Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9
sector 1, cod 010621
Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98
J40/7425/2000
Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221

Comunicat de presă
SC Electrica SA a înregistrat un profit net, pe primele 9 luni din 2014,
mai mare cu 4 % decât în aceeaşi perioadă a anului trecut
SC ELECTRICA S.A., lider în distribuţia şi furnizarea de energie electrică în
România, a înregistrat, în primele 9 luni ale acestui an, un profit net consolidat de
306 milioane lei, ceea ce înseamnă o creştere cu 12 milioane lei, respectiv cu 4%,
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, excluzând participaţiile minoritare
transferate.
Profitul operational în primele 9 luni din 2014 a fost de 372 milioane lei, cu 3%
mai mare decât în perioada similară din 2013.
Veniturile au totalizat, în perioada menţionată, 3558 milioane lei, în scadere
cu 412 milioane lei, respectiv 10%, faţă de primele 9 luni din 2013. În acelaşi interval
de timp, SC Electrica SA a reuşit o diminuare a cheltuielilor cu 12%, pana la 3186
milioane lei.
În cel de-al treilea trimestru din 2014, profitul net a fost de 109 milioane lei, cu
un plus de 1% faţă de trimestrul al doilea din 2014.
Declaraţia Directorului General al SC Electrica SA, Ioan Roşca, după
anunţarea rezultatelor financiare pentru primele 9 luni ale anului 2014:
“Din punct de vedere financiar, am continuat direcţia de monitorizare stricta si
reducere a costurilor, de încadrare în ţintele stabilite de către reglementator pentru
activitatea reglementată, precum şi eficientizarea activităţii în zona competitivă, în
aşa fel încât performanţele noastre să ne menţină pe poziţia de lider.
În perioda analizată, am demarat implementarea unei etape importante din
planul de acţiune pentru îmbunătăţirea guvernaţei corporative. Acum putem spune
că avem şi avantajul unui nou Consiliu de Administraţie, format din profesionişti cu o
expertiză dovedită.
Revenind la analiza rezultatelor financiare, explicaţia scăderii venitului se
regăseşte în evolutia consumului de energie in linie cu consumul national, în
pierderea unor consumatori care ne provocau probleme în zona de lichidităţi,
precum şi în preţurile finale la consumatorii din piaţa competitivă.
De remarcat este că, în acelaşi timp, am reuşit să reducem semnificativ
costurile, în primul rând prin achiziţia de energie la preţuri mai mici, precum şi prin
creşterea eficientei în zona cheltuielilor operaţionale.
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Suntem convinşi că prin implementarea unor înalte standarde de guvernanţă
corporativă la nivelul Grupului, dar şi prin continuarea măsurilor de eficientizare a
activitătilor din toate segmentele, Electrica se află pe drumul cel bun şi îşi va atinge
ţinta, aceea de a fi la nivelul companiilor de top din sectorul de distribuţie şi furnizare
din regiune”.
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