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Notă către investitori

După realizarea verificărilor rezonabile și a luării tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, Emitentul 
declară că, după cunoștința sa, prezentul Memorandum (Document, Document de Prezentare) 
cuprinde toate informațiile semnificative cu privire la Emitent și instrumentele care fac obiectul 
admiterii la tranzacționare, că informațiile cuprinse în acest Document sau la care acesta face 
referire sunt conforme cu realitatea sub toate aspectele importante și nu conțin omisiuni de natură să 
afecteze semnificativ conținutul acestuia, iar opiniile și intențiile exprimate în prezentul Document 
sunt declarate în mod onest.

Estimările, previziunile și planurile Emitentului prezentate în acest document sunt oferite cu bună 
credință și nu pot fi considerate ca angajamente din partea Emitentului. Prezentul Document nu 
reprezintă un prospect în sensul prevederilor Regulamentului (UE) 1129/2017 sau ale legii privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, iar informația cuprinsă în Memorandum 
poate fi supusă completărilor și modificărilor ulterioare, fără o notificare prealabilă.

Nimic din conținutul prezentului Document nu reprezintă și nu face parte din nicio ofertă sau 
recomandare de a cumpăra valorile mobiliare la care se face referire în cadrul acestuia.
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Persoane responsabile
Pentru caracterul exact, complet, nedistorsionat și conform cu realitatea al prezentului document în 
toate aspectele sale importante, persoana responsabilă este dna. Eniko Dancos, președinte al 
Consiliului de adminsitrație și Director general al societății ADISS S.A. denumită, în continuare, 
„Adiss ”, respectiv, „Societatea” sau „Emitentul”.

Consultantul Autorizat contractat în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății este 
SSIF GOLDRING S.A., reprezentată de dl. Zahan Virgil Adrian, în calitate de Director General, care 
își asumă răspunderea pentru profesionalismul și calitatea prelucrării și prezentării informației oferite 
de Emitent. De asemenea, Consultantul declară că, după cunoștința sa și ca urmare a verificărilor 
rezonabile, prezentul Memorandum oferă informații conforme cu realitatea și nu prezintă omisiuni de 
natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia. Totodată, declară că nu a condus o verificare 
independentă a informațiilor puse la dispoziție de către Emitent și nu acordă nicio declarație sau 
garanție, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea sau completitudinea acestor informații. Nimic 
din conținutul prezentului document nu este și nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garanție a 
Consultantului în nicio privință și acesta declină orice răspundere în legătură cu acest Memorandum 
și cu performanțele viitoare ale Emitentului.

Denumirea Emitentului
Emitentul acțiunilor obiect al prezentului Memorandum este ADISS S.A., persoană juridică romană 
de drept privat organizată sub forma unei societăți pe acțiuni și funcționând în conformitate cu legile 
române aplicabile.

Domeniu de activitate
Adiss este o companie românească de inginerie specializată în domeniul tratării și epurării apei 
uzate, producând și comercializând stații compacte și echipamente de proces. Potrivit Actului 
Constitutiv al Societății, domeniul principal de activitate este 2829 „Fabricarea altor mașini și utilaje 
de utilizare generală”.

Cod CAEN
Codul CAEN asociat activității principale a Emitentului este 2829 — „Fabricarea altor mașini și utilaje 
de utilizare generală n.c.a.”.

Cod fiscal 
Codul de înregistrare fiscală: 3359107 

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului
Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș cu 
numărul de înregistrare J24/310/1993 .

Adresa societății
Sediul social al ADISS S.A. este în Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, județul Maramureș.

Date de contact 
Telefon: 0758750280
E-mail: invest@adiss.ro
Website: https://www.adiss.ro 
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Persoană de legătură cu BVB: 
Persoana de legatură este dna. Dancos Eniko – Director General

Simbol de tranzacționare
ADISS

Codul LEI, ISIN

Cod ISIN:    ROL8TEGLBRX2
Cod FISN:   ADISS/REGSHS RON0.5
Cod LEI:     7872008P1IP8PHOIEK82

Model de afacere: soluții de viitor în ingineria apei
Adiss există pentru a oferi clienților viziunea de a proiecta soluții sustenabile în domeniul ingineriei 
apei și determinarea de a le construi. Anii de pionierat au învățat echipa Adiss că este nevoie în 
egală măsură de responsabilitate deplină și execuție impecabilă pentru a valorifica cea mai prețioasă 
resursă a umanității. Cu o experiență de peste 28 de ani în România, compania rezolvă orice 
problemă de apă și inginerie, fiind alături de clienți necondiționat. Proiectează și produce, dezvoltă 
soluții, gestionează proiecte, oferă consultanță, face service, operează stații, se ocupă de tot ce 
înseamnă tratarea și epurarea apei.

Adiss reușește să își mențină poziția pe piață, să evolueze și să construiască soluții de viitor 
în ingineria apei datorită unor trăsături care îi aduc un avantaj competitiv: preocuparea pentru viitor, 
poziția de lider român în apă și inginerie, multidisciplinaritatea echipei, asumarea unui drum de 
perfecționarea continuă și rigoarea unei execuții impecabile.

Preocupare pentru viitor

Adiss crede cu tărie că gestionarea apei a devenit o abilitate critică în secolul 21. Compania înțelege 
că este responsabilă de sănătatea publică și de protecția mediului. De aceea, este dedicată 
construirii de soluții de viitor care funcționează pentru clienți și comunitățile pe care le deservesc. O 
apă mai curată înseamnă un viitor sigur.

• Tehnologii și soluții sustenabile
• Cultură organizațională bazată pe integritate
• Aderență la principii de dezvoltare durabilă
• Susținător al nevoilor locale de mediu
• Contribuitor la educația și dezvoltarea tinerilor
• Viziune pe termen lung, prin natura activității

Leadership în România

Adiss pune umărul la cele mai ambițioase proiecte din țară. Compania cunoaște provocările 
românești din domeniul apei și este pregătită să le întâmpine. Încurajează un mediu de lucru bazat 
pe colaborare și ajutor reciproc. Împreună cu clienții și partenerii, Adiss încearcă permanent să ridice 
standardele industriei.

• Pionierii apei în România
• Sistem integrat de soluții, echipamente și servicii în ingineria apei
• Prima companie care a deschis legăturile dintre operatori români și companii europene
• Parteneriat de peste 20 de ani cu liderul mondial Huber, alături de care oferă în 

exclusivitate o gamă completă de echipamente de proces pentru epurarea apei
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• 15 ani de premii la capitolul competitivitate

Multidisciplinaritate

Echipa Adiss este gata de orice provocare de inginerie a apei, de la A la Z. Integrarea verticală a 
competențelor permite companiei să abordeze competitiv proiecte la cheie și să acomodeze nevoile 
clientului, acționând ca producător și furnizor de echipamente, subantreprenor de lucrări mecanice și 
electrice, antreprenor general, consultant sau specialist în service.

Consultanță

Proiectare

Producție

Management 

Vânzare

Reabilitare

Montaj

Optimizare

Monitorizare

Service

Operare

Training  
 
 
 

Perfecționare continuă

Oamenii Adiss proiectează și construiesc doar soluții de top. Se străduiesc continuu să 
îmbunătățească propriul concept de stații compacte. Inspirați de viziunea fondatorilor, nu se opresc 
până nu ating un vârf în tehnologie. Își asumă cu încredere drumul către o inginerie perfectă în apă.

• Evoluție continuă, începând de la o firmă de proiectare
• Singurul producător român de stații compacte containerizate de epurare cu tehnologie 

proprie: conceptul modular Adipur
• Programe interne de înnoire a echipamentelor
• Control strict al calității: ISO 9001:2008, 14001:2005, OHSAS 18001:2008, agrement și 

studiu de impact pentru stațiile compacte

Execuție impecabilă

Viziunile îndrăznețe au nevoie de o rigoare absolută pentru a deveni realitate. Adiss își construiește 
soluțiile cu cei mai buni oameni și integrează cele mai bune tehnologii. Cunoștințele de inginerie ale 
specialiștilor Adiss permit companiei să rezolve proiectele rapid și eficient, cu o precizie științifică. 
Experiența îndelungată în producție asigură flexibilitate în raport cu cerințele, astfel că fiecare 
produs, serviciu sau soluție ofertată de Adiss se dimensionează particular pe cerințele clientului.

• Ingineri și specialiști cu experiență de peste 30 de ani
• Soluții bazate pe flexibilitate, fiabilitate și randament, executate la parametrii de calitate 

stabiliți la nivel național și european
• Programe software de proiectare și simulare a fluxului tehnologic
• Fabrică modernă și birouri de 3.200 m² construită în anul 2009
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Apă și inginerie
Tratarea apelor uzate este o dovadă de civilizație într-o societate. În România, domeniul a evoluat 
încet, dar continuu, după evenimentul marcant al revoluției. În anul 2000, mai puțin de una din cinci 
gospodării erau conectate la o stație de epurare; astăzi, s-a ajuns la una din două gospodării. Mai 
sunt multe de făcut pe piața locală pentru dezvoltarea și întreținerea infrastructurii de epurare și 
tratare a apelor. Emitentul și-a asumat pe deplin rolul de responsabil privind asigurarea cadrului 
necesar unei gospodăriri durabile a apei.

Stațiile compacte de epurare ( tratare a apei uzate ) produse sub marca proprie Adiss sunt 
dovada competenței și dezvoltării companiei în avansarea ingineriei apei în România. Toți anii de 
experiență în proiecte complexe la scară largă și toate parteneriatele din care echipa Emitentului a 
avut de învățat, începând cu relația de lungă durată cu Huber, au condus către acest moment. 
Începând cu anii 2000, Adiss a început să producă stația compactă containerizată de epurare a apei, 
primul produs-soluție în concept propriu, sub numele Adipur.

Adiss poate construi stațiile compacte Adipur integrând oricare dintre tehnologiile testate de 
epurare a apei. Tehnologia înglobată în stațiile compacte este destinată epurării avansate a apelor 
uzate menajere pentru 20 până la 6.000 de locuitori echivalenți. În cazuri particulare, o stație se 
poate extinde pentru a deservi până la 12.000 de locuitori. Forma compactă este eficientă ca spațiu. 
Concepția modulară îi permite funcționarea începând de la un debit redus până la debitul maxim 
pentru care a fost proiectată, contribuind semnificativ la reducerea costurilor aferente fluxului 
tehnologic. Controlul și monitorizarea permanentă a stației se realizează cu ajutorul unui sistem de 
automatizare unitar care îi asigură funcționarea automată.

Soluțiile Adiss sunt realizate și testate de echipa de specialiști a societății în fabrica de lângă 
Baia Mare. Produsele dezvoltate de către societate întrunesc parametrii de calitate stabiliți prin 
normativele europene prevăzute în Directiva Consiliului Uniunii Europene Nr. 91/271/EEC — 
21.05.1991 și în România prin HG 188/20.03.2002 modificată și completată prin HG 352/11.05.2005 
conform NP 133/2013. 

Adiss numără peste 250 de stații de epurare compacte Adipur instalate, garantează 
calitatea apei, oferă suport tehnologic și de proiectare, instalează rapid soluția și asigură servicii 
complete post-vânzare. Responsabilitate deplină și o execuție impecabilă.

În peste 28 de ani de activitate, companiei Adiss nu i-a fost executată nici o garanție de 
bună execuție pentru produsele furnizate.
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Scurt istoric
Un sfert de secol de activitate neîntreruptă într-un domeniu provocator a transformat compania 
românească, sub conducerea unui management vizionar, în lider pe segmentul său de piață. 
Evoluția Adiss de-a lungul anilor este marcată de sute de oameni care au dat din timpul, energia și 
cunoștințele lor pentru misiunea companiei, de la clienți, furnizori, colaboratori și parteneri la toți 
angajații care au fost parte din echipă din 1993 și până în prezent.

1993 Înființarea firmei.
În urmă cu 28 de ani, doi ingineri băimăreni — Cornel Raț și Damian Constantin, împreună 
cu economistul Ioan Simijdean, conduși de viziunea unui viitor mai curat al apei, au făcut 
primii pași înspre privatizarea unui sector de activitate încă puternic centralizat în acea 
perioadă. Sub condiționarea unor resurse financiare limitate, Adiss S.A. se înființează inițial 
ca o societate de proiectare. Anticipând indispensabilitatea soluțiilor de gestionare a apei 
într-o lume modernă, fondatorii s-au concentrat din primul moment pe dezvoltarea de soluții 
complete în tot ceea ce privește infrastructura apei.

1995 Începutul parteneriatului Adiss cu Huber. Certificare și validare.
Anul 1995 marchează certificarea și validarea viziunii fondatorilor societății. Dl. Hans G. 
Huber, inginer și fondator Huber — cel mai bun producător la nivel mondial de echipamente 
de proces pentru epurarea apei, a avut încredere în doi tineri ingineri veniți din România în 
Germania să achiziționeze echipamente. Deși nu răspundeau cerințelor de bonitate pentru 
garantarea plății, determinarea fondatorilor societății a condus la inițierea unui parteneriat 
cu societatea germană. Construite pe aceleași valori, Adiss și Huber continuă să 
colaboreze în regim de exclusivitate pentru România și după mai bine de 20 de ani.

1996 Achiziția primei hale și producția primelor echipamente.
Anul 1996 reprezintă un an al investițiilor. După achiziționarea primei hale a societății, 
soluțiile proiectate se concretizează prin producția primelor echipamente marca Adiss. 
Astfel, sub dorința de perfecționare și dezvoltare continuă, este completat primul catalog de 
produse al Adiss. 

2000 Una dintre primele expoziții.
Într-un ritm alert de dezvoltare, echipamentele proiectate de Adiss devin obiect al expunerii 
publice în cadrul unei expoziții organizate la sediul societății.

2001 Prima stație compactă de epurare a apei.
Odată cu Adiss, a evoluat și tehnologia operată în activitatea operațională. În timpul 
proiectării și punerii în funcțiune a echipamentelor destinate epurării apei, ideea de stații 
compacte apare ca o consecință firească a fluxului tehnologic dezvoltat de societate. 
Conceptul era revoluționar pentru anii 2000. Intensificarea competiției pe piață, accentuată 
în special de intrarea unor competitori externi, a impus caracterul inovator al soluțiilor 
dezvoltate ca strategie de conservare a avantajului competitiv. Astfel, Adiss a îmbunătățit 
continuu structura internă a modulelor biologice și a migrat de la oțel carbon la oțel inox. 
Modulele biologice, modulele de echipamente termoizolate și toate elementele care intră în 
contact cu apa sunt fabricate din oțel inoxidabil.

2009 Noul sediu și sistem de management.
Un pas important a fost făcut în anul 2009, când, pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați, 
a fost construit Complexul Tehnologic Adiss, oferind posibilitatea ca produsele societății să 
fie proiectate în cele mai moderne condiții din România. Proiectul a fost rezultatul unei 
investiții de tip greenfield, în valoare de 4 milioane de euro. Spațiul cuprinde birouri, 
organizate pe 1.000 de metri pătrați, și o hală de producție modernă întinsă pe 2.200 de 
metri pătrați, echipată cu utilaje de ultimă generație. Adiss este deschizător de drumuri și în 
domeniul managementului. În acest an, societatea introduce un sistem de management 
prin care acționariatul este despărțit de managementul companiei, asigurând astfel mediul 
corect al managementului bazat pe rezultate, independente de acționariat. 
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2009 Adiss, o afacere cu ADN de familie, pe principii corporatiste
Cornel Raț, cel care a dezvoltat compania până ce a devenit un lider pe segmentul său de 
activitate, a avut intuiția și priceperea de a forma noi lideri în cadrul organizației, precum și 
de a despărți acționariatul de administrarea companiei. Doamna Eniko Dancoș devine 
astfel directorul general al companiei împreună cu o echipă de management dedicată și 
pregătită pentru a contribui la viitorul sustenabil al comunităților din România, iar domnul 
Cornel Raț devine președintele neexecutiv al companiei până în anul 2010 când această 
funcție e preluată de către Cristian Raț. 

2012 Prima participare la IFAT a unei companii românești din domeniul apei
IFAT, cea mai mare platformă pentru gestionarea apei, canalizărilor, deșeurilor și materiilor 
prime, reunește industria din întreaga lume la cel mai important târg mondial pentru 
tehnologii de mediu. În anul 2012, Adiss aduce pentru prima dată ingineria românească a 
apei într-un cadru de recunoaștere internațională.

2014 Primul contract de antreprenoriat general
Experiența de peste 20 de ani în sectorul epurării și tratării apei, a permis abordarea 
proiectelor cu o nouă viziune. În calitate de antreprenor general, Adiss își însușește întregul 
proces de coordonare și implementare sau reabilitare a stațiilor de epurare. 
Profesionalismul cu care primele proiecte au fost realizate a condus la dezvoltarea unei linii 
complete de business de antreprenoriat general, sub principiul de „end to end solutions”.

