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Rezultate financiare - 2015


Profitul net al Electrica a crescut cu 17% în 2015



Compania a propus actionarilor plata unui dividend brut de 0,86 lei/acțiune

PROFITABILIATE
Grupul ELECTRICA, lider în distribuţia şi furnizarea de energie electrică în România, a
înregistrat în anul 2015 un profit net consolidat de 482 milioane lei, în creştere cu 69 milioane
lei, respectiv cu 17%, faţă de aceeași perioadă a anului trecut.
Profitul atribuibil acționarilor Electrica SA, excluzând partea atribuibilă acționarilor
minoritari ai filialelor, este de 362,7 milioane lei, cu 22% mai mare decât în anul anterior.
Consiliul de Administrație al Electrica S.A. a avizat și a înaintat spre aprobarea Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2016 propunerea de a distribui un
dividend brut în valoare de 0,8600 lei pe acțiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31
decembrie 2015. Valoarea totală brută a dividendelor este de aproximativ 291,6 milioane de
lei, reprezentând un procent de 80,4% din profitul net consolidat atribuibil acționarilor
Electrica S.A.
Profitul operaţional, în același interval de timp, a fost de 569 milioane lei, cu 11,4% mai
mare decât în anul 2014.
VENITURI ŞI CHELTUIELI
Veniturile Grupului Electrica în anul 2015 au reprezentat 5.503 milioane lei, ceea ce
înseamnă o crestere cu 459 milioane lei, reprezentand 9% comparativ cu 2014.
Această creștere se datorează câtorva factori semnificativi:
- Veniturile din segmentul de distribuție au crescut cu 138 milioane lei, sau 5,6%, până la
2.613 milioane lei în 2015, față de 2.475 milioane lei în 2014. Acest plus s-a datorat în
principal creșterii cantității distribuite;
- Veniturile din activitatea de furnizare (excluzând veniturile din certificate verzi) au crescut
cu 281 milioane lei sau 7,3%, la 4.142 milioane lei în 2015, de la 3.861 milioane lei în
2014. Acest spor se datorează creșterii cu 7,6% a cantității furnizate, care anulează efectul
scăderii cu 4,7% a tarifului mediu de furnizare.
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- Electrica Serv a avut o îmbunătățire în ceea ce privește veniturile externe (servicii prestate
pentru companii din grupului Electrica), de la 22 milioane lei în 2014 la 33 milioane lei în
2015.
Cheltuiala cu achiziția de energie electrică la nivel de Grup a crescut cu 370 milioane lei
sau 15,7%, la 2.719 milioane lei în 2015, de la 2.349 milioane lei în 2014. Majorarea este
rezultată, în principal, din cresterea cantităților furnizate. Ca procent din venituri, costul cu
achiziția de energie electrică a reprezentat principalul cost la nivel de Grup, reprezentând
49,4% în 2015 și 46,6% în 2014.
În același interval, cheltuielile cu salariile și beneficiile angajaților au scăzut cu
76 milioane lei sau 10,2%, la 663 milioane lei.
ALTE MENŢIUNI IMPORTANTE


În 2015, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,1 TWh (în crestere cu 5% față de
2014) către un număr de aproximativ 3,65 milioane de utilizatori.



Operatorii de distribuție ai Electrica au distribuit aproximativ 39,8% din energia
electrică totală distribuită la nivel național



Electrica Furnizare este lider de piață atât pe piața reglementată, cât și pe cea concurențială,
cu o cotă de piață de 37,98%, respectiv 14,13% în 2015, conform datelor communicate de
ANRE pentru primele 9 luni din 2015.

Rezultate

2015

2014*

financiare

(milioane lei)

(milioane lei)

5.503

5.044

+9%

5.145

4.710

+9%

EBITDA ajustata

925

884

+4,6%

Profit operaţional

569

511

+11,4%

Profit net

482

413

+17%

Venituri
operaţionale
Cheltuieli
operaţionale

(*) Retratat ca urmare a aplicarii IFRIC 21 incepand cu 1 ianuarie 2015

Diferenţa %
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DECLARAŢIE
Iuliana Andronache, Director General Electrica SA: “Performanțele obținute de Grupul
Electrica în anul 2015 sunt remarcabile. Rezultatul financiar al companiei s-a îmbunătățit
într-un mod consistent comparativ cu anul precedent, fiind influențat în special de un rezultat
pozitiv al segmentului de furnizare și de o îmbunătățire a rentabilității segmentului de
distribuție. Investițiile realizate în rețelele noastre de distribuție, în tehnologie și, desigur, în
oameni se văd deja în performanțele noastre operaționale, dar și în îmbunătățirea calității
serviciilor prestate. Și în 2015, am continuat procesul accelerat de reformare a companiei și
de implementare a celor mai bune practici de guvernanță corporativa, cu rezultate foarte
bune”.
___________________________________________________________________________
________________________________________________________
Societatea de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, Electrica SA este lider pe piața de
distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai
importanți jucători din sectorul serviciilor energetice. Poziţia de top este susţinută atât de
rezultatele economice, cât şi de o experienţă în domeniu ce se întinde pe aproape 120 ani.
Electrica SA are o arie de cuprindere naţională - cu organizare zonală în trei zone pentru
distribuţia şi furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia
Nord şi pe cuprinsul întregii ţări pentru întreţinere şi servicii energetice.
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei
www.electrica.ro
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