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Catre:    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) 

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) 

   Bursa de Valori Londra (LSE)  

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni 

de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni 

de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti 

Data Raportului: 15 noiembrie 2022 

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) 

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania 

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000 

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 

(BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)  

 

Evenimente importante de raportat: Impactul OUG 119/2022 asupra bugetului de venituri si 

cheltuieli consolidat pe 2022, aprobat de catre AGA din 20 Aprilie 2022 

 

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra urmatoarelor aspecte: 

Bugetul de venituri si cheltuieli consolidat al Grupului Electrica pentru exercitiul financiar 2022, 

aprobat in AGA din 20 aprilie 2022, este influentat pozitiv ca urmare a OMFP nr. 3900/19 octombrie 

2022, care aduce precizari suplimentare reglementarilor contabile din vigoare, completand OMFP 

1802/2014 cat si OMFP 2844/2016, in care se prevede tratamentul financiar pentru costul suplimentar 

cu achizitia energiei pentru consumul propriu tehnologic (CPT) al operatorilor de distributie, ca urmare 

a reglementarilor emise de catre ANRE privind modul de recunoastere in tarife a costurilor suplimentare 

cu achizitia de energie electrica pentru acoperirea CPT fata de costurile incluse in tarifele reglementate, 

respectiv Ordinul nr. 129/2022 aprobat ca urmare a publicarii OUG nr.119/2022, de modificare si 

completare a OUG nr. 27/2022.  

Astfel, impactul financiar al acestor reglementari asupra bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al 

Grupului Electrica pentru exercitiul financiar 2022 se reflecta pe segmentul de distributie din cadrul 

Grupului. Pe segmentul de furnizare, Grupul nu estimeaza un impact financiar semnificativ la momentul 

actual al prevederilor OUG nr. 119/2022. 

Grupul estimeaza un impact pozitiv asupra bugetului consolidat, ca urmare a capitalizarii primei 

imobilizari necorporale la 30 septembrie 2022, conform prevederilor contabile si legale in vigoare, in 

valoare de 780 mil. RON, reprezentand capitalizarea costului suplimentar cu achizitia energiei electrice 

realizate in primele 9 luni ale anului 2022, impact care va fi diminuat de efectul negativ care va fi 

generat de prima amortizare aferenta acestei imobilizari necorporale nou create in valoare de 39 mil. 

RON care se va inregistra la 31 decembrie 2022.  

Valoarea de 780 mil. RON s-a determinat folosind cantitati prognozate si nu realizate pentru primele 9 

luni, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 129/2022, folosind pretul mediu de achizitie realizat de 
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968 RON/MWh, fata de un pret de 392 RON/MWh, recunoscut efectiv in tarife de catre ANRE, motivat 

de limitarile de metodologie de crestere a tarifelor.  

De asemenea, in trimestrul 4 al anului 2022 se va capitaliza a doua imobilizare necorporala, conform 

mecanismului similar mentionat pentru prima imobilizare necorporala deja inregistrata de catre Grup 

in situatiile financiare interimare consolidate simplificate aferente T3 2022. Aceasta capitalizare va 

influenta pozitiv bugetul consolidat prin inregistrarea unei imobilizari necorporale din capitalizarea 

costurilor cu CPT, concomitent cu venituri din productia de imobilizari necorporale, amortizarea 

aferenta acestei imobilizari va fi inregistrata incepand cu 1 ianuarie 2023, fara impact in anul 2022. 

Estimarea acestei imobilizari depinde in foarte mare masura de valoarea pretului mediu de achizitie 

realizat in T4 2022, perioada care nu este finalizata si pentru care se achizitioneaza inca necesarul de 

energie electrica pentru decembrie in vederea acoperirii necesarului de CPT. 

Conform legislatiei in vigoare, se vor crea urmatoarele imobilizari necorporale pentru diferenta de 

CPT (in corespondenta cu venituri din productia de imobilizari necorporale): 

- Prima imobilizare necorporala - pentru diferenta de cost CPT inregistrata in perioada 

ianuarie 2022 – septembrie 2022 se va inregistra la 30 septembrie 2022; 

- A doua imobilizare necorporala - pentru diferenta de cost CPT inregistrata in perioada 

octombrie 2022 – decembrie 2022 se va inregistra la 31 decembrie 2022; 

- A treia imobilizare necorporala - pentru diferenta de cost CPT inregistrata in perioada 

ianuarie 2023 – martie 2023 se va inregistra la 31 martie 2023; 

- A patra imobilizare necorporala - pentru diferenta de cost CPT inregistrata in perioada 

aprilie 2023 – iunie 2023 se va inregistra la 30 iunie 2023;  

- A cincea imobilizare necorporala - pentru diferenta de cost CPT inregistrata in perioada 

iulie 2023 – august 2023 se va inregistra la 31 august 2023. 

Amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale nou create este determinata prin metoda liniara pe o 

durata de 5 ani, iar cheltuiala cu amortizarea se inregistreaza contabil incepand cu trimestrul urmator 

inregistrarilor de venituri din imobilizarile necorporale. 

 

Detalii de contact: 

Electrica Relatia cu Investitorii 

E-mail: ir@electrica.ro   

 

 

Director General  

Alexandru – Aurelian Chirita 
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