2018 Identitate nouă de brand cu ocazia împlinirii a 25 de ani
Nevoia unui suflu nou impune asumarea unei noi identități care să genereze valoare 
adăugată notorietății dobândite pe parcursul unui sfert de secol de activitate. 
Procesul de rebranding, dar și de restabilire a valorilor care fundamentează cultura 
organizațională Adiss a fost realizat de către o echipă de designeri și consultanți 
profesioniști din cadrul Hye Studio. Proiectul a fost obiectul unei finanțări BERD, prin 
programul BAS România. Procesul a început în noiembrie 2017 și a fost implementat în  
martie 2018. Relația cu BERD a contribuit la dezvoltarea Emitentului, fiind un plus 
semnificativ de know-how.

2020 Focus pe domenii de activitate
De-a lungul anilor, activitatea Adiss s-a amplificat și diversificat considerabil faţă de 
momentul constituirii, datorită strategiilor de dezvoltare implementate și a oportunităților de 
context fructificate. Întotdeauna urmărind soluţii pentru ca atât patrimoniul, cât şi activitatea 
societăţii să fie valorificate la întregul potențial, conducerea Adiss a decis divizarea 
societății Adiss S.A. — Tratarea și epurarea apei, prin transmiterea unei părţi din patrimoniul 
său către societatea rezultantă, Adiss Asset Management S.A. — Parcuri eco-business/
industriale și alte investiții imobiliare. Conceptul Adiss Parc este al unui parc eco-business/
industrial ce poate fi definit ca zonă destinată utilizării de business sau industriale într-un 
amplasament adecvat care asigură sustenabilitatea prin integrarea aspectelor de calitate 
socială, economică și de mediu în amplasamentul, operațiunile de zi cu zi, managementul 
și dezvoltarea ulterioară a parcului. 

2021 Listare la Bursa de Valori București
Adiss S.A. anunță intenția de atragere de fonduri de pe piața românească de capital prin 
plasament privat urmată de listarea acțiunilor sale pe Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare a Bursei de Valori București – piața AeRO în cursul anului 2021, inițiativă 
aprobată prin hotărârea nr. 145 a AGEA întrunită la 27.05.2021. 
În primul trimestru al anului 2021, ADISS înregistrează o cifră de afaceri cu 40% mai mare 
față de aceeași perioadă a anului trecut și încheie trei contracte pentru stații Adipur în 
valoare de 4,75 mil. lei, în cadrul unor contracte câștigate de companii de construcții prin 
programele PNDL și AFIR. Termenele de execuție sunt de 4-5- luni, iar încasarea 90-120 
zile de la finalizarea proiectelor. Conducerea companiei confirmă, de asemenea, discuții 
înaintate pentru încheierea a altor 3 contracte în valoare totală de 4,6 mil. lei.
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Privire către viitor
Adiss înțelege că gestionarea apei a devenit o abilitate critică în secolul 21. De aceea, se dedică 
construirii de soluții de viitor care funcționează pentru clienți și pentru comunitățile pe care le 
deservesc. Cunoaște provocările din domeniul apei în România și este pregătit să le întâmpine, 
străduindu-se zi de zi pentru viitorul în care apa va fi utilizată înțelept. Adiss privește apa ca o parte 
integrantă a mediului, un patrimoniu ce trebuie protejat și conservat.

Misiune 
Adiss există pentru a oferi clienților viziunea de a proiecta soluții sustenabile și determinarea de a le 
construi. Anii de pionierat au învățat compania că este nevoie în egală măsură de înțelepciune și 
acțiune pentru a valorifica cea mai prețioasă resursă a umanității. Este o muncă provocatoare pe 
care Adiss reușește să o facă cu ajutorul clienților și partenerilor săi. Fiecare stație deservește o 
comunitate de oameni. Fiecare proiect este o nouă problemă de rezolvat. 

De un sfert de secol, pentru municipalități și industrii, Adiss este compania de inginerie care 
oferă soluții de top în domeniul epurării și tratării apei, având o experiență tehnică specifică în 
România. Activitatea Adiss îmbină oameni și tehnologie, apă și inginerie, determinare și precizie, 
sănătate și infrastructură, ambiție și asumare, curaj și știință. Apa este pe primul loc, se află în 
centrul muncii Adiss, iar ingineria este calea prin care este servit domeniul apei. Apă înseamnă 
epurare, tratare, apă uzată, apă potabilă, pe scurt, apă curată.

Misiunea Adiss este de a contribui la viitorul sustenabil al comunităților din România prin 
rezolvarea provocărilor din domeniul apei.

Viziune 
Orizontul antreprenorial al afacerii Adiss este de a pune umărul la construirea infrastructurii care 
asigură accesul la apă curată. Compania lucrează pentru un viitor sustenabil în care apa 
comunităților românești este pe mâini bune, tratată cu mult respect, o precizie științifică și o imensă 
responsabilitate față de oameni, sănătatea publică și mediu.

Valori
Adiss își desfășoară activitatea promovând o cultură organizațională bazată pe cinci valori: 
integritate, colaborare, curiozitate, performanță, asumare. Acestea au adus împreună oamenii Adiss 
de la bun început, i-au ținut împreună ani la rând și continuă să îi ghideze în fiecare zi.

Integritatea înseamnă a fi onest și corect cu clienții, partenerii și colaboratorii, a se ține de 
cuvânt și a acționa cu bun simț. Un om integru are o conștiință bazată pe adevăr, cunoaștere și 
dăruire, devenind în timp un model de urmat pentru ceilalți. În domeniul apei, integritatea nu este 
doar un deziderat pentru că acțiunile Adiss afectează sănătatea publică și mediul. Atât scopul 
muncii, cât și drumul, trebuie să fie de bună-credință.

Colaborarea se referă la încurajarea unui mediu de lucru bazat pe ajutor reciproc, respect și 
bună înțelegere, ca într-o familie. Ceea ce face Adiss ca echipă este foarte greu, nici un individ nu ar 
putea să o facă singur, este nevoie de toți. Munca și cunoștințele fiecăruia sunt esențiale și demne 
de respect. Împreună, echipa Adiss găsește soluții pentru orice provocare.

Curiozitatea, pentru Emitent, înseamnă a se menține curios, cu mintea deschisă și activă, 
dintr-o dorință de perfecționare continuă. Pentru angajați, Adiss este un spațiu de învățare.

Performanța înseamnă menținerea mai înalte standarde în tot ceea ce înseamnă activitatea 
companiei, precum și țintirea tot mai sus în domeniul ingineriei apei, cu o stăruitoare silință. Lucrurile 
de calitate se fac doar cu oameni de calitate, iar Adiss încheie cu brio din fiecare proiect pentru că se 
străduiește să aibă cei mai buni oameni în echipă, oameni care lucrează atent și riguros și nu 
coboară sub standardele setate.

Asumarea este o valoare care, pentru fiecare individ din echipa Adiss, înseamnă să își 
asume în totalitate munca pe care o face. Fiecare contribuie proactiv la reușita unui proiect. Adiss a 
câștigat o credibilitate și un renume pe piață datorită seriozității dovedite în timp prin toate acțiunile 
sale. Când Adiss își asumă un lucru printr-un contract, se întâmplă în timpul și condițiile promise.
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Viziunea pe termen lung, de la începuturile companiei și până în prezent, asumarea unei misiuni de 
impact în societate, precum și desfășurarea activității în consonanță cu valorile asumate reprezintă 
un factor diferențiator în raport cu concurența.

Obiective 
Adiss este un reper românesc pe segmentul său de activitate, obiectivele sale strategice vizând:

• Consolidarea poziției de lider pe piața tratării apei uzate din România și extinderea 
accelerată pe piața tratării apei 

• Creșterea profitabilității prin optimizarea proceselor interne și eficientizare energetică
• Digitizarea completă a activităților companiei 
• Diminuarea gradului de îndatorare
• Individualizarea activității de servicii de proiectare și consultanță tehnologică și 

extinderea portofoliului de clienți pentru produsele și serviciile de epurare și tratare a 
apei prin implementarea conceptului de Hub Tehnologic între companiile de top la nivel 
mondial și piața din România orientat spre îmbunătățirea calității apei și reducerea 
amprentei de carbon. 

• Dezvoltarea unei noi linii de business cu vânzare online 

Strategii
Societatea are în vedere o dezvoltarea unui nou segment de business orientat exclusiv către 
persoanele fizice, companii și sectorul HoReCa care, care să comercializeze online sisteme de 
tratare a apei sub un brand al Adiss și să asigure un sistem complet integrat de water station-uri 
pentru industria HoReCa, office buildinguri, unități de învățământ sau spitale . Noua linie de business 
va asigura diversificarea portofoliului de clienți și o reducere a gradului de dependență față de 
aceștia.

De asemenea, Adiss dorește individualizarea și dezvoltarea business unit-ului de proiectare 
și consultanță tehnologică pentru lucrări de infrastructură apă cu accentul pe noi tehnologii orientate 
spre îmbunătățirea calității apei, a reutilizării apei și reducerea amprentei de carbon. Know-how-ul 
Adiss va fi completat prin parteneriate strategice sub conceptul unui de Hub Tehnologic între 
companiile tehnologice de top din lume în domeniul apei și piața din România. Acest demers va veni 
în sprijinul extinderii portofoliului de clienți pentru produsele și serviciile de epurare și tratare a apei 
respectiv a consolidării poziției de lider pe piața tratării apei uzate din România și extinderea 
accelerată pe piața tratării apei.

Pe termen lung, Emitentul estimează că piața apei va avea un caracter inovator cu caracter  
tehnic, compus din optimizări de proces orientate către îmbunătățirea calității apei, a reutilizării apei 
și reducerea amprentei de carbon, precum și servicii post-vânzare a echipamentelor de proces, toate 
acestea fiind favorabile firmelor cu competențe în inginerie de proces și capabile să ofere soluții, 
servicii și produse de calitate într-un mod unitar. Din aceste punct de vedere, Adiss are o poziție 
recunoscută pe piață.

Atragerea de fonduri de pe piața de capital va facilita atingerea obiectivelor țintite și 
poziționarea Adiss ca entitate dominantă pe piața apei din România. 
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Tehnologii utilizate de Adiss
Cu o echipă de ingineri și specialiști, programe software de proiectare și simulare a fluxului 
tehnologic, Adiss optimizează permanent conceptele proprii dezvoltate. Societatea activează pe 
piața de tratare si epurare a apei uzate furnizând soluții dezvoltate intern, bazate pe competența 
tehnologică și integrarea verticală a unui set complet de specializări. Astfel, Emitentul asigură servicii 
complete de proiectare și consultanță pentru stații și echipamente de epurare a apei industriale și 
municipale. 

Menținerea standardelor calitative se realizează prin programe interne de înnoire a 
echipamentelor și un control strict al calității: ISO 9001, 14001, OHSAS 18001. Procesele 
tehnologice se conformează cu reglementările privitoare la mediu, fiind fundamentate de studii de 
agrement și de impact pentru fiecare stație amplasată de către Adiss (Directiva Consiliului Uniunii 
Europene Nr. 91/271/EEC — 21.05.1991, HG 188/20.03.2002 modificată și completată prin HG 
352/11.05.2005 conform NP 133/2013).

Adiss este singurul producător român de stații compacte containerizate de epurare cu 
tehnologie proprie, o opțiune flexibilă, eficientă și durabilă, proiectată și construită pentru o siguranță 
maximă în obținerea parametrilor urmăriți. Societatea se concentrează pe ingineria de proces pentru 
a dezvolta soluții performante, specifice condițiilor de mediu și surselor generatoare de apă 
netratată. 

Sistemul de management și monitorizare al stațiilor compacte și al echipamentelor de 
proces este operat în mod automat prin tehnologia SCADA, asigurând controlul fluxurilor tehnologice 
de la distanță.

Societatea construiește stații compacte care integrează tehnologii testate de epurare a apei:
• FBR — Fixed Bed Reactor: Stații compacte cu biofiltru fix
• MBBR — Moving Bed Biofilm Reactor: Reactor biologic cu biofiltru mobil
• SBR — Sequencing Batch Reactors: Reactor biologic cu alimentare secvențială
• RBC — Rotating Biological Contactor: Reactoare biologice cu biorotoare
• MBR — Membrane Bio Reactor: Reactor cu membrane
• MABR — Membrane Aerated Biofilm Reactor: Reactor cu membrane aerate

1. Treapta mecanică, prima etapă în procesul de epurare a apei, are ca scop preluarea și 
degrosisarea apelor uzate din rețeaua de canalizare și presupune separarea mecanică a 
impurităților prin sitare, deznisipare, separarea grăsimilor și decantarea primară. 

2. Ulterior, treapta biologică cuprinde toate obiectele prin care se face reducerea substanțelor 
organice biodegradabile, a fosforului, a azotului, în prezența nămolului recirculat și a oxigenului 
introdus artificial în proces. Substanțele organice constituie hrana bacteriilor mineralizatoare, iar 
nămolul recirculat conține materialul celular viu. Aceste procese se desfășoară în bazine 
biologice, folosind o tehnologie de epurare clasică (nitrificare-denitrificare simultană sau 
intermitentă), SBR, RBC sau MBR. Tehnologiile FBR și MBBR se bazează pe micro-organisme 
fixe care se depun pe suprafețele de contact asigurate de biofiltrele fixe sau mobile. Reținerea 
biomasei și separarea nămolului activat de apa epurată se fac în decantoarele secundare 
clasice, Dortmund sau lamelare, de înaltă eficiență. Reactoarele biologice sunt sub formă de 
container sau bazin circular.

3. Treapta terțiară cuprinde dezinfecția apei cu raze ultraviolete, ozon, clor sau prin filtrare cu 
membrane ultrafiltrante.
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Membrane

Adiss utilizează tehnologia membranelor HFM în 
două configurații: PVDF și PE. Acestea sunt într-
o varietate de aplicații pentru tratarea: apei 
uzate menajere și industriale, apei de proces 
industrial, potabilizare. Membranele asigură un 
raport superior al suprafeței de membrană pe 
volum. Această caracteristică permite 
echipamentului de proces să ocupe un volum 
mai mic decât cele ce utilizează orice tip de 
sedimentare gravitațională sau alte metode 
convenționale. Volumul mic ocupat reduce 
volumul necesar de aerare, scăzând astfel 
consumul energetic.

Avantaje
• Operare stabilă
• Toleranță mare la turbiditate
• Consum redus de energie
• Presiune mică de operare prin vacuum sau 

diferență de presiune
• Modulele de membrane pot fi instalate în 

bazinele existente
• Debit mare tratat
• Costuri de operare scăzute
• Fără operațiuni de spălare, se curăță în timpul 

aerării
• Rezistente la clor 

 
Ozon

Ozonul este unul dintre cei mai puternici oxidanți 
disponibili pe piață și este utilizat în mod obișnuit 
pentru tratarea apelor. În plus față de 
capacitățile sale de oxidare, este o metodă de 
tratare ecologică. Poluanții, substanțele colorate 
și mirosurile sunt eliminate, iar microorganis-
mele distruse, fără a crea subproduse clorurate 
dăunătoare sau reziduuri semnificative. Prin 
descompunerea oxigenului, ozonul oferă o 
alternativă ecologică la oxidarea cu clor, 
absorbție sau alte procese de separare. 

Avantaje
• Elimină bacteriile, virușii și majoritatea altor 

contaminanți organici și anorganici
• Poate înlocui și reduce semnificativ nivelul 

substanțelor chimice periculoase, cum ar fi 
clorul

• Acționează ca un agent ocluziv care ajută la 
îndepărtarea mineralelor, precum fierul și 
manganul

• Nu lasă nici subproduse clorinate, nici gusturi 
sau mirosuri chimice neplăcute

• Este generat în siguranță la fața locului și 
controlat la cerere

• Nu generează nevoia de a depozita și 
manipula oxidați și alte substanțe chimice  

 
UV

Dezinfecția apei prin tehnologia UV înseamnă 
inactivarea microorganismelor datorită unui 
proces de foto-oxidare a ADN-ului organismului. 
Radiația UV modifică ADN-ul din celule și 
oprește capacitatea acestora de a se reproduce. 
Mai mult de 99,99% dintre toți agenții patogeni 
pot fi făcuți inofensivi într-o fracțiune de 
secundă. Dezinfecția UV s-a dovedit a fi 
eficientă împotriva tuturor agenților patogeni, 
printre care paraziți și virusuri, fără a afecta 
gustul sau mirosul apei. 

Avantaje
• Mai sigură pentru cei ce operează stația, 

pentru comunitatea deservită și pentru mediul 
înconjurător

• Elimină riscurile asociate cu depozitarea și 
manipularea la fața locului a substanțelor 
chimice periculoase  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Clorinare

Clorinarea este probabil cea mai obișnuită 
metodă de eliminare a microorganismelor 
prezente în apă, de la locul producerii apei până 
la robinetul de apă al consumatorului. Este de 
ajutor mai ales atunci când apa furnizată provine 
din lacuri și râuri. Acestea pot conține niveluri 
ridicate de agenți patogeni ca rezultat al 
deversărilor din canalizare sau al unor efluenți 
netratați. Se poate folosi și pentru dezinfecția 
apei tratate din stațiile de epurare. Adiss 
furnizează soluții de dezinfecție care folosesc 
componente pe bază de clor: clor gazos (Cl2), 
hipoclorit de sodiu (NaOCl) și dioxid de clor 
(ClO2). 

