
Electrica,
rezultate financiare pentru semestrul 1 2014

Creºteri ale profitului operaþional de 14%
comparativ cu perioada similarã a anului trecut

Bucureºti, 14 iulie 2014:

Societatea Comercialã de Distribuþie ºi Furnizare

a Energiei Electrice "ELECTRICA" S.A. ("Electrica")

anunþã disponibilitatea situaþiilor financiare

consolidate interimare simplificate intocmite

în conformitate cu IFRS-EU pentru primele

ºase luni ale anului 2014

În primul semestru din 2014 Electrica a
generat un profit net consolidat de 197 milioane
RON la venituri de aproximativ 2,3 miliarde RON.

EBITDA la nivel consolidat a fost de 466
milioane RON pentru primele 6 luni din 2014, în
comparaþie cu 420,6 milioane RON în primul
semestru din 2013.

Începand cu data de 14 iulie 2014, raportul
administratorilor, precum si situaþiile financiare
mai sus menþionate pot fi accesate, în românã ºi
în englezã, în format electronic, pe pagina de
internet a societãþii http://www.electrica.ro/
relatia-cu-investitorii/ situatii-financiare, respectiv
http://www.electrica.ro/en/investor-relations/
financial-statements.

Ioan Roºca, Director General al Electrica:

"În prima jumãtate a acestui an am continuat
mãsurile de restructurare a grupului Electrica
începute în anul 2013, avand ca obiectiv eficientizarea
activitãþilor.

În acest sens, în luna aprilie 2014 s-a realizat
divizarea parþialã a Electrica S.A. prin transferarea
participaþiilor minoritare în alte societãþi cãtre o
societate nou-înfiinþatã în scopul administrãrii
acestor active - Societatea pentru Administrarea
Participaþiilor în Energie. Au fost continuate
acþiunile de reorganizare în vederea creºterii
eficienþei tuturor segmentelor operaþionale. Astfel,
în segmentul serviciilor destinate reþelelor de
distribuþie operate de societãþi din afara grupului
Electrica, a fost implementat cu fermitate
programul de lichidare pentru trei societãþi de
servicii energetice, demarat la sfârºitul anului
2013, trecându-se la mãsuri de restructurare
importante ºi la celelalte douã societãþi, inclusiv
prin instituirea insolvenþei pentru SE Oltenia.

În segmentul distribuþiei de energie electricã
am continuat programele de investiþii aprobate de

ANRE pentru modernizarea ºi eficientizarea
reþelelor, precum ºi mãsurile de reducere a
pierderilor tehnologice în reþea ºi reducere a
cheltuielilor operaþionale. Calitatea serviciilor a
crescut, înregistrându-se o scãdere a numãrului de
întreruperi în alimentarea cu energie electricã a
consumatorilor ºi o reducere a duratei de
nealimentare a acestora.

Segmentul de furnizare a energiei electrice a
rãmas în continuare profitabil, în ciuda scãderii
veniturilor ca urmare a reducerii cantitãþilor de
energie vândute, reducere aflatã în corelare cu
descreºterea consumului de energie electricã la
nivel naþional. Electrica Furnizare s-a menþinut în
semestrul I al anului 2014 ca lider în piaþa de
furnizare a energiei electrice en-detail la nivel
naþional atât pe piaþa concurenþialã, cât ºi pe
piaþa reglementatã. În trimestrul II Electrica
Furnizare a reuºit încasarea tuturor plãþilor
restante de la CFR.

Toate acestea s-au reflectat în situaþiile
financiare consolidate ale grupului Electrica
pentru semestrul I 2014, profitul din activitatea de
exploatare crescând cu 14% în aceste ºase luni
faþã de perioada similarã anterioarã, iar marja
operaþionalã înregistrând creºteri semnificative
de la o perioadã la alta.

La sfârºitul semestrului I 2014 a fost demaratã
oferta publicã iniþialã de valori mobiliare,
încheiatã cu succes în data de 04 iulie 2014, prin
listarea dualã a Electrica la Bursa de Valori
Bucureºti ºi la London Stock Exchange.

Sunt convins cã beneficiind de rezultatele
ofertei publice iniþiale, de noua structurã a
acþionariatului, de implementarea principiilor
guvernanþei corporative la standarde internaþionale
ºi prin aplicarea strategiei definite în Prospectul
de listare Electrica va continua procesul de
eficientizare ºi de transformare într-o companie
de nivel internaþional, în avantajul tuturor
parþilor interesate: acþionari, autoritate de
reglementare, angajaþi ºi mai ales clienþi."
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