NOTĂ
privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor
a repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2019
În temeiul art. 14, alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA actualizat prin
Hotărârea A.G.E.A. nr. 3/06.03.2020, supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor
repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2019, în considerarea următoarelor aspecte:
În conformitate cu prevederile OMFP nr. 881/2012, CNTEE Transelectrica SA aplică, începând cu
exerciţiul financiar al anului 2012, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la
întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale (separate).
Situațiile financiare separate la data de 31 decembrie 2019 au fost întocmite în conformitate cu
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Propunerea de repartizare pe destinațiile legale a profitului contabil rămas după deducerea
impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2019, în sumă de 96.030.957 lei, este următoarea:
Destinaţia
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la
data de 31 decembrie 2019

Suma (lei)
96.030.957

Repartizare profit contabil pe următoarele destinaţii:
Rezerva legală (5%)
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute – scutirea
de plată a impozitului pe profitul reinvestit
Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul
2019 din alocarea capacității de interconexiune (net de
impozitul pe profit și de rezerva legală) – repartizare parțială,
în limita profitului net
Profit nerepartizat

5.354.023
51.752.203

38.924.731
-

Propunerea de repartizare a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de
31 decembrie 2019 s-a efectuat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv:
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009
privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003;
- Ordinul ANRE nr. 53/2013, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea
Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice;
- Raportul Date considerate de ANRE la calculul tarifelor aprobate pentru serviciul de transport și
pentru serviciul de sistem transmis de ANRE cu adresa nr. 59924/08.07.2019.
Profitul contabil pe anul 2019 rămas după deducerea impozitului pe profit s-a repartizat pe
următoarele destinaţii:

a) - rezerva legală în sumă de 5.354.023 lei, determinată în cota de 5% conform prevederilor art. 26
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) - alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege în suma de 51.752.203 lei,
reprezentate de scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art.
22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
c) - alte repartizări prevăzute de lege în sumă de 38.924.731 lei, reprezentate de veniturile realizate
în anul 2019 din alocarea capacității de interconexiune (sume nete de impozitul pe profit și de rezerva
legală), repartizate conform prevederilor art. 1 lit. d) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 714/2009 și ale Ordinului ANRE nr. 53/2013 care prevăd utilizarea veniturilor
din alocarea capacităților de interconexiune pentru realizarea de investiții în rețea pentru menținerea
sau creșterea capacităților de interconexiune.
In anul 2019 au fost realizate venituri din alocarea capacității de interconexiune în sumă de 84.241.521
lei. La repartizarea veniturilor din alocarea capacității de interconexiune realizate în anul 2019 pe
destinația „alte repartizări prevăzute de lege” a fost luată în considerare corecția pozitivă în sumă de
11.575.635 lei a venitului reglementat, ca element de corecție provenit din perioada tarifară 1 iulie 2017
- 30 iunie 2018, aplicată de ANRE la determinarea tarifului mediu de transport al energiei electrice pentru
perioada tarifară 1 iulie 2019 – 31 decembrie 2019. Astfel, suma de 11.575.635 lei devine sursă de
finanțare a investițiilor în menținerea sau creșterea capacității de interconexiune transfrontalieră a rețelei
electrice de transport din România.
În aceste condiții, veniturile realizate în anul 2019 din alocarea capacității de interconexiune (sume
nete de impozitul pe profit și de rezerva legală), de repartizat pentru constituirea rezervelor, în vederea
realizării de investiții în rețea pentru menținerea sau creșterea capacităților de interconexiune, conform
Regulamentului (CE) nr. 714/2009 și Ordinului ANRE nr. 53/2013, sunt în sumă de 76.462.090 lei
(conform anexă).
Profitul contabil pe anul 2019 rămas după deducerea impozitului pe profit a permis repartizarea pe
destinația „Alte rezerve” pentru realizarea de investiții în rețea pentru menținerea sau creșterea
capacităților de interconexiune numai a sumei de 38.924.731 lei, în limita profitului net realizat. Astfel,
pentru sumele aferente veniturilor realizate rămase neacoperite din profitul pe anul 2019 este necesară
constituirea rezervelor în sumă de 37.537.359 din surplusul realizat din rezerve din reevaluare
(neimpozabile și impozabile la modificarea destinației).
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