Avantaje
• Eficiență împotriva microorganismelor din apă
• Cost scăzut 

Procesul de bază aplicat pentru tratarea fizico-chimică a apei poate fi extins cu mai multe trepte de 
tratare chimică și filtrare ulterioară. Treptele sunt alese în funcție de calitatea dorită pentru apă, 
fiecare reținând o anumită categorie de poluanți:

• Sisteme de sitare cu site fine
• Pre-dezinfecție cu ozon, UV, hipoclorit
• Procese de sedimentare primară pentru turbiditate > 100 NTU
• Proces de coagulare prin adaos de coagulant
• Oxidare cu permanganat sau apă oxigenată
• Epurare aer și aerare
• Flotare cu aer dizolvat (DAF)
• Electro-coagulare
• Floculare hidro-pneumatică
• Filtrare cu filtru de auto-curățare
• Filtrare cu carbon activat (ACF)
• Recuperare apă de spălare
• Ultra-filtrare
• Dezinfecție cu ozon, UV

15

Sistem Oxiperm Pro OCD



apă și inginerie adiss.ro

Oferta Adiss: sistem integrat de soluții
Conform Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, toate localitățile din România trebuie să se 
alinieze la cerințele europene privind infrastructura de canalizare, astfel încât fiecare gospodărie sau 
fiecare unitate industrială să deverseze apa uzată într-un sistem de canalizare în anumite limite de 
calitate. Din rețeaua de canalizare apa uzată trece printr-o stație de epurare ( tratare a apelor uzate ) 
care are rolul de a curăța apa pentru a putea fi deversată într-un emisar ( de ex. râuri ).

Acest sistem de canalizare și stații de tratare a apei uzate menajere constituie infrastructura 
apei, iar responsabilitatea configurării și operării acesteia este asumată de către companii de apă 
deținute de către comunitățile pe care le deservesc. 

Adiss, lider pe piața națională de epurare a apei, este o societatea care, pornind de la un nucleu de 
tehnologie, poate acționa pe piața apei din mai multe perspective:

• În calitate de Antreprenor General, caz în care participă la licitații publice pentru lucrări 
ample de infrastructură și își asumă întreg procesul de implementare sau reabilitare a 
stațiilor de epurare; 

• În calitate de subantreprenor lucrări mecanice și electrice sau acționând ca producător 
și furnizor de echipamente pentru societățile care au câștigat lucrări majore de 
infrastructură;  

• În calitate de Furnizor de servicii post vânzare .

Adiss a dezvoltat în cei peste 28 ani de activitate o gamă completă de produse și servicii pe care le 
poate oferi în raport cu nevoile clienților din segmentele țintă: 

• Tratarea apei uzate orășenești – Companii de apă locale și regionale
• Societăți de construcții – Companii care desfășoară activități ce implică construcția de 

stații de epurare sau reabilitarea acestora
• Producători industriali – Societăți care în activitatea lor poluează apa peste limitele 

admise de descărcare în rețeaua de canalizare. 

Emitentul se situează printre singurii producători români de stații compacte și echipamente de 
proces, oferind soluții de proiectare, dezvoltare, gestionare proiecte, consultanță și mentenanță, sub 
conceptul de ,, end to end solutions”. Astfel, gama de produse Adiss integrează soluții complete, de 
la consultanță, la implementare și servicii de mentenanță.

1. Soluții complete

SOLUȚII ADISS  

Epurarea apei în sistem descentralizat Rezidențial < 12.000 locuitori
Tratarea nămolului septic 

Epurarea apei în sistem centralizat Pre-tratare mecanică
Soluții pentru sedimentare
Bioreactoare cu membrană
Bioreactoare cu aerare
Micro-filtrare și filtrare
Treapta a 4-a – eliminarea micropoluanților
Echipamente auxiliare din inox

Tratarea reținerilor
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Energie verde Recuperarea energiei termice pentru clădiri verzi
Reutilizarea apei uzate  

Potabilizare apă Potabilizare apă de suprafață
Potabilizare apă subterană 

Tratare apă Bazine înot, parcuri acvative sau apă termală
Acvarii mari și grădini zoologice

Tratarea nămolului Pretratare nămol
Îngroșare nămol
Igienizare a nămolului
Deshidratare nămol
Uscare nămol
Incinerarea nămolului

Tratare apă industrială Abatoare, măcelării și prelucrarea cărnii
Lapte și prelucrarea laptelui
Berării, vin și alte băuturi
Fabrici de hârtie și industria celulozei
Industria textilă și a pielăriei
Prelucrarea deșeurilor organice
Prelucrarea deșeurilor minerale
Prelucrarea deșeurilor de plastic
Tratare levigate

Rețele pluviale și menajere Site pentru canalizare
Echipamente de control al debitului  

2. Gamă de stații compacte de epurare a apei 

Tehnologia înglobată în stațiile compacte Adiss este destinată epurării avansate a apelor uzate 
menajere pentru 20 până la 6.000 de locuitori echivalenți. În cazuri particulare, stațiile se pot extinde 
pentru a deservi până la 12.000 de locuitori. Concepția modulară permite funcționarea acestora 
începând de la un debit redus până la debitul maxim pentru care au fost proiectate, ceea ce reduce 
semnificativ costurile de exploatare.

Modulele biologice, modulele de echipamente termoizolate și toate elementele care intră în 
contact cu apa sunt fabricate din oțel inoxidabil. Pompele, mixerele și suflantele care intră în 
componența stațiilor din oferta Adiss sunt produse de către companii recunoscute la nivel mondial. 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3. Gamă completă de echipamente de proces

ECHIPAMENTE DE PROCES TRATARE ȘI EPURARE APĂ 

Grătare și site   Grătare coș
Grătare rare cu bare sau plăci perforate 
Site rotative cu reținere, sistem de spălare, 
deshidratare și transport rețineri de pe sită 
Grătare step-by-step 
Site ultrafine 
Stații preluare nămol septic de la vidanje  

Filtre și micro-site Filtre cu nisip
Site ultrafine
Filtre cu carbon
Membrane ultra filtrante  

Separare și spălare nisip. Eliminare grăsimi Separatoare longitudinale
Separatoare circulare
Sistem complet pentru sitare, tratament rețineri, 
deznisipare și separare grăsimi
Sistem spălare/deshidratare/transport rețineri
Poduri racloare pentru deznisipatoare  

Transportoare   Transportoare elicoidale în tub închis
Transportoare elicoidale cu capac
Transportoare cu bandă 

Gamă completă de poduri   Decantoare longitudinale
Pod raclor pentru deznisipator cu 
separator de grăsimi
Pod raclor cu lame
Pod raclor cu sucțiune

Decantoare circulare
Pod raclor cu lame
Pod raclor cu sucțiune radial
Pod raclor cu sucțiune diametral
Deversoare pentru decantoare

Bazine de îngroșare gravitațională a nămolului
Pod pentru îngroșare tip pieptene  

Separarea și spălarea reținerilor  Separatoare longitudinale
Separatoare circulare
Sistem complet pentru sitare, tratament rețineri, 
deznisipare și separare grăsimi
Sistem spălare/deshidratare/transport rețineri
Poduri racloare pentru deznisipatoare  

18



apă și inginerie adiss.ro

Filtre cu carbon activ  Filtre cu nisip
Site ultrafine
Filtre cu carbon
Membrane ultra filtrante  

Ozonizare + filtru cu carbon activ granular  Filtre cu nisip
Site ultrafine
Filtre cu carbon
Membrane ultra filtrante  

Filtre cu nisip + filtru cu carbon activ granular  Filtre cu nisip
Site ultrafine
Filtre cu carbon
Membrane ultra filtrante  

ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA COMPLETĂ A NĂMOLULUI  

Pretratare nămol   Stații de preluare nămol septic
Prese cu spălare  

Îngroșare nămol   Îngroșătoare cu disc
Îngroșătoare cu sistem elicoidal
Îngroșătoare cu filtru bandă
Poduri îngroșătoare IN
Poduri îngroșătoare INRL  

Igienizare nămol  

Deshidratare nămol   Deshidratare cu saci
Deshidratare cu presă șurub
Deshidratare cu filtru bandă
Centrifugă
Filtru cu plăci  

Uscare nămol   Uscător solar
Uscător modular cu aer 

ALTE ECHIPAMENTE   Flotații
Sisteme complete de aerare
Site pentru canalizare
Echipamente de control al debitului
Echipamente auxiliare din inox  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4. Gamă completă de servicii

TEHNOLOGIE  

Proiectare și consultanță  Studii de fezabilitate
Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție (DALI)
Analize cost-beneficiu
Proiecte tehnologice
Proiecte tehnice
Consultanță în procesul tehnologic

Consultanță în reabilitarea echipamentelor sau 
stațiilor

Analiza tehnică detaliată pe teren
Evaluare economică
Ofertă personalizată de soluții și echipamente

Montaj și punere în funcțiune
Soluții financiare — Adiss oferă posibilitatea 
eșalonării plăților pe rate

ECHIPAMENTE DE PROCES  

Audit și consultanță  Consultanță service
Evaluare parametrii de funcționare
Recomandări de specialitate  

Mentenanță echipamente
Reparații în șantier
Reparații în fabrica Adiss
Upgrade echipamente
Piese de schimb și logistica lor

SUPORT  

Monitorizare și supervizare Soluții de monitorizare și control  

Mentenanță  Costuri fixe de întreținere,
Risc redus pentru defecțiunile neplanificate
Respectarea deplină a cerințelor de mediu, 
sănătate și siguranță.  

Operare și mentenanță  Minimizarea ineficiențelor
Implementarea tehnologiilor de economisire a 
energiei 
Îmbunătățirea metodelor de control  

Service 24/7 Management complet echipamente sau proces 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OAMENI  

Know-how   Transfer de know-how către angajații clienților
Furnizare informații privind întreținerea, 
monitorizarea și controlul echipamentelor, 
inspecție și audit 

Training   Pregătirea operatorilor și instruirea acestora în 
domeniul echipamentelor de proces de către 
inginerii și tehnicienii Adiss cu experiență și 
calificare. 

Emitentul este singurul producător român de stații compacte containerizate de epurare cu tehnologie 
proprie, având compentența proiectării de soluții tehnologice pliate pe particularitățile clientului. De 
asemenea, Adiss este reprezentant exclusiv al HUBER în România, cel mai mare producător de 
echipamente de proces pentru epurarea apei recunoscut la nivel mondial.
Echipa de specialiști și tehnologia integrată a echipamentelor de proces permit abordarea 
competitivă a proiectelor la cheie. Acționând ca producător și furnizor de echipamente, 
subantreprenor de lucrări mecanice și electrice, antreprenor general, consultant sau specialist în 
service, Adiss asigură soluții personalizate pentru:

• Tratarea apei rezidențiale, industriale, municipale;
• Tratarea reținerilor;
• Energie verde: recuperarea energiei termice pentru clădiri verzi, Reutilizarea apei uzate;
• Potabilizare apă de suprafață, subterană;
• Tratare apă bazine de înot, parcuri acvatice sau apă termală;
• Tratarea nămolului: pretratare, îngroșare, igienizare, uscare, incinerare;
• Tratare apă industrială utilizată în : abatoare, măcelării și prelucrarea cărnii, lapte și 

prelucrarea laptelui, berării, vin și alte băuturi, fabrici de hârtie și industria celulozei, 
industria textilă și a pielăriei; prelucrarea deșeurilor organice, minerale sau de plastic;

• Rețele pluviale și menajere: site pentru canalizare, echipamente de control al debitului.
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Marketing și promovare
Deși activează într-un sector industrializat, marketingul își adjudecă poziția în strategia de piață a 
Emitentului, asigurând convergența funcțiilor principale ale societății: producția și desfacerea. 

Pentru Emitent, marketingul este un instrument de raționalizare a procesului de exploatare, 
care, prin activitatea de prospectare a pieței, asigură identificarea cerințelor clienților, evaluarea, 
categorisirea și satisfacerea acestora,  transformându-le într-un vector al producției. Astfel, 
potențialul societății este ancorat, în permanență, la așteptările pieței.

În ciclul de producție, Adiss utilizează studiul de piață pentru aclimatizarea volumului 
producției cu cererea și pentru  monitorizarea completă a întregului ciclului de viață al unui produs. 

În acord cu tehnologizarea sistemelor interne, prospectarea pieței se realizează prin sisteme 
software care permit monitorizarea licitațiilor publice și centralizarea informațiilor relevante.  În 
funcție de aceste informații este elaborată strategia de vânzări: ofertare în calitate de  antreprenor 
general, caz în care societatea participă la licitații pentru proiecte ample de infrastructură, sau de 
subantreprenor lucrări mecanice și electrice sau acționând ca producător și furnizor de echipamente 
caz în care furnizează echipamentele sau serviciile din gama Adiss societăților care au preluat lucrări 
de infrastructură. 

Cu o istorie de 28 ani pe piața ingineriei apei, Emitentul este lider pe segmentul său de 
activitate, de marca Adiss identificându-se peste 350 de proiecte realizate cu succes, peste 300 stații 
de epurare proiectate și implementate, care deservesc aproximativ 700 de comunități (2,5 milioane 
de oameni) și aproximativ 40.000.000 de litri de apă curățați zilnic. Pentru conservarea notorietății 
brand-ului, Adiss se axează pe menținerea standardelor calitative a proiectelor implementate. 

În egală măsura, direcțiile strategice  de dezvoltare ale Emitentului vizează implementarea 
conceptului de HUB tehnologic între companiile de top din lume si piața din România, asigurând 
extinderea bazei de clienți pentru produsele și serviciile destinate tratării și epurării apei.

Produsele Adiss beneficiază de recunoaștere națională și internațională la târgurile de 
specialitate: Expoapa, IFAT. În anul 2012, Adiss aduce pentru prima dată ingineria românească a 
apei într-un cadru de recunoaștere internațională prin participarea la IFAT, cel mai important târg 
mondial pentru tehnologii de mediu.

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de existență, Adiss a organizat vizite la structurile 
implementate, pentru a documenta și reevalua succesul proiectelor. 

Punctul de inflexiune în strategia de marketing a Adiss a fost reprezentat de inițierea unui amplu 
process de rebranding, proiect selectat și finanțat de BERD prin programul BAS Romania, în anul 
2018. Rezultatul procesului de rebranding portretizează în mod unitar valorile comune ale echipei 
Adiss, a căror esență a fost recunoscută și validată de clienții și comunitățile deservite. 

Devenind plusul de competitivitate al politicii de marketing, asumarea unei noi identități a 
contribuit la regăsirea și reafirmarea potențialului Adiss.

Analiza introspectivă la nivel de organizație, impusă de procesul de rebranding, a consolidat 
cultura corporativă printr-o mobilizare proactivă a întregii echipe de însușire a principiilor și valorilor 
care definesc Emitentul.

Cu o cultură organizațională bine închegată, direcțiile strategice ale conducerii Adiss 
vizează eficientizarea activității companiei și afirmarea ei ca lider pe piața apei din Romania, precum 
și menținerea unei cadențe în pașii strategici orientați spre dezvoltarea societății.

Pe parcursul evolutiv, Adiss își adjudecă numeroase premii la capitolul competitivitate, 
culminând topurile județene și naționale:

• Topul Județean al Firmelor – Camera de Comerț și Industrie Maramureș ediția 2015 , 
ediția 2016, ediția 2017, ediția 2018, 2019 și 2020;

• Diplomă de execlență pentru colaborare constantă și participarea la 20 de ediții 
consecutive ale EXPOAPA;

• Topul Național Al Firmelor ediția XXIII- a 2016 Premiul Național , Locul 1- Industrie , 
Întreprinderi Mijlocii – Fabricarea altor mașini de utilizare generală. 
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Politici de finanțare
Cifra de afaceri Adiss este în directă corelare cu liniile principale de finanțare a sectorului apei 
prezente în România și cu tipologia proiectelor pe care Adiss le câstigă pe piață.

Sub specificul activității, Adiss  realizează lucări ample de infrastructură în domeniul 
ingineriei apei, având asociate procese de exploatare cu ciclu lung de producție. Amploarea 
procesului operațional al Emitentului impune alocarea unor fonduri finanicare semnificative ca pilon 
de susținere a fluxului tehnologic. Liniile de finanțare principale pentru proiectele unde activează 
Emitentul sunt:

• Bugetul propriu al clienților 
• Bugetul Național – Diferite programe de finanțare pentru infrastructura locală 
• Finanțare Europeana – ISPA , POIM 1 , POIM 2

În peste 28 de ani de activitate, Adiss are definitivat un istoric în colaborarea cu toate tipologiile 
clienților pornind de la companii de apă, instituții publice până la clienți privați , din bugete proprii 
pană la fonduri europene.

Adiss a lucrat în cadrul proiectelor derulate prin finanțarea europeană prin programul 
operational POS Mediu 2007 – 2014. Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) a stabilit 
strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu în România, în perioada 
2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007. POS Mediu a 
avut un buget alocat de aproximativ 5,6 miliarde de euro, din care aproximativ 4,5 miliarde Euro a 
reprezentat finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Obiectivul general POS Mediu consta în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei 
şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu și 
urmărind reducerea diferenţei dintre infrastructura de mediu care există între România şi Uniunea 
Europeană. Implementarea programului avea în vedere definitivarea unor servicii publice mai 
eficiente şi mai performante legate de furnizarea apei, canalizare şi încălzire, cu luarea în 
considerare a principiului dezvoltării durabile.

