modificari ale Codului fiscal in privinta impozitului pe cladiri
Incepand cu anul 2016, noul Cod Fiscal (legea 227/2015) nu mai excepteaza de la definitia unei cladiri, centralele
nuclearoelectrice. Astfel, in anul 2014 si respectiv in anul 2015, in baza Codului fiscal aplicabil la acea data (legea
571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) Societatea a datorat impozit pe constructii speciale pentru cele
doua centrale nuclearoelectrice.
Incepand cu anul 2016, deoarece exceptia de la definitia unei cladiri nu mai este aplicabila unei centrale
nuclearoelectrice, determina obligatia pentru Societate de plata a impozitului pe cladiri nerezidentiale apartinand
persoanelor juridice, pentru cele doua reactoare nucleare catre Consiliul Local Cernavoda. In acelasi timp, fiind datorat
impozit pe cladiri, nu se va mai datora impozit pe constructii speciale in anul 2016 aferent celor doua unitati
nuclearoelectrice.
Notele de la 1-10 sunt parte integranta a acestor situatii financiare individuale preliminate neauditate
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