Prin programul POS Mediu 2007-2014, Adiss a lucrat în calitate de AG pe lucrări în valoare 
totală de 49,2 mil. Lei, după cum urmează:

Toate contractele au fost finalizate cu succes și în termenul contractual.
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POS MEDIU 2007 – 2013

Denumire 
partener Locatie SE Obiectul contractului Val.ctr.lei

APA CANAL 
2000 PITESTI

Bradu, Costesti, 
Topoloveni

CL3 - extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Arges

12.546.646,05

HARVIZ SA 
MIERCUREA 
CIUC

Vlahita si Madaras
CL7 - reabilitarea si extinderea 
statiilor de epurare din Vlahita si 
Madaras

17.980.119,00

APA PROD SA 
DEVA Calan HD - CL4 constructie statie noua de 

epurare a apelor uzate in Calan 8.708.798,51

AQUATIM SA Deta

Realizare statie de epurare noua 
in Deta si Ciacova - lot 1 - 
realizare statie de epurare noua in 
Deta

9.995.989,09
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În prezent, Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 răspunde provocărilor de 
dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele.Având în vedere 
gradul ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în infrastructură, promovarea 
investiţiilor care adresează nevoile în domeniul infrastructurii şi resurselor au fost propuse spre 
finanţare în cadrul unui singur program operaţional, având ca obiectiv global: Dezvoltarea 
infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea 
creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a 
resurselor natural.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,84 mld. euro din care 6,93 mld. euro 
Fond de Coeziune şi 2,28 mld. euro Fond European de Dezvoltare Regională, la care se adaugă o 
cofinanţare totală de cca. 1,63 mld. Euro și este doar la începutul derulării sale datorită întârzierilor 
de implementare.

POIM 2014 – 2020 are în derulare licitații vizând stații de epurare, programul având o 
prelungire estimată până în anul 2023.

Prezentarea succintă a proiectelor pe care Emitentul lucrează în calitate de AG prin 
programul POIM 2014-2020 este redată în tabelul următor:

Doar lucrările semnate pe acest program în calitate de antreprenor general depășesc 
valoarea de 88,3 mil. Lei până în prezent, iar prelungirea programului până în anul 2023 și 
după acest termen conturează premisele contractării de noi proiecte în calitate de 
antreprenor general sau producător/ furnizor de echipamente sau servicii pentru 
companiile care vor câștiga proiecte pe acest program.

POIM 2014 – 2020

Denumire partener Locatie SE Obiectul contractului Val.ctr.in lei

COMPANIA DE APA 
ARAD

Pancota - Paulis
CL8 statii de epurare noi in 
Pancota si Paulis si colector 
de transfer apa uzata aferent

20.664.608,58

COMPANIA DE APA 
ARAD

Nădlac
CL11 - statie de epurare 
noua Nădlac

10.943.565,84

COMPANIA DE APA 
ARAD

Siria
CL14-modernizarea statiei de 
epurare Siria

8.819.168,89

RAJA CONSTANTA
Băneasa, Negru Vodă, 

Jegalia, Căzănești

CL47 - statii de epurare apa 
uzata Băneasa, Negru Vodă. 
Statie de epurare apa uzata 
Jegalia. Statie de epurare 
apa uzata Căzănești

47.965.013,28
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Analiza SWOT

PUNCTE FORTE

• Lider pe piața epurării apei în România
• Singurul producător român de stații compacte 

containerizate de epurare cu tehnologie proprie 
• Parteneriat de 20 de ani cu liderul global Huber
• Ofertă completă soluții sustenabile, echipamente și servicii
• Echipă specializată cu experiență
• Programe de software actuale pentru proiectare și 

simulare a fluxului tehnologic
• Cultură organizațională bazată pe integritate
• Susținător al nevoilor locale de mediu
• Programe interne de înnoire a echipamentelor
• Control strict al calității: ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 

(în peste 25 de ani de activitate nu au fost executate 
garanții de bună execuție)

• Singurul reprezentant al HUBER în România - cel mai 
mare producător de echipamente de proces pentru 
epurarea apei

• Model de business care oferă „end to end solutions”
• Experiență în colaborarea cu BERD și accesarea de 

fonduri europene  

PUNCTE SLABE

• Grad de îndatorare ridicat, 
amplificat de facilitățile de 
credit menite a atenua riscul de 
lichiditate.

• Lichiditate redusă generată de 
termene de încasare 
îndepărtate – proiectele fiind 
dependente de alte programe 
de finanțare și bugete locale

• Ciclu lung de activitate – 
potențial generator de 
probleme de cash-flow pe 
termen mediu și lung

• Decalarea termenelor de 
execuție a proiectelor aflate în 
diferite stadii ca urmare a 
tipologiei proiectelor 

OPORTUNITĂȚI

• Amplificarea accelerată investițiilor în infrastructura de apă 
și canalizare a comunităților ca parte a programelor de 
relansare economică și obligativitate asumată de către 
România ca stat membru EU

• Extinderea accelerată pe piața tratării apei din România
• Intensificarea cererii pentru retehnologizare și servicii post-

vânzare stații de epurare și tratare apă
• Expansiunea portofoliului de clienți pentru produse și 

servicii pentru tratarea și epurarea apei prin 
individualizarea și dezvoltarea business unit-ului de 
proiectare și consultanță tehnologică pentru lucrări de 
infrastructură de apă sub conceptul de HUB tehnologic 
între companiile de top la nivel mondial și piața din 
România

• Accentul pe tehnologii orientate spre eficientizare 
energetică și reducerea amprentei de carbon

• Business unit orientat exclusiv către persoanele fizice, 
companii și sectorul HoReCa, pentru comercializarea 
online sisteme de tratare a apei și sisteme integrate de 
water station-uri pentru industria HoReCa, office 
buildinguri, unități de învățământ sau spitale .

• Creșterea profitabilității prin optimizarea proceselor interne
• Îmbunătățirea puterii de negociere cu furnizorii
• Atribuirea de noi contracte de antreprenoriat general și 

vânzări echipamente și servicii pentru lucrări de 
infrastructură de apă 

• Valorificarea oportunităților de finanțare oferite de piața de 
capital

AMENINȚĂRI

• Dependența de programele de 
finanțare ale autorităților locale

• Neconcordanța Românei cu 
intervalele de implementare 
aferente proiectelor UE

• Întârzierea licitațiilor publice 
• Insuficiența fondurilor proprii 

pentru asumarea proiectelor 
majore de infrastructură 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Informații cu privire la acțiuni și la structura 
acționariatului
Noul capital social al societății este de 8.490.000 lei contribuit în numerar și în natură, subscris și 
vărsat integral, împărțit în 16.980.000 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, liber 
transferabile, fiecare având o valoare nominală de 0,5 lei. La momentul redactării Memorandumului, 
structura acționariatului Societății „ ADISS S.A.” este următoarea:

 Structură acționariat, dețineri semnificative

La data de 11 Iunie 2021, s-a încheiat plasamentul privat derulat prin sistemul Bursei de 
Valori București a 4.240.000 acțiuni nou emise de către ADISS S.A. în conformitate cu hotărârea 
AGEA nr. 145/27.05.2021 în urma căruia capitalul social a fost majorat cu 2.120.000 lei. Capitalul 
social rezultat este de 8.490.000 lei împărțit în 16.980.000 acțiuni.

Acțiunile nou emise au fost subscrise în plasamentul privat la un preț de emisiune de 1,5 
lei / acțiune, din care 1 leu a reprezentat prima de emisiune. Prețul de emisiune a fost determinat în 
urma acordării reducerii de 16,7% pentru investitorii participanți la plasamentul privat, reducere 
aplicată la valoarea estimată de piață a Societății în ipoteza subscrierii integrale a Ofertei.

Valoarea capitalizării anticipate a Societății estimată în urma derulării plasamentului 
privat, la un preț de subscriere de 1,5 lei/acțiune, este de 25.470.000 lei, echivalent a 5,15 mil. 
euro (curs valutar la data 07.09.2021).

Nr. 
crt

Actionar Aport la capital social 
(Lei)

Numar total de actiuni 
detinute

Procent din 
capitalul social

1 Raț Cristian 6.370.000 12.740.000 75,03%

2. Alti actionari - tip lista 
(154 de actionari) 

2.120.000 lei 4.240.000 24,97%

Total 8.490.000 Lei 16.980.000 100%
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Conducerea societății
Administrarea societății este realizată prin sistem unitar, fiind fundamentată pe două structuri de 
conducere și administrare, respectiv: Consiliul de administrație și Conducerea Executivă.

Consiliul de Administrație este compus din 3 membri, care sunt nominalizați și validați de 
către Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși, 
președintele Consiliului de Administrație fiind și Director General, nominalizat și validat de către 
Adunarea Generală a Acționarilor.

Conducerea societății este delegată către 3 directori cu mandate de câte 4 ani cu 
posibilitatea de a fi confirmați în continuare în funcție. Conducerea Executivă este compusă din 
Directoratul General și de încă doi directori aflați în subordinea acestuia: Directorul Comercial și 
Directorul Tehnic.

Responsabilitatea de bază a Directorilor este de a-și exercita judecata în afaceri pentru a 
acționa în ceea ce consideră în mod rezonabil că este în interesul societății și a acționarilor acesteia 
și de a se comporta cu loialitate în conformitate cu obligațiile lor conform legilor în vigoare, actului 
constitutiv, hotărârilor adunării acționarilor și ale Consiliului de Administrație.  Directorii vor participa 
la ședințele Consiliului de Administrație și la Adunările Acționarilor și vor petrece timpul necesar 
pentru a-și îndeplini responsabilitățile în calitate de directori, inclusiv să se întâlnească cât de des 
este necesar pentru a îndeplini în mod corespunzător aceste responsabilități. De asemenea, se 
așteaptă ca directorii să revizuiască în prealabil toate materialele pentru ședințele Consiliului de 
Administrație și ale Adunările Acționarilor. 

La momentul redactării prezentului Memorandum, Conducerea Executivă este următoarea:
• Dna. DANCOȘ ENIKO — Director General Adiss
• Dl. ERDELY CSABA — Director Comercial Adiss
• Dl. CIPRIAN COASĂ — Director Tehnic Adiss

Consiliul de Adminstrație are următoarele atribuții de bază conform legii, restul fiind delegate 
directorilor:

Stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;  stabilirea 
politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor, cu excepția directorului general care 
este și președintele consiliului de administrație ; supravegherea activităţii directorilor; pregătirea 
raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei.

La momentul redactării prezentului Memorandum,  componența Consiliului de Administrație este 
următoarea: 

• Dna. DANCOȘ ENIKO — Președinte
• Dl. VĂLEAN CIPRIAN — Membru neexecutiv independent
• Dna. INDRE MĂRIOARA — Membru neexecutiv — expert financiar.

Mandatul prezentului Consiliu de Administrație va înceta la data de 8 Iunie 2025.
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Eniko Dancoș— Președintele Consiliului de Administrație și Director General

Doamna Eniko Dancoș este absolventă a Universității de Nord din Baia Mare , 
Facultatea de Inginerie  în domeniul inginerie mecanica,  specializarea 
Echipamente pentru procese industriale .
Din anul 2006 doamna Eniko Dancoș se alătură echipei Adiss folosind  
experiența profesională în domeniul ingineriei dobândită în urma desfășurării 
activității într-o companie Australiană  - Aurul S.A .
Studiile de licență în domeniul ingineriei mecanice în consonanță cu 
experiența deja dobândită fundamentează evoluția ascendentă pe scara 
ierarhică a societății Adiss. Dupa 3 luni în calitate de tehnolog, aceasta devine 
Manager de proiect iar în scurt timp, Director executiv.
Cu o viziune care se pliază pe profilul și politica afacerii Adiss, doamna Dancoș 

preia responsabilitatea coordonării și organizării întregii activități a societății prin funcția de Director 
general. Reprezentând conducerea executivă, Doamna Dancoș , prin cunoștințe și expertiză în 
domeniu  și-a adus aportul la dezvoltarea companiei, Adiss fiind de aproape trei decenii sinonim cu 
calitatea.
Cu spirit întreprinzător, doamna Dancos și-a adjudecat numeroase trofee de business. In anul 2009 , 
aceasta primește distincția de "femeie manager a anului “, acordată de către Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș.
Sub conducerea acesteia, împreună cu o echipă specializată Adiss devine lider national în sectorul 
său de activitate, dar și un partener responsabil pentru protecția mediului înconjurător, în care apa 
joacă un rol esențial.

Ciprian Vălean — Membru neexecutiv - independent

Domnul Ciprian Vălean este avocat, fiind membru al Baroul București din anul 2002, în prezent 
activând în cadrul societății de avocați Dumitraș, Vălean și Asociații din Baia Mare. Serviciile juridice 
de consultanță și situațiile specifice cu care se confruntă o societate comercială, asistența juridică și 
reprezentarea societății în fața instanțelor de judecată dar și în relația cu orice altă persoană fizică 
sau juridică sau instituții publice cu privire la desfășurarea activităților comerciale sunt doar o parte 
din vasta sa experiența în serviciile prestate către societățile comerciale pe spețe și litigii de drept 
comercial, drept admininstrativ și fiscal, drept al afacerilor în general.

Mărioara Indre — Membru neexecutiv — expert financiar

Doamna Mărioara Indre este expert contabil, consultant fiscal și expert evaluator. Are o vastă 
experiență  în contabilitate, consultantă contabilă și fiscală, activităţi de audit statutar, consultanță 
financiară, analize economice, controling, bugete, politici si proceduri contabile, control intern, 
contabilitate finanțări nerambursabile din fonduri guvernamentale și europene, întocmire si certificare 
situații financiare anuale, cenzor, activități de audit extern in echipe de auditori financiari.
De asemenea este lector cursuri de contabilitate și lector seminarii fiscalitate.
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Ciprian Coasă – Director Tehnic

În calitate de Director Tehnic, domnul Ciprian Coasă este absolvent de studii 
de licență, specializarea Tehnologia Constructiilor de Mașini la Universitatea 
De Nord din Baia Mare .
In anul 2007, proaspăt absolvent se alătură echipei Adiss în funcția de Inginer 
Proiectant. Însușirea rapidă a cunoștințelor și principiilor care ghidează 
activitatea Adiss se imprimă în parcursul profesional al acestuia, devenind în 
scurt timp Manager de Produs în cadrul departamentului de cercetare - 
proiectare .
Din anul 2009, in calitate de manager, Dl. Coasă coordonează  Departament 
de Cercetare Proiectare .
Începând cu anul 2018, aceasta face parte din conducerea executivă a Adiss , 

fiind implicat in mod direct în planificarea și organizarea activității de proiectare și producție a 
companiei.

Erdely Csaba – Director Comercial 
Domnul Erdely este directorul comercial al Adiss începând cu anul 2007, în 
subordinea acestuia aflându-se activitățile de ofertare, prospectare a pieței, 
finalizarea contractelor de vânzarea- cumpărare, gestionare relații cu clienții, 
monitorizarea licitațiilor, coordonarea procesului de marketing-vânzare.

Domnul Erdely deține o experiență profesională îndelungată în 
gestionarea activității comerciale, acesta activând timp de 4 ani în cadrul 
societății ETITUB SRL ca Sef Compartiment Marketing-Comercial, și, 
respectiv, ca Director Comercial în societatea  PLASTUNION GRUP  S.A. 
pentru o perioadă de 7 ani.

Parcursul profesional este completat de abilitățile manageriale 
dobândite prin prisma calității de administrator al societății  FITPLAST SRL și 
Inspector Agricol la Institutul Judetean al Agriculturii si Alimentației Maramureș. Finalizarea studiilor 
în domeniul Zootehniei la Universitatea de Stiințe Agricole Cluj Napoca a reprezentat un aport 
semnificativ pentru Adiss, care și-a asumat o politică de promovare a integrității ecosistemului.
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Guvernanță corporativă 
O bună guvernanță corporativă este un instrument puternic de consolidare a competitivității pieței,  
prin promovarea celor mai bune practici, a transparenței și a încrederii. 

Structurile de guvernanță corporativă sunt puternic ancorate în sistemul de conducere al 
Adiss, societatea îndeplinind cerințe importante din codul BVB prin principiile de guvernanță 
asumate deja. Respectarea bunelor practici corporative asigură implementarea unei culturi 
organizaționale bazată pe conduită morală  și viziune antreprenorială, fundamentând dezvoltarea 
sustenabilă a Emitentului.

În acord cu recomandările codului BVB privind responsabilitățile,  rolul și atribuțiile 
Consiliului de Administrație și ale Conducerii Executive în societate sunt clar definite, documentate și 
delimitate. Segregarea responsabilităților este asigurată la nivelul fiecărei structuri administrative: 
Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliu de Administrație și Conducere Executivă. Conform 
politicii de gestionare a conflictelor de interes, componența Consiliului de Administrație a Emitentului 
asigură echilibrul de independență, permițând îndeplinirea sarcinilor și a atribuțiilor în mod eficient. 
Din cei trei membri ai Consiliului de Administrație, doi sunt neexecutivi și unul este independent.

De asemenea, Emitentul a integrat un sistem de management al riscului intern care 
răspunde nevoilor de prevenire și eficientizare în aplicarea procedurilor interne la nivelul întregii 
Societății. Pentru o evaluarea independentă, obiectivă și eficace a procesului de gestiune a riscului, 
control intern și a practicilor de guvernanță corporativă, Adiss a organizat în cadrul societății o 
structură distinctă de Audit Intern. 

Promovarea principiilor de cultură organizațională și de  management a riscurilor interne și a 
potențialelor conflicte de interes a ghidat decizia de înființare a Comitetului de Audit al Adiss. Alcătuit 
din membri neexecutivi, Comitetul de Audit efectuează evaluarea periodică a sistemului de control 
intern și de gestiune a riscului și asigură integritatea raportării financiare, inclusiv a procedurilor de 
audit intern și extern. 

Comitetul de Audit al Emitentului are următoarea componență:
• Dna. Indre Mărioara— Președintele Comitetului de Audit, Membru neexecutiv, Expert 

Financiar
• Dl. Ciprian Vălean — Membru neexecutiv 

 
Atribuțiile Comitetului de Audit sunt în principal următoarele:

• de a examina si revizui situațiile financiare anuale ; 
• de a efectua evaluări anuale ale sistemului de control intern;
• de a evalua eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului;
• de a monitoriza aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general 

acceptate;
• de a evalua conflictele de interese in tranzacțiile cu părțile afiliate;
• de a analiza si revizui tranzacțiile cu părțile afiliate 
• de a face recomandări Consiliului de Administrație

Sub principiile de responsabilitate socială, Emitentul își desfășoară activitatea în conformitate cu 
reglementările și cerințele de conservare a mediului și protecție a ecosistemelor, una din atribuțiile 
principale ale Conducerii Executive fiind de a stabili politica de mediu a societății și de a asigura 
consecvența implementării acesteia în activitatea curentă. Soluțiile furnizate de către Emitent sunt 
dezvoltate intern, prin tehnologia proprie, asigurând parametrii de calitate stabiliți la nivel European 
și național. Politica conducerii vizează menținerea standardelor calitative prin programe interne de 
înnoire a echipamentelor și un control strict al calității: ISO 9001, 14001, OHSAS 18001. Procesele 
tehnologice se conformează cu reglementările privitoare la mediu, fiind fundamentate de studii de 
agrement și de impact pentru fiecare stație amplasată de către Adiss (Directiva Consiliului Uniunii 
Europene Nr. 91/271/EEC — 21.05.1991, HG 188/20.03.2002 modificată și completată prin HG 
352/11.05.2005 conform NP 133/2013).
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În acest sens, societatea a implementat o politică de mediu care vizează:
• aplicarea principiilor de prevenire a poluării mediului  înconjurator și prevenirea riscurilor 

de sănătate și securitate în  muncă;
• conformarea cu cerințele și reglementările legislative
• implementarea unui Sistem Integrat de Management conform ISO  9001 - calitate,  ISO  

14001 - mediu, ISO  45001  -  sănătate  și  securitate  în  muncă cu responsabilități 
privind planificarea, asigurarea și monitorizarea performanțelor proceselor în vederea 
îmbunătățirii permanente a parametrilor de funcționare.

• Fixarea unor obiective de  calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă care sunt 
analizate și revizuite periodic în scopul maximizării performanțelor organizației.

• Îmbunătățirea gestiunii deșeurilor, evitarea contaminării solului, îmbunătățirea 
managementului emisiilor atmosferice și al evacuărilor de ape uzate generate de 
activitatea curentă sau ca urmare a unor situații de urgență.

• Controlul, reducerea și influențarea riscurilor identificate, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și adoptarea unui comportament preventiv față de integritatea mediului, 
sănătatea și securitatea în muncă.

• Sporirea gradului de conștientizare privind mediul, calitatea, sănătatea și securitatea în 
muncă în rândul angajaților și furnizorilor prin promovarea valorilor care ghidează 
cultura organizațională a Adiss.

Totodată, conducerea Adiss S.A. asigură publicului și tuturor părților interesate, disponibilitatea 
politicii sale referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.
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Resursa umană
Cultura organizațională asumată de echipa Adiss , echipă vastă experiență, este cel mai important 
activ al societății, precum și vectorul principal pentru implementarea strategiilor de dezvoltare și de 
atingere a obiectivelor. Pe parcursul creșterii Adiss, structura organizațională s-a adaptat nevoilor 
societății și schimbărilor de strategie. În acest proces de modelare continuă, s-a urmărit ca resursa 
umană valoroasă pentru Adiss și consonantă cu cultura organizațională a societății să își găsească 
rolul potrivit și să se dezvolte împreună cu Adiss. Cultura organizațională Adiss încurajează un mediu 
de lucru bazat pe colaborare si ajutor reciproc, transformând societatea într-un spațiu de învățare și 
dezvoltare comun.

Având o echipă de ingineri și tehnicieni specialiști, Adiss urmărește proiectarea, 
dezvoltarea, implementarea și monetizarea propriilor soluții profesionale în domeniul tratării apei 
uzate. Structura organizațională și lanțul scurt de decizie permit societății să abordeze cu 
promptitudine proiectele asumate.

Echipa Adiss a crescut numeric în timp, fluctuând în raport cu activitatea operațională, 
ajungând de la 123 angajați în anul 2015, cu cea mai mare valoarea a cifrei de afaceri, la 68 de 
angajați în 2019 și 70 de angajați la 31.12.2020.

În prezent, dintre cei 70 de angajați Adiss, 37 sunt implicați direct în procesul de producție și 
servisare, 8 sunt responsabili de cercetarea și proiectarea echipamentelor, 10 angajați pregătesc 
ofertarea, 2 sunt responsabili de aprovizionare, 3 aparțin departamentului financiar și de audit intern 
și 5 fac parte din echipa de management.

Ingineria apei presupune precizie științifică și experiență, echipa Adiss fiind constituită în 
proporție de 71% din persoane cu vârsta cuprinsă între 30-60 de ani. Din punct de vedere al calității 
profesionale, societatea atrage și reține persoane potrivite cu direcția și specificul activității Adiss, 
având competențe dovedite prin experiență și, mai ales, prin rezultate. 56% din angajați sunt 
absolvenți de studii superioare.

Programul de muncă pentru personalul Emitentului este cuprins într-un interval de 8 ore, 
obligațiile contractuale ale angajaților fiind pe perioadă nedeterminată.

Departament Numar angajați

ACHIZIȚII 2

AUDIT INTERN 1

CERCETARE-PROIECTARE 8

COMERCIAL 10

FINANCIAR 2

MANAGERI PROIECT 4

PRODUCTIE SERVICE 37

RESURSE UMANE 1

MANAGEMENT 5

Total 70
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Structura cifrei de afaceri
Produsele din oferta Adiss îmbină fiabilitatea cu ingineria inovatoare pentru a obține soluții tehnice 
optime și a îndeplini standardele de calitate asumate. Deși Adiss, prin natura activității, oferă garanții 
de bună execuție, în peste 25 de ani de activitate nu a fost necesară execuția de garanții pentru 
produsele furnizate.

Gama de produse Adiss integrează soluții complete, de la consultanță, la implementare și 
servicii mentenanță, Emitentul dezvoltând un model de business sub conceptul de end to end 
solutions.

Echipa de specialiști și tehnologia integrată a echipamentelor de proces permit 
dimensionarea soluțiilor în acord cu cerințele specifice ale clientului. Acționând ca producător și 
furnizor de echipamente, subantreprenor de lucrări mecanice și electrice, antreprenor general, 
consultant sau specialist în service, Adiss asigură soluții personalizate centrate pe următoarele linii 
de business: antreprenoriat general (AG), producția și comercializarea de echipamente de 
proces, servicii.

Accelerarea activității de comercializare, reflectată prin creșterea cifrei de afaceri cu 84,65% în 
cursul anului 2020, se subscrie direcțiilor strategice ale conducerii privind expansiunea pe toate 
segmentele de desfacere. Astfel, intensificarea absorbției pieței imprimă un vector ascendent la 
nivelul liniilor de business ale Emitentului. 

Ca Antreprenor General, Emitentul participă la licitații publice pentru lucrări ample de 
infrastructură asumându-și întreg procesul de implementare sau reabilitare a stațiilor de epurare.  
Segmentul de Antreprenoriat General (AG), deși în pondere de doar 19,60% din cifra de afaceri 
aferentă anului 2020, înregistrează cea mai accelerată creștere față de anul 2019 (139,21%), pe 
fondul consolidării prezenței la licitațiile publice pentru proiectare, execuție sau reabilitare stații de 
epurare și contractarea unui număr mai ridicat de proiecte incidente infrastructurii apei. În cursul 
anului 2020, ponderea antreprenoriatului general a fost realizată din 4 contracte cu desfășurare pe 
mai multi ani, din care două au fost deja finalizate cu succes. Având în vedere amploarea proiectelor 
specifice acestui segment de desfacere, valoarea contractelor pornește de la 3 mil. Euro.

Adiss acționează ca subantreprenor lucrări mecanice și electrice sau acționând ca 
producător și furnizor de echipamente caz în care furnizează echipamentele sau serviciile din gama 
Adiss societăților care au preluat lucrări de infrastructură. Plusul de flexibilitate asociat acestui 
segment de desfacere adjudecă poziția dominantă în structura cifrei de afaceri, 68,08% din volumul 
vânzărilor provenind din producția și furnizarea de echipamente de proces.

Linia de business aferentă serviciilor post vânzare constituie azi elementul diversificator al 
ofertei Adiss, cuprinzând servicii de montaj, mentenanță și reparații în șantier sau în fabrică. În 
pondere de 12,32% din cifra de afaceri la 31.12.2020, segmentul serviciilor se majorează cu 2,5% 
de la o perioadă la alta.
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Structural, oferta Emitentului cuprinde stații compacte modulare de epurare a apei, a căror volum 
vândut marchează o creștere cu 67% în cursul anului 2020, contribuind în proporție de 40,75% la 
dinamica cifrei de afaceri a societății. Gama de echipamente de proces integrează instalații pentru 
tratarea și epurarea apei, reprezentând 19,12% din cifra de afaceri, și, în completare, echipamente 
pentru tratarea nămolului, în pondere de 8,20%. Dublarea volumului vânzărilor pe ambele 
subcategorii de produse imprimă aceeași dinamică la nivelul întregii game de echipamente. Ritmul 
de creștere al serviciilor oferite este mai lent, dar ascendent (+9,33%), în timp ce volumul vândut în 
cadrul segmentului de Antreprenoriat General marchează o majorare de 139,21%.

Distribuția cifrei de afaceri pe zone geografice relevă o concentrare a proiectelor în regiunea 
Munteniei (39%) și Moldovei (28%), în timp ce zonele central-vestice asigură distribuția ofertei Adiss 
în proporție de 33%.

  2017 2018 2019 2020

AG 3.449.132 3.581.532 3.313.458 7.925.966

Stații compacte de epurare a apei 8.702.169 11.402.796 9.871.242 16.480.662

Echipamente de proces 4.508.582 3.098.184 3.936.131 11.046.950

Echip. pt tratarea si epurarea apei 3.156.007 2.168.729 2.755.292 7.732.865

Echip.pt tratarea namolului 1.352.575 929.455 1.180.839 3.314.085

Servicii post vanzare 2.984.556 2.462.063 3.657.721 3.774.117

Alte servicii 488.877 1.308.393 1.121.942 1.211.680

TOTAL 20.133.316 21.852.968 21.900.494 40.439.375

Distribuția cifrei de afaceri pe categorii de produse
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Piața țintă. Tendințe și perspective
Adiss S.A. și-a delimitat piața țintă prin furnizarea de soluții sustenabile orientate către calitatea apei, 
eficiență energetică și scăderea amprentei de carbon, implementate printr-o gamă completă de  
echipamente de proces și servicii pentru procesele de epurare și tratare a apei.

Importanța tratării apelor uzate  în contextul actual al poluării globale1

Apa atinge fiecare aspect al dezvoltării economice și sociale și se leagă de aproape fiecare obiectiv 
de dezvoltare durabilă. Conduce creșterea economică, susține ecosisteme sănătoase și este 
esențială și fundamentală pentru viața însăși. Dar Terra are o capacitate limitată de a satisface 
cererea crescândă de resurse naturale din partea sistemului socio-economic şi de a absorbi efectele 
distructive ale folosirii lor. În acest context, este indubitabilă importanța proceselor și sistemelor de 
tratare inteligentă a apelor uzate. 

Ritmul galopant în care se extrag resursele de apă pentru consum la nivel planetar (fig.1) 
generează o pondere proporțională de ape uzate care amenință să afecteze ecosistemele naturale 
într-o proporție din ce în ce mai mare și din păcate tot mai gravă, datorită noilor tipuri de poluanți, 
îndeosebi din domeniul farmaceuticelor și industriei chimice. În acest context, devine crucial aportul 
sectorului de epurare și tratare a apelor reziduale, pentru a nu se perturba ecosistemele acvatice 
care asigură sănătatea planetară. 

Pericolul este iminent, deoarece la nivel global 80% din apele uzate sunt deversate în mediul 
înconjurător fără o tratare adecvată prealabilă, potrivit unui raport al Băncii Mondiale publicat în 
2020 . România se află și ea pe ultimul loc în Europa la acest capitol, cu aproape 40% ape 2

deversate netratate, provenite în special din zonele rurale, și un procent semnificativ de ape 
insuficient tratate față de nivelul standard european. 

Viitorul este despre a aborda problematica apelor uzate și a vedea în aceasta o oportunitate 
de a proteja sănătatea umană și a mediului înconjurător și de a extrage materiale care pot fi utilizate 
din nou și din nou într-o societate care devine din ce în ce mai circulară.

Gestionarea apelor uzate nu este o problemă pe care să o putem amâna până când vom 
avea mai mult timp sau mai mulți bani. Suntem datori să acționăm pentru a opri înrăutățirea 
mediului. De măsurile pe care le luăm acum depinde cum va arăta lumea și sănătatea noastră, 
implicit și economia noastră, peste 10, 20 sau 50 de ani.

 Apele uzate reprezintă apele folosite in procesele industriale de producție sau în gospodariile populației, poluate cu diferite 1

substanțe, evacuate prin intermediul sistemului de canalizare în receptori naturali (râuri, lacuri, Marea Neagră) sau pe diferite 
terenuri, cu sau fără epurare prealabilă.

 Sursa: https://www.worldbank.org/en/news/video/2020/03/19/wastewater-is-not-a-waste2
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Peste 80% din 
bolile corpului 
omenesc se 
datorează apei.

—Dr. Louis Pasteur

Fig.1. Evoluția consumului de apă la nivel global pentru agricultură, industrie și uz casnic din 
1900 până în 2014 (în trilioane metri cubi). 
Sursa: https://ourworldindata.org/water-use-stress

https://ourworldindata.org/water-use-stress
https://www.worldbank.org/en/news/video/2020/03/19/wastewater-is-not-a-waste
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Pe plan global se observă un trend de practici investiționale transformaționale din partea 
investitorilor profesionali , urmărindu-se convertirea riscurilor sistemice globale în randamente 3

sustenabile. Siguranța apei reprezintă astăzi una din cele șase tendințe sistemice majore de investiții 
la nivel global , alături de evoluția tehnologică, schimbările climatice, ratele dobânzii reale pe termen 4

lung scăzute sau negative, schimbările demografice și instabilitatea geopolitică.
Organizația Națiunilor Unite a definit decada 2018–2028 ca fiind ”decada de acțiune în privința 
gestionării apei”, ca avertizare asupra unei iminente crize globale  a apei, estimând un deficit de 40% 
a resurselor globale de apă dulce până în 2030, pe care sectorul de gestionare a apelor uzate îl 
poate mult atenua prin multiplele reutilizări pe care le poate genera prin ingineria apei. În viitor 
investițiile în gospodărirea apelor uzate vor trece dincolo de siguranța apei şi vor prelua avantajele 
mai complete ale beneficiilor economice, sociale şi de mediu, care pot fi obţinute din reutilizarea 
înţeleaptă a apei uzate. Acțiunile pentru implementarea managementului riguros al apelor uzate sunt 
așadar acţiuni de adaptare: agricultura alimentată cu apa din precipitaţii va trebui să se adapteze la 
noile soluții alternative de irigații, predominant din ape uzate epurate, iar sistemele de îngrijire a 
sănătății vor trebui să facă față modificărilor în sistemele ecologice, care depind nemijlocit de nivelul 
de calitate al apelor deversate. 

Segmentarea pieței de epurare și tratare a apelor reziduale, valoarea pieței și principalii jucători 
la nivel global

Piața de tratare a apelor reziduale este segmentată în trei sectoare: servicii, echipamente și 
substanțe chimice aferente tratării (fig.2). Se estimează că segmentul serviciilor urmează să 
înregistreze o creștere de proporții, atât în privința instalării de stații noi de tratare, cât și a serviciilor 
de mentenanță a instalațiilor existente. Creșterea acestui sector va fi complementată de necesitatea 
modernizării stațiilor vechi din țările dezvoltate. Pe segmentul de echipamente, cea mai mare cotă de 
piață o reprezintă echipamente le de filtrare, iar pe segmentul substanțelor de tratare predomină 
dezinfectantele, ca urmare a investițiilor guvernelor pentru reducerea răspândirii bolilor prin 
intermediul apei. După domeniul de aplicare, piața este segmentată predominant pe domeniile 
municipal (sistem centralizat și IAS -uri)  și industrial.5

Cel mai important jucător de pe piața globală este Veolia Water Technologies (Franța)  6

urmată de SUEZ (Franța), Xylem (SUA), Hyflux (Singapore), Evoqua Water Technologies (SUA), 
Thermax (India), Ecolab (India) și W.O.G. Group (SUA) .7

Valoarea pieței globale de epurare și tratare a apei era evaluată la 265,3 miliarde USD în 
2018, cu o rată anuală previzionată de creștere de 7,1% conform Fortune Business 
Insights, estimându-se a ajunge la o valoare de 456,58 miliarde USD până în 2026.  8

Creșterea va fi preponderent aferentă segmentului serviciilor. Alte studii de piață estimează 
o rată anuală de creștere de 6% pentru piața serviciilor de epurare și aproximativ 4% pentru 
cea a echipamentelor de tratare.

Factorul determinant care va alimenta această creștere e reprezentat de reglementările tot mai 
stricte ale guvernelor și organizațiilor internaționale privind tratarea efluenților industriali. Ca regiune, 
America de Nord deține ponderea cea mai mare din piață. Factorii care vor contribui la dinamica 
sectorului sunt creșterea cercetării și dezvoltării în domeniu și dezvoltarea de noi tehnici de tratare 
de către principalii jucători din piață, care vor deschide astfel noi orizonturi pentru tratarea apei și a 
apelor uzate în viitor. 

 Sursa: https://www.gic.com.sg/thinkspace/trendsetters-transformational-investment-practices-of-advanced-investors/ 3

 Sursa: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Transformational_Investment_2020.pdf4

 IAS – acronim internațional pentru ”stații individuale de tratare adecvată” a apei5

 Potrivit clasamentului efectuat de Market Data Forecast, 20206

 Sursa: fortunebusinessinsights.com7

 Sursa: https://www.fortunebusinessinsights.com/water-and-wastewater-treatment-market-102632 8

36

2018–2028  
Decada  
de acțiune  
în privința  
gestionării apei

Substanțe chimice
Echipamente
Servicii

Fig.2. Segmentarea pieței 
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și apelor uzate
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Pe termen lung, obiectivul cheie al vizionarilor de pe piața globală a epurării apei este de a construi 
un proces all-inclusive de tratare a apei prin folosirea unor tehnologii precum inteligența artificială 
(AI) și nanotehnologie pentru a trata toate impuritățile prezente într-o resursă de apă. Acesta este 
unul dintre factorii vitali care se așteaptă să afecteze dinamica pieței de tratare a apelor uzate în 
viitor .9

Tratarea apelor uzate în Europa

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale  joacă un rol important în orientarea UE către 10

obiectivul de realizare a neutralității climatice și de eliminarea a poluării, declarate în cadrul „Pactului 
verde european” .11

Principalul obiectiv al acesteia este protejarea mediului acvatic din Uniunea Europeană de 
efectele negative ale deversărilor de ape uzate prin prescrierea unor norme de colectare și a unui 
nivel minim de tratare necesar înaintea deversării în corpurile de apă. Nu toate apele uzate colectate 
trebuie să fie curățate în conformitate cu același standard. Nivelul de tratare cerut depinde de 
dimensiunea aglomerării urbane și de gradul de sensibilitate al apei în care este evacuat efluentul. 

Conform datelor publicate de Comisia Europeană, la nivelul Uniunii Europene se investesc 
anual între 19 și 25 de miliarde EUR în infrastructura în domeniul apei. Directiva ar fi trebuit să fie 
implementată pe deplin în România până în 2015, dar termenul-limită a fost extins până în 2030, 
având în vedere nivelul scăzut de conformare atins până în prezent. 

Proporția populației conectată la stațiile de epurare a apelor uzate urbane și tipurile de 
tratare utilizate sunt văzute ca indicatori de referință ai nivelului de purificare și a potențialului de 
îmbunătățire a mediului acvatic din Uniunea Europeană. Figura 3 de mai jos prezintă rezumativ o 
comparație a infrastructurii de tratare a apelor uzate urbane la nivelul fiecărei țări europene, potrivit 
celui mai recent raport  publicat de Comisia Europeană, în martie 2021, întocmit pe baza datelor 
raportate de țări în cursul anului 2020 pentru anul de referință 2018. Mărimea fiecărui segment al 
diagramelor circulare corespunde procentului de apă uzată din fiecare țară care este supusă unor 
tipuri specifice de tratare, descrise mai jos. 

Tratarea primară (mecanică, cum ar fi decantarea) îndepărtează o parte din substanțele 
solide suspendate înainte de a fi deversate în apele dulci, în timp ce tratarea secundară (biologică) 
utilizează microorganisme aerobe sau anaerobe pentru a descompune majoritatea materiei organice 
și a reține o parte din substanțele nutritive (în jur de 20–30%). Tratamentul terțiar (avansat) elimină 
materia organică și mai eficient (excesul de nutrienți determină creșterea excesivă a plantelor și 
algelor). În această categorie intră etapele suplimentare de tratare precum dezinfectare (clorinare, 

Domeniu Sector An CAGR

Antreprenoriat 
General

The global water purifier market 2020–2027 7.20%

The global point-of-use water treatment systems 2020–2025 9.29%

Water treatment systems 2020–2027 4.10%

Medie AG 6.86%

Servicii epurare Wastewater Treatment Service 2020–2025 5.52%

Industrial Wastewater Treatment Service Market Analysis 2020–2024 6.50%

Medie Servicii 6.01%

Echipamente Water And Wastewater Treatment Equipment Market Size 2020–2027 3.70%

Water and Wastewater Treatment Equipment Market 2020–2024 4,00%

Medie Echipamente 3.85%

Medie Piață 5.57%

 Sursa: https://www.statista.com/statistics/1124488/key-facts-wastewater-generation-globally/ 9

 Directiva 91/271/CEE a Consiliului privind tratarea apelor urbane reziduale: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/10

TXT/?uri=CELEX:31991L0271 
 „Pactul ecologic european” (COM/2019/640): https://eur-lex.europa.eu/legal- content/ro/TXT/?11

uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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tratare UV, ozonizare), filtrare cu nisip, microfiltrare (ex. filtrare cu membrană) și alte tipuri de 
tratament suplimentar. Directiva impune tratarea terțiară în toate aglomerările cu o populație mai 
mare de 10.000 locuitori echivalenți.

Concluzia ultimului raport  al Comisiei Europene cu privire la stadiul punerii în aplicare a Directivei 12

privind  apele urbane reziduale este că la nivelul UE s-au realizat progrese semnificative, dar în 
ciuda nivelului ridicat de conformitate, rămân o serie de provocări, sectorul apelor uzate continuă să 
necesite investiții semnificative și o bună planificare pentru a asigura o colectare și tratare suficientă. 
Totuși, în timp ce restul țărilor UE au un nivel ridicat de conformare la Directivă, România se află pe 
ultimul loc la implementarea acesteia. Dacă în multe state membre mai vechi ale UE, s-au întreprins 
eforturi semnificative pentru îmbunătățirea nivelurilor de tratament încă din anii 1990–2000 (Austria, 
Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Țările de Jos) iar în prezent acestea asigură o tratare 
superioară a apelor colectate de la peste 80% din populația lor, în România rata de tratare 
superioară a apelor colectate  este de doar 19,93%. Rata de conectate a gospodăriilor la sistemele 
de tratare a apelor uzate în Europa de vest-centru este de 99%, în timp ce în România se colectează 
doar jumătate (55,9%) din apele folosite. 

 Al zecelea raport privind stadiul implementării Directivei Consiliului CE 91/271/EEC cu privire la tratarea apelor uzate urbane, 12

publicat la data de 10.09.2020
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Fig.3. Nivelul de colectare și tratare al apelor uzate urbane în țările europene
Sursa: Comisia Europeană, cf. unui raport publicat în Martie 2021 pentru anul de referință 2018
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Tratarea apelor uzate în România
Cea mai provocatoare problemă de mediu cu care România se confruntă în prezent, alături de 
managementul deșeurilor și calitatea aerului, o reprezintă tratarea apelor uzate. România are cel mai 
mare nivel de apă uzată necolectată din UE . În plus, un raport  al Comisiei Europene publicat în 13 14

septembrie 2020 arată că România face tratare secundară doar pentru 50% din apele pentru care ar 
trebui să o facă și tratează terțiar doar 35% din apele colectate care necesită acest nivel riguros de 
tratare. 

Prin aderarea la UE, România și-a asumat obligația legală de transpunere în practică a 
întregului acquis comunitar, implicit în privința epurării și tratării apelor uzate. Conformarea cu 
cerințele Directivei a fost până acum o  sarcină extrem de dificilă– și se întrevede a rămâne astfel 
timp de cel puțin încă un deceniu, potrivit ultimului raport diagnostic privind apele din România, 
publicat de World Bank. România a pornit de la o bază foarte joasă în ceea ce privește infrastructura 
de canalizare, astfel că, în ciuda investițiilor masive, combinate cu reforme de susținere, mai are un 
drum lung de parcurs până la atingerea standardelor europene. 

Un rezumat al principalilor indicatori de referință ai apelor colectate din aglomerările urbane 
mai mari de 2000 locuitori echivalenți publicat în cadrul ultimului raport al Comisiei Europene din 
martie 2021 sunt prezentați în tabelul de mai jos.

Aceste date continuă să claseze România pe ultimul loc între statele membre UE în ceea 
ce privește colectarea și tratarea apelor uzate, la mare distanță față de restul țărilor 
europene. 631 milioane metri cubi de ape uzate au fost evacuate în mediu fără o epurare 
prealabilă, în cursul anului 2019 în România .15

Figura de mai jos prezintă succint infrastructura de ape uzate de pe întreg teritoriul României și 
nivelul de tratare al apelor uzate colectată în principalele aglomerări urbane. Mărimea fiecărui 
segment al diagramei circulare corespunde procentului de apă uzată din acea zonă care este 
supusă unor tipuri specifice de tratare, conform codului de culori  .16

Indicator Valoare indicator

Rata de colectare a apelor urbane uzate 55,94%

Rata stațiilor individuale de tratare adecvată, neracordate la 
sisteme publice centralizate (IAS) 1,71%

Rata apelor necolectate 41,67%

Rata apelor colectate și neepurate 2,19%

Rate de tratare primară a apelor colectate 6,77%

Rata de tratare secundară a apelor colectate
(include tratarea primară) 26,33%

Rata de tratare terțiară a apelor colectate
(include tratarea primară și secundară) 19,93%

 Sursa: Comisia Europeană, într-un raport publicat în martie 2021 pentru anul de referință 2018,  https://www.eea.europa.eu/13

themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/uwwtd/interactive-maps/urban-waste-water-treatment-
maps-3 
 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/urban-waste-water-treatment/urban-waste-water-treatment-assessment-5 14

 Sursa: Institutul Național de Statistică15

 https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/uwwtd/interactive-maps/16

urban-waste-water-treatment-maps-3 
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Distribuția stațiilor de epurare după tipul de tratare se prezintă astfel:

Din punct de vedere geografic, cea mai mare pondere a populației conectată la sistemele de 
canalizare se află în regiunea București-Ilfov (87,2%), urmată de Regiunea Centrală (66,8%) și de 
Vest (60,7 %). Cele mai mici rate se înregistrează în Sud - Muntenia (37,4%), Nord-Est (37,6%) și 
Sud-Vest - Oltenia (41,2%).

Indicator Nr. stații epurare
funcționale

Număr total de stații de epurare funcționale
(fără sistemele individuale adecvate de colectare), din care: 740

Stații epurare care aplică o tratare riguroasă (i.e. terțiară) a apelor uzate 
colectate (include tratament primar și secundar) 210

Stații epurare care aplică doar tratament secundar apelor uzate 
(include tratamentul primar) 489

Stații epurare care aplică doar tratament primar apelor colectate
înainte de a le deversa în mediul înconjurător 41

Sursa: Comisia Europeană, cf. unui raport publicat în Martie 2021 pentru anul de referință 2018
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Fig.4. Nivelul de colectare și tratare al apelor uzate urbane în România
Sursa: Comisia Europeană, cf. unui raport publicat în Martie 2021 pentru anul de referință 2018
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Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru 2030 are în vedere dezvoltarea 
infrastructurii de apă și canalizare, în vederea alinierii României la cerințele și standardele UE,  și 
urmărește, printre altele :

• conectarea gospodăriilor din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă 
și canalizare în proporție de cel puțin 90%;

• extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii 
obiectivelor economiei circulare

• reducerea proporției apelor uzate netratate și sporirea substanțială a reciclării și 
reutilizării sigure a apelor.

Finanțarea sectorului în România 
Investiţiile realizate în România pentru infrastructura de apă uzată după aderarea României la UE 
(perioada ianuarie 2007- ianuarie 2019) se ridică la peste 6.000 milioane de euro (bugetul de stat + 
fonduri externe nerambursabile), din care 55% pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor de 
canalizare şi 45% pentru reabilitarea şi construirea de noi staţii de epurare .17

A. Fonduri naționale

Potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică , aferente anului de referință 2018, 18

75% din investițiile pentru protecția mediului efectuate din bugetul administrației publice revine 
domeniului gestionării apelor reziduale:

Din totalul investițiilor pentru protecția mediului (administrația publică, producători specializați, 
secundari și auxiliari) aferente aceluiași an de raportare, gestionarea apelor reziduale are cea mai 
mare pondere (39%).

Cheltuielile administrației publice pe domenii de mediu Valoare (mil.lei)
Pondere

CEPA 2 - Gestionarea apelor reziduale 1090.9 74.8%

CEPA 3 - Gestionarea deșeurilor 315.1 21.6%

CEPA 9 - Alte activitati de protectie a mediului 35.1 2.4%

CEPA 1 - Protectia aerului inconjurator si a climei 7.73 0.5%

CEPA 4 - Protectia si asanarea solului  a apelor subterane si a 
apelor de suprafata

3.82 0.3%

CEPA 5 - Reducerea zgomotului si a vibratiilor 3.64 0.2%

CEPA 7 - Protectia impotriva radiatiilor 2.9 0.2%

CEPA 6 - Protectia biodiversitatii si a peisajului 0.1 0.0%

CEPA 8 - Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului 0 0.0%

Total 1459.29 100.0%

Ponderea cheltuielilor cu apele reziduale din totalul cheltuielilor de mediu. 
Sursa: Institutul Național de Statistică, 2021, pentru anul de referință 2018

 Sursa: Secretariatul General al Guvernului, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/11/MAP-RO.pdf 17

 Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 18
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B. Cofinanțarea din partea UE pentru infrastructura apelor uzate

România beneficiază de fonduri europene nerambursabile pentru proiectele destinate epurării apelor 
uzate, inclusiv pentru dezvoltarea și modernizarea stațiilor existente. Alocarea, care se face prin 
intermediul Fondului de coeziune și al Fondului european de dezvoltare regională, reprezintă 
principala sursă de finanțare pentru proiectele legate de gestionarea apelor uzate din țara noastră. 

Valoarea fondurilor acordate de Uniunea Europeană României pentru proiectele depuse în 
cadrul ”POIM  2014 – 2020 (în prezent extins la 2023), axa prioritară OS  3.2 – Creşterea nivelului 19 20

de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă 
potabilă a populației” este prezentat în tabelul x de mai jos. Pentru proiectele finanțate cu fonduri 
europene sursele de finanțare se asigură 85%  din Fondul de Coeziune, 13% de la bugetul de stat şi 
2% din bugetul local. 

În luna martie 2021 au fost aprobate alte două noi proiecte în valoare de 357 milioane euro de către 
Comisia Europeană  în scopul extinderii și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și tratare a 21

apelor. Noile investițiile le completează pe cele începute în perioada anterioară de programare. 

Total cheltuieli cu protecția mediului în România (administrația 
publică + sectorul privat)

Valoare (mil.lei) Pondere

Gestionarea apelor reziduale 1273.1 39.10%

Protectia aerului inconjurator si a climei 903.59 27.70%

Gestionarea deseurilor 657.68 20.20%

Alte activitati de protectie a mediului 193.28 5.90%

Protectia si asanarea solului  a apelor subterane si a apelor de 
suprafata 190.03 5.80%

Reducerea zgomotului si a vibratiilor 22.93 0.70%

Protectia biodiversitatii si a peisajului 12.44 0.40%

Protectia impotriva radiatiilor 3.28 0.10%

Cercetare si dezvoltare in domeniul protecției mediului 2.78 0.10%

Total 3259.11 100.00%

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2021, pentru anul de referință 2018

Valoarea finanțărilor UE acordate 2014–2020* 
(*termen extins până în 2023)

Lei

Total valoare proiecte, din care: 31.132.860.995,51

Valoarea eligibilă a proiectelor, din care: 24.295.164.408,93

         Fonduri UE nerambursabile 20.650.889.748,33

         Contribuția națională 3.162.952.947,22

         Contribuția proprie a beneficiarului 481.321.713,37

Cheltuieli neeligibile 5.094.939.031,59

Valoarea veniturilor nete generate 1.742.757.554,99

 POIM – Programul Operațional Infrastructura Mare19

 OS – Obiectiv Strategic 20

Sursa: www.fonduri-ue.ro, februarie 2021
 https://mfe.gov.ro/357-milioane-euro-aprobate-de-comisia-europeana-pentru-dezvoltarea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-de-21

care-vor-beneficia-247-742-persoane/ 
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Totodată, alte 23 proiecte noi cu o valoare estimată de 4,7 miliarde de euro se află în diferite stadii 
de pregătire, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. La acestea se adăugă și 41 de 
proiecte de asistență tehnică. Sprijinul UE mobilizează fonduri naționale și private suplimentare și 
este completat de alte surse de finanțare ale UE, cum ar fi programele LIFE și Orizont 2020 .22

C. Previziuni de finanțare ale sectorului

Valoarea investițiilor necesare pentru a asigura colectarea și tratarea corespunzătoare a apelor 
reziduale din aglomerările neracordate încă la sisteme centralizate este estimată de Comisia 
Europeană la 12 miliarde euro . Alte studii aflate în desfășurare indică nevoi de investiții și mai mari. 23

Estimări recente efectuate de BERD  avansează o sumă totală de 24,5 miliarde de euro 24

pentru ca România să ajungă la nivelul standardelor europene, și anume la conformarea cu Directiva 
privind apele uzate și asigurarea alimentării cu apă potabilă. În cadrul proiectului28 de asistență 
tehnică coordonat de BERD, a fost calculat costul total pentru conformarea cu directivele UE privind 
apa si apa uzata in jurul sumei de 22,2 miliarde euro, din care  9 miliarde euro pentru alimentarea cu 
apă si 13,2 miliarde euro pentru colectarea si epurarea apelor uzate. La acestea se mai adauga 
costurile de reinvestiții pentru infrastructura construită in ultimii 20 de ani (inlocuiri, optimizări etc.) în 
valoare de 2,3 miliarde de euro, ducând nevoia totala de investiții aferente infrastructurii de apă a  
României la 24,5 miliarde de euro. 

În prezent, se află în pregatire studii de fezabilitate pentru proiecte de investiții la nivel 
național în valoare de aproximativ 7 miliarde euro pentru apele reziduale, in special din fondul 
POIM 2014-2020 (neîncheiat, aflat în prelungire până în 2023), PNDL I si II, si PNDR 2014-2020. 
Alte granturi UE vor fi, probabil, disponibile in urmatoarea perioada de programare 2021-2027, 
estimate in prezent la 3 miliarde euro. Așadar, deficitul de finantare rămas este de aproximativ 12 
miliarde euro care probabil va trebui finantat fie de la bugetul de stat, fie impins mai departe pentru 
urmatoarele perioade de programare ale UE de dupa 2027. Termenul-limită prevăzut de Comisia 
Europeană pentru conformarea României este 2030, care cel mai probabil se va prelungi, având în 
vedere experiența perioadei de programare 2007-2013 care a aratat că România a reușit 
implementarea în infrastructura de apă si apa uzata a  0,5 miliarde de euro în medie pe an, cu un 
maxim de 1,2 miliarde de euro in anul 2015.

Cotă de piață. Concurența
Adiss S.A. activează pe o piață competitivă dar și puternic fragmentată, principalii săi competitori 
fiind reprezentați de firmele multinaționale prezente pe piața românească ca furnizori de servicii de 
gestionare a resurselor de apă ca parte dintr-un portofoliu complex de servicii legate de 
infrastructură, construcții și mediu înconjurător pe care acestea le operează.

Între jucătorii de piață autohtoni, Adiss se distinge ca lider de piață, potrivit declarațiilor 
managementului Societății. De asemenea, compania se situează printre singurii producători români 
de stații compacte și echipamente de proces în domeniul tratării apelor uzate. 

Pionier al gestionării apei în România, Societatea a pus umărul timp de 25 de ani la cele 
mai ambițioase proiecte din țară, încercând permanent să ridice standardele industriei, fapt confirmat 
de diversele premii de competitivitate obținute în decursul ultimilor 15 ani de activitate. Avantajul 
competitiv cheie al Adiss îl reprezintă oferirea de servicii E2ES (End-to-End Solutions), 
afacerea acoperind tot ce înseamnă epurarea apei în România, începând de la consultanță și 
proiectare cu ajutorul tehnologilor de proces ai companiei și al software-ului de proiectare și de 
simulare a fluxului tehnologic, la producție proprie în propria hală de producție, vânzare, montaj/
implementare, operare, monitorizare, mentenanță, transfer de know-how și service 24/7, aceasta 
operând uneori și ca antreprenor general pentru diverse proiecte la cheie pentru înființare de noi 
stații sau reabilitare/upgradare a stațiilor .

 Programele Orizont 2020 și LIFE au cofinanțat peste 70 de proiecte de cercetare și inovare legate de tratarea apelor reziduale 22

în valoare de peste 300 de milioane de euro
 Comisia Europeană, Al nouălea raport cu privire la stadiul punerii în aplicare și programele de punere în aplicare prevăzute de 23

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (COM(2017) 749) și Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește 
raportul (SWD(2017) 445).
 BERD – Proiect PISSA24
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Un alt element cheie - sursă de avantaj competitiv pentru Adiss - se regăsește cultura 
organizațională asumată de personalul calificat de care dispune, parteneriatul de peste 20 de ani 
cu liderul global Huber SE - cel mai bun producător din lume de echipamente de proces pentru 
epurarea apei -  fiind o sursă bună de a învăța modul de lucru al companiilor de referință în domeniu. 

Cota de piață a Emitentului, potrivit declarației managementului Societății, este de 40% pe 
piața vânzărilor și/sau  a producției de echipamente de proces și stații de epurare compacte, 
respectiv 35% pe piața serviciilor post-vânzare. Cotele de piață au fost estimate de Emitent prin 
raportul procentual dintre numărul oportunităților considerate eligibile pentru vânzarea produsului 
sau serviciului Adiss și numărul de contracte semnate raportat la aceste oportunități. Numărul 
oportunităților considerate eligibile rezultă din monitorizarea pieței pe care Adiss o face conform 
documentelor trimise plus analiza respectivelor oportunități pentru a vedea specificul produsului sau 
a serviciului. Criteriile principale de evaluare luate în calcul de Emitent sunt  vânzările pierdute în fața 
concurenței și feedback-ul primit de la clienți.

O scalare a cotei de piață a principalilor competitori este dificil de evaluat, deoarece fiecare 
dintre jucătorii de piață desfășoară concomitent și alte activități din domenii precum gestionarea 
deșeurilor, management energetic sau alte proiecte de infrastructură, cu o mare dispersie a codurilor 
CAEN aferente acestora – de la  ”Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala” (Adiss) la ” 
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea” (C&W Water Control SRL), ”Comerț 
cu ridicata nespecializat” (MADA Elemente de Construcții SRL), ”Cercetare-dezvoltare în alte științe 
naturale și inginerie” (ICPE Bistrița), ”Fabricarea de construcții metalice și părți componente” 
(NEDEIAS COM), la ”Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic” (VALROM 
Industrie), ”Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide” (Tehnimarket) sau ”Fabricarea 
altor mașini și utilaje de utilizare generală” (DIGITECH). 

Principalii competitori pe segmentul vânzări și/sau producție de echipamente de proces și 
stații de epurare compacte sunt: MADA Elemente de Construcții S.R.L., CVW WATER 
TECHNOLOGIES S.A., I.C.P.E. Bistrița S.A., NEDEIAS-COM S.R.L., VALROM Industrie S.R.L., 
OZON Company S.R.L., TEHNIMARKET S.R.L., DIGITECH S.R.L. și DFR SYSTEMS S.R.L.

Principalii competitori pe segmentul serviciilor post-vânzare de echipamente proces și stații 
de epurare compacte sunt CEFAIN Construct S.R.L., MOTRIS Company S.R.L., CVW WATER 
TECHNOLOGIES S.A., DATCOMP S.R.L., ELECTRONIC INTERACTIV S.R.L.

Pe segmentul de antreprenoriat general în lucrări de construcții a stațiilor de epurare, cota 
de piață aferentă este și mai greu de evaluat, din aceleași motive privind diversitatea obiectelor de 
activitate (pe acest segment, competitorii principali sunt VEOLIA, OCCIDE CONSTRUCTION, 
HIDROCONSTRUCTIA, OMS Romania SRL, BORGER AQUATECH, CONSTRUCTIM sau 
STRABAG).

Managementul companiei estimează pentru următorii 3-5 ani consolidarea poziției de 
lider pe piața tratării apei uzate din România. Dezvoltarea business unit-ului de proiectare și 
consultanță tehnologică pentru lucrări de infrastructură apă cu accentul pe noi tehnologii orientate 
spre îmbunătățirea calității apei, a reutilizării apei și reducerea amprentei de carbon prin conceptul 
unui de Hub Tehnologic între companiile tehnologice de top din lume în domeniul apei și piața din 
România, va extindere portofoliului de clienți pentru produsele și serviciile de epurare și tratare a 
apei respectiv a consolidării poziției de lider pe piața tratării apei uzate din România și extinderea 
accelerată pe piața tratării apei.  Totodată dezvoltarea unui nou segment de business orientat 
exclusiv către persoanele fizice, companii și sectorul HoReCa, care să comercializeze online 
sisteme de tratare a apei și să asigure un sistem complet integrat de water station-uri pentru 
industria HoReCa, office buildinguri, unități de învățământ sau spitale . Noua linie de business va 
asigura diversificarea portofoliului de clienți și o reducere semnificativă a gradului de dependență 
față de aceștia. Pe termen lung, conducerea Adiss estimează că piața va favoriza compania și mai 
mult, deoarece piața apei va avea un caracter inovator cu caracter  tehnic, compus din optimizări de 
proces orientate către îmbunătățirea calității apei, a reutilizării apei și reducerea amprentei de 
carbon, precum și servicii post-vânzare a echipamentelor de proces, toate acestea fiind favorabile 
firmelor cu competețe în inginerie de proces și capabile să ofere soluții, servicii și produse de calitate 
într-un mod unitar., ceea ce inseamnă o reducere a numărului de firme care activează în acest 
domeniu de activitate și o consolidare a poziției firmelor care rămân. Gestionarea apei a devenit o 
abilitate critică în secolul 21, fiind direct responsabilă de sănătatea publică și de protecția mediului 
înconjurător. De aceea, o Societate care construiește soluții sustenabile pentru apa comunităților de 
28 de ani este un jucător cheie al prezentului și viitorului.
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Piața țintă. Clienți parteneri 
Emitentul se situează printre singurii producători români de stații compacte și echipamente de 
epurare a apei, oferind soluții de proiectare, dezvoltare, gestionare proiecte, consultanță și 
mentenanță, sub conceptul de ,, end to end solutions”. Gama de produse Adiss integrează soluții 
complete, de la consultanță, la implementare și servicii mentenanță. Având în vedere această 
polivalență, piața țintă pe care operează societatea este puternic fragmentată. Segregarea 
portofoliului de clienți al Adiss pe principalele categorii releva următoarea clasificare:

• Companii de apă - Tratarea și epurarea apei la nivel rezidențial sau municipal
• Societăți de construcții – Companii care desfășoară activități ce implică construcția de 

stații de epurare sau reabilitarea acestora
• Producători industriali – Societăți care în activitatea lor poluează apa peste limitele 

admise de descărcare în rețeaua de canalizare.

Geografic, Emitentul își desfășoară activitatea pe piața epurării și tratării apei din toată România. Ca 
antreprenor general, Emitentul participă la licitații publice pentru lucrări ample de infrastructură și își 
asumă întreg procesul de implementare sau reabilitare a stațiilor de epurare. În calitate de 
subantreprenor, societatea furnizează servicii sau echipamente de proces pentru tratarea și 
epurarea apei uzate. 

Primii 10 cei mai importanți clienți ai Emitentului, reprezintă aproximativ 69,24% din cifra de 
afaceri la 30.12.2020, indicând o concentrare medie-ridicată, dar un nivel de dependență confortabil, 
mai ales într-un sector caracterizat de cicluri lungi de producție și termene de plată/încasare 
îndepărtate. 
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APA NOVA este furnizorul de apă potabilă și prestatorul serviciului de canalizare ai Bucureștiului, 
Compania de apa Arad este operator public regional în zona de Vest a României, iar RAJA S.A. este 
cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă 
și al epurării apelor uzate şi deserveşte peste trei milioane de beneficiari. Cadvyll Const, societate 
specializată în lucrări construcții edilitare (înființări rețele de canalizare, alimentări cu apă), construcții 
civile (modernizări, reabilitări, construcții noi), lucrări de drumuri și poduri, căi de comunicație și de 
acces. Cornell’S Floor, firmă de construcții rezidențiale și nerezidențiale, cu o cifră de afaceri de 
101,3 milioane lei și experiență de peste 12 ani. Hidronic, furnizor de soluții profesionale de pompare 
a apei. Elsaco Electronic , alt partener al Adiss, este o companie de construcții în domeniul 
energetic, apei și a canalizării, având o cifră de afaceri de 147 milioane lei. AQUAPROIECT S.A., 
membru fondator al Comisiei Naționale pentru Siguranta Barajelor si Lucrărilor Hidrotehnice 
(CONSIB), completează portofoliul de clienți al Adiss alături de alte societăți specializate în 
construcții,  companii de apă sau autorități locale cu ponderi mai reduse în cifra de afaceri a 
Emitentului.

Viteza de rotație a creanțelor este de 116 zile în 2020, cu 21% peste nivelul aferent anului 
2019. În ultimii 5 ani, portofoliul de clienți al Adiss s-a extins cu aproximativ 30 de clienți noi.

Pentru acoperirea riscului derivând din termenele de încasare îndelungate, Emitentul 
apelează la instrumente care asigură eficientizarea cursivității fluxurilor de numerar, precum factoring 
sau provizionarea creanțelor incerte.

În acord cu direcțiile strategice de dezvoltare ale Emitentului pe următorii 3-5 ani, 
implementarea conceptului de HUB tehnologic între companii internaționale și piața din Romania, 
precum și orientarea activității de desfacere spre mediul online, cu adresabilitate pe segmentul retail, 
va asigura extinderea bazei de clienți și o reducere semnificativă a gradului de concentrare.

Client

RAJA SA

COMPANIA DE APA ARAD

APA NOVA 

AQUAPROIECT

CADVYLL CONST

HIDRONIC 

CONDOR PADURARU

CORNELL S FLOOR

EDIL MANAGEMENT

TEOVAL & Co
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Furnizori parteneri.
Principalii furnizori de piese și elemente mecanice necesare fluxului tehnologic al Adiss sunt 
producători sau importatori locali, primii 10 furnizori facturând împreună aproximativ 54,64% din 
valoarea totală a comenzilor. Adiss nu a dezvoltat relații de dependență față de un singur furnizor.

În România, Adiss este reprezentant exclusiv al companiei germane Huber, mulțumită unui 
parteneriat de succes care durează de mai bine de 20 ani. Huber este un lider la nivel Mondial in 
domeniul producției de echipamente de process pentru epurarea apei. Echipamentele furnizate de 
Huber completează în mod supletiv gama de produse a Emitentului.

Pentru o gestiune eficientă a fluxurilor de numerar, plata către furnizori se realizează în 
proporție de 85%-95% prin intermediul efectelor de comerț, respectiv prin bilete la ordin cu scadențe 
cuprinse între 30-180 zile.

Furnizor

DIODOR IMPORT EXPORT 

MHS TRUCK and BUS

HUBER SE

HEFEX

GRUNDFOS POMPE ROMANIA

ITALINOX ROMANIA

MIDCONS

KRISKON

TEHNOMECANICA 

ENVIROTRONIC
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Societăți afiliate
La momentul redactării prezentului Memorandum, societățile afiliate Emitentului sunt următoarele:

În cursul anului 2020 societatea Adiss a derulat tranzacții cu Adiss Nova SRL  constând în 
servicii de intermediere în vânzarea stațiilor de epurare și cu Adiss Asset Management S.A. pentru 
facturare de utilități, respectiv cu Fundația Cornel Rat privind servicii de închiriere a unui autoturism.

Toate tranzacțiile cu societățile afiliate s-au desfășurat în condițiile pieței, valoarea acestora 
reprezentând 4,4% din cifra de afaceri aferentă anului 2020. 

Nr.crt Societatea Acționari Procent(%)

1 Adiss NOVA SRL Raț Cristian 90,00

Raț Rodica 10,00

2 EVO CAPITAL SRL Raț Cristian 100,00

3 SPA METISSE SRL Raț Cristian 50,00

  Raț Rodica 50,00

4 VAN DER HANN SRL Raț Cristian 50,00

Raț Rodica 50,00

5 Fundația CORNEL RAT Adiss SA 34.27

6 Adiss ASSET MANAGEMENT SA Raț Cristian 99,00

Raț Rodica 1,00

Sursa: Emitentul
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Principalii indicatori operaționali

49

Indicator 2018 2019 2020

Venit din vanzarea marfuri l or 12.623 3.993 103.785

Costul marfurilor vandute 12.884 2.073 103.619

Marja comerciala -261 1.920 166

Venit din vanzarea marfur ilor 12.623 3.993 103.785

Productia vanduta 21.840.345 21.896.501 40.335.590

Subventii aferente cifrei de afaceri 0 0 0

Cifra de afaceri 21.852.968 21.900.494 40.439.375

Productia vanduta 21.840.345 21 .896.501 40.335.590

Variatia produciei stocate 2.414.6 76 2.971.565 1.793.754

Productia de imobilizar i 2.019.001 0 75.401

Productia exercitiului 26.274.022 24.868.066 42.204.745

Costuri mater iale 8.243.718 9.715.954 20.160.342

Marja industriala 18.030.304 15.152.111 22.044.403

Marja comerciala -261 1.920 166

Marja ind + comerciala 18.030.043 15.154.031 22.044.569

Alte cheltuieli de exploatare 10.723.184 7.837.103 13.880.785

Valoarea Adaugata 7.306.859 7.316.928 8.163.784

Subventii din exploatare 53.472 0 0

Alte venituri din exploatare 887.970 79.648 107.870

Cheltuieli cu salariile, impozitele, 
taxele și vărsămintele 
asimilate

5.405.311 4.797.942 4.979.529

Cheltuieli cu amortizarea, pierderi 
din creanțe și provizioane

900.514 1.201.861 1.057.218

Excedent brut din exploatare 1.942.476 1.396.772 2.234.907
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Scurtă analiză economică
Informațiile financiare prezentate în Memorandum au fost preluate din situațiile financiare 

anuale auditate de la data de 31.12.2018, 31.12.2019 și 31.12.2020. Situațiile financiare interimare 
prezentate nu au făcut obiectul unei misiuni de audit.

Poziția financiară
La 31.12.2020, activele imobilizate, în pondere de 20,52% din activul total al societății, se 
diminuează cu 45,16% față de exercițiul financiar aferent anului 2019, pe fondul procesului de 
divizare derulat în cursul anului 2020. 

În ultimii 25 de ani, activitatea Adiss S.A. s-a amplificat, diversificat și variat considerabil față 
de momentul constituirii datorită strategiilor de dezvoltare implementate și a oportunităților de context 
fructificate.  Întotdeauna urmărind soluții pentru ca atât patrimoniul, cât și activitatea  societății să fie 
valorificate la întregul potențial, conducerea Adiss a decis divizarea societății. Astfel, o parte din 
patrimoniul Adiss S.A., care excede activitatea operațională a Adiss S.A., formată din activele 
imobilizate, precum și pasive în legătură cu acestea, este transferată către societatea rezultantă 
(Adiss Asset Management S.A. - Cod CAEN 6820-Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau în leasing). In urma procesului de divizare, au fost transferate active imobilizate in valoare 
totală de 10.272.509 lei.

Astfel, dinamica valorii construcțiilor (-61%), deținând ponderea cea mai semnificativă în 
clasa activelor tangibile (68%), și a terenurilor (-75%) reflectă schimbările la nivel organizațional. 
Imobilizările corporale, reprezentând structura cea mai semnificativă în categoria activelor 
imobilizate (69,45%) se diminuează cu 10,492 mil. Lei, respectiv cu 54,4%, sub efectul restructurării 
și amortizării.

In clasa imobilizărilor financiare sunt evidențiate garanțiile de bună execuție, valoarea 
acestora majorându-se cu 5,24% în anul 2020 comparativ cu anul 2019, evoluție subordonată direct 
augmentării producției vândute în perioada de raportare (+84,21%). Conform legii, durata medie de 
viață a produselor Adiss este de 8 ani de zile. Societatea oferă garanții de buna execuție  in 
conformitate cu cerințele contractuale, valoarea medie a garanțiilor fiind de 10% din valoarea 
contractului. Focusul pe caracteristicile calitative și profesionalismul cu care Adiss abordează 
proiectele contractate se reflectă în istoricul garanțiilor executate, în ultimii 25 de ani de activitate 
nefiind executate garanții de bună execuție.

 Activele circulante, categoria cea mai reprezentativă în patrimoniul total al societății 
(79,23%), se majorează cu 15,30% în anul 2020 comparativ cu anul 2019, pe fondul evoluției în 
același sens atât a stocurilor, cât și a creanțelor.Valoarea stocurilor la sfârșitul anului 2020 se 
situează cu 4,73% peste valoarea  înregistrată la finele anului 2019. Ciclul lung de producție, specific 
activității Adiss, adjudecă poziția dominantă a producției în curs de execuție în categoria stocurilor 
(54%). Produsele finite, reprezentând 34% din valoarea totală a stocurilor la finele anului 2020, se 
diminuează cu 8,38% în exercițiul financiar 2020, evidențiind o mai bună valorificare a stocului de 
produse. Dinamica stocurilor este justificată de majorarea cu 20,16% a producției în curs de 
execuție, respectiv cu 8,03% a materiilor prime, în acord cu intensificarea activității de exploatare. 

Nivelul creanțelor, reprezentând în cea mai mare măsură creanțe comerciale (97,74%), a 
crescut cu 45,83% în anul 2020 față de anul 2019, pe fondul accelerării activității de desfacere și o 
intensificare a absorbției pieței, cifra de afaceri înregistrând o majorare cu 84,65% în aceeași 
perioadă. Sub politica conducerii de eficientizare a procesului de încasare a creanțelor,  viteza de 
rotație a creanțelor este de 116 zile, respectiv o accelerare cu 43 zile  față de anul precedent.

Sub specificul activității Adiss, termenele de încasare sunt eșalonate pe o perioadă mai 
extinsă, între 90-120 de zile, cu impact asupra nivelului lichidității, trezoreria reprezentând 0,23% din 
activele circulante ale societății la 31.12.2020. Pentru acoperirea riscului derivând din termenele de 
încasare îndelungate, Emitentul apelează la instrumente care asigură eficientizarea cursivității 
fluxurilor de numerar, precum factoring sau provizionarea creanțelor incerte. Amploarea activității de 
exploatare, în special a proiectelor de Antreprenoriat General, necesită o alocare semnificativă de 
resurse, justificând dinamica disponibilităților bănești la 31.12.2020. Susceptibilitatea golurilor de 
trezorerie este atenuată de fondurile bănești aflate permanent la dispoziția societății prin facilitățile 
de credit contractate.
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La finele anului 2020, aprecierea cu 15,30% a activelor circulante, categoria cu ponderea 
cea mai ridicată în total active, coroborată cu valoarea în scădere a imobilizărilor (-45,16%)  
determină o reducere a activului total cu 3.953 mii lei, respectiv cu 5,99%.

Datoriile totale ale societății, la 31.12.2020, cumulează 42.926 mii lei, în creștere cu 9,4% 
față de sfârșitul perioadei de raportare a anului 2019.

POZIȚIA FINANCIARĂ 2018 2019 2020

ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 22.321.196 23.234.680 12.742.526

Imobilizari necorporale 118.604 196.377 74.154

Imobilizari  corporale 20.045.410 19.408.286 8.849.440

Imobilizari  financiare 2.157.182 3.630.017 3.818.932

STOCURI, din care: 24.994.189 28.982.468 30.353.109

 Materii prime și materiale consuma bile 2.950.998 2.882.750 3.114.352

Producția în curs de execuție 11.327.287 13.551.144 16.283.305

Produse finite și mărfuri 10.446.611 11.194.319 10.255.913

Avansuri 269.293 1.354.255 699.539

CREANTE, din care: 11.498.448 12.957.392 18.729.134

 Creanțe comerciale 11.057.074 12.553.054 18.305.795

Sume de incasat de la entitațile afiliate 80.120 80.120 80.120

Alte creanțe 361.254 324.218 343.219

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 99.045 730.502 114.566

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 36.591.682 42.670.362 49.196.809

Cheltuieli În Avans 251.964 141.629 153.375

TOTAL ACTIV 59.164.842 66.046.671 62.092.710

DATORlI PE TERMEN SCURT, din care: 28.491.397 34.163.188 40.996.238

Sume datorate instituțiilor de credit 16.340.129 16.608.965 17.992.773

Avansuri incasate in contul comenzilor 769.585 2.461.541 3.357.778

Datorii comerciale - furnizori 9.042.446 11.265.801 13.800.501

Atle datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile 
privind asigurarile sociale 

2.339.237 3.826.881 5.845.186

DATORll PE TERMEN LUNG, din care: 3.955.840 5.042.360 1.930.413

Sume datorate instituțiilor de credit 2.010.047 964.413 833.334

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile 
privind asigurarile sociale 

1.945.793 1.629.880 1.097.079

TOTAL DATORII 32.447.237 39.205.548 42.926.651

Capital Social 1.710.000 1.710.000 1.370.000

Rezerve 18.484.244 18.484.244 11.906.556

Profitul Sau Pierderea Reportat 4.313.221 4.375.861 4.773.300

Profitul Sau Pierderea Exercitiului Financiar 337.885 398.763 657.501

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 26.717.605 26.841.123 19.166.059
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Datoriile pe termen scurt, în proporție de 95,5% din valoarea cumulată a datoriilor, s-au majorat cu 
20% în exercițiul financiar 2020 comparativ cu cel aferent anului 2019. Structura de finanțare pe 
termen scurt cuprinde obligații financiare față de instituțiile de credit, în pondere de 43,89, credite 
comerciale, în proporție de 33,66%, respectiv datorii fiscale, a căror pondere depășește 14%.
Majorarea obligațiilor de plată față de furnizori cu 22,5% ca urmare a amplificării procesului de 
producție se imprimă în dinamica datoriilor pe termen scurt. Variația datoriilor curente încorporează 
și efectele creșterii avansurilor în contul comenzilor cu 36,41%.

Obligațiile financiare față de instituțiile de credit, în valoare de 17,992 mii Lei la 
31.12.2020, reprezintă, în cea mai mare măsură, facilități de credit care au menirea de a atenua 
presiunea blocajelor de trezorerie specifice societăților cu ciclu lung de producție și termene 
îndelungate de încasare a creanțelor. Astfel,  atât riscul de lichiditate, cât și integritatea plăților către 
furnizori sunt asigurate. Facilitățile de credit contractate au fost garantate cu garanții reale imobiliare, 
respectiv cu garanții mobiliare asupra creanțelor.

Referitor la datoriile către bugetul consolidat al statului pentru anul 2020,  in urma 
facilității acordate de Guvernul României OUG 181 privind înlesniri la plata pentru obligațiile 
bugetare datorate dupa data declarării stării de urgenta , Adiss a depus cerere de eșalonare la plata 
obtinand aprobare. Noile termene asumate in esalonari sunt 15.12.2021 pentru valoarea de 
2.651.527 ron  si 15.11.2022 pentru valoarea de 1.018.542 ron.

Datoriile pe termen lung, în valoare de 1.930 mii Lei la sfârșitul perioadei de raportare, 
identifică contractarea unui credit IMM Invest, dar și alte datorii asimilate constând în garanții de 
bună execuție față de furnizori sau leasing. În urma procesului de divizare, au fost transferate 
datoriile pe termen lung asociate activelor imobilizate cedate societății rezultante, în valoare de  1,6 
mil. lei, contribuind semnificativ la reducerea cu 61,72% a datoriilor cu termen de exigibilitate peste 1 
an. Un  alt factor major asociat reducerii datoriilor pe termen lung a fost reprezentat de reclasificarea 
unor datorii pe termen lung în datorii curente.

Capitalurile proprii, deși încorporează rezultatul pozitiv al exercițiului financiar 2020, în 
cuantum de 657 mii lei, se reduc cu peste 28% în urma divizării. Ca urmare a transferurilor realizate 
către societatea Adiss ASSET MANAGEMENT, valorile aferente structurilor de capital se modifică în 
consecință. Astfel, capitalul social se diminuează cu 340 mii lei, iar rezervele cu 6.577 mii lei.
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Poziția financiară la 30.06.2021
La 30.06.2021, creșterea activelor curente cu 7.104 mii lei față de începutul anului reflectă 

efectele infuziei de capital ca urmare a unei operațiuni de majorare de capital prin plasament privat 
derulat in iunie 2021, respectiv ca urmare a încorporării unei părți din rezerve, altele decât cele 
legale sau provenite din reevaluare, conform hotărârii AGEA nr. 145 din 27.05.2021.

Valorificarea resurselor interne prin încorporarea rezervelor antrenează forța motrice a 
capitalului de lucru, fundamentând intensificarea activității operaționale, tradusă la nivel bilanțier prin 
majorarea stocurilor cu  5.526 mii Lei.

Creanțele cresc cu 10,8% față  de aceeași perioadă a anului precedent, în acord cu 
activitatea de desfacere (+8,84%).  

Sub efectele amortizării, activele imobilizate se reduc cu 4,47% la 30.06.2021 față de 
începutul anului.

Disponibilitățile din Casa și Conturile la bănci, în cuantum de 4.016 mii lei, reflectă fondurile 
atrase prin plasamentul privat, derulat în luna iunie a anului curent, care nu au fost încă antrenate în 
activitatea operațională.

La 30.06.2021, aprecierea cu 14,44% a activelor circulante, categoria cu ponderea cea mai 
ridicată în total active, coroborată cu valoarea în scădere a imobilizărilor (-4,47%) determină o 
majorare a activului total cu 7.033 mii lei, respectiv cu 11,33%.

Datoriile totale ale societății păstrează aceeași structură la sfârșitul primului semestru al 
anului curent, gradul de îndatorare fiind concentrat pe termen scurt.

Variația capitalurilor proprii (+6.185 mii Lei) reflectă orientarea managementului spre 
oportunitățile de finanțare oferite de piața de capital. 
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POZIȚIA FINANCIARĂ 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021

ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 23.286.390 12.742.526 12.172.965

Imobilizari necorporale 127.316 74.154 31.431

Imobilizari  corporale 19.114.988 8.849.440 8.462.347

Imobilizari  financiare 4.044.086 3.818.932 3.679.187

STOCURI 30.838.483 30.353.109 35.880.032

CREANTE 14.782.176 18.729.134 16.405.632

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 141.995 114.566 4.016.053

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 45.762.654 49.196.809 56.301.717

Cheltuieli În Avans 360.942 153.375 651.771

TOTAL ACTIV 69.409.986 62.092.710 69.126.453

DATORlI PE TERMEN SCURT 38.445.462 40.996.238 41.190.664

DATORll PE TERMEN LUNG 4.766.610 1.930.413 2.583.833

TOTAL DATORII 43.212.072 42.926.651 43.774.497

Capital Social 1.710.000 1.370.000 8.490.000

Rezerve 18.484.244 11.906.556 6.906.556

Profitul Sau Pierderea Reportat 4.773.300 4.773.300 5.430.867

Profitul Sau Pierderea Exercitiului Financiar (641.885) 657.501 -174.169

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 26.197.914 19.166.059 25.351.956
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Performanța financiară
La 31.12.2020, cifra de afaceri a societății se poziționează cu 84,65% peste nivelul înregistrat la 
finele anului 2019. Structural, cifra de afaceri provine în proporție de 95% din producția vândută, 
Adiss desfășurând o activitate comercială bazată, în principal, pe produse proprii.

 PERFORMANȚA FINANCIARĂ 2018 2019 2020

Cifra de afaceri neta 21.852.968 21.900.494 40.439.375

Producția vanduta 21.840.345 21.896.501 40.335.590

Venituri din vanzarea marfurilor 12.623 3.993 103.785

Venituri aferente costului producției  în curs de execuție 2.414.676 4.065.921 1.793.754

Venituri din produția de imobilizări necorporale si 
corporale 

2.019.001   75.401

Venituri din subvenții de exploatare 53.472    
 Alte venituri din exploatare 776.531 52.358 107.870

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 27.116.648 26.018.773 42.416.400

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 7.828.488 9.257.618 19.777.372

Alte cheltuieli materiale 80.123 96.258 144.250

Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 335.107 362.078 238.720

Cheltuieli privind marfurile 12.884 2.073 103.619

Cheltuieli cu personalul 5.405.311 4.797.942 4.979.529

Salarii și indemnizații 5.228.714 4.641.286 4.843.256

Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială 176.597 156.656 136.273

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 
necorporale 900.514 1.201.861 1.057.218

Alte cheltuieli de exploatare 10.723.184 8.930.457 13.880.785

Cheltuieli privind prestațiile externe 10.291.158 7.399.848 13.499.360

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate 307.707 364.507 333.456

Alte cheltuieli 124.319 1.166.102 47.969

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 25.174.172 24.622.001 40.181.493

PROFITUL DIN EXPLOATARE: 1.942.476 1.396.772 2.234.907

Venituri din dobanzi 257 3.616 97
Alte venituri financiare 25.364 7.283 6.467

VENITURI FINANCIARE -TOTAL 25.621 10.899 6.564
Cheltuieli privind dobanzile 888.104 737.665 665.592

Alte cheltuieli financiare 473.985 151.441 763.723

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 1.362.089 889.106 1.429.315

REZULTATUL FINANCIAR: (1.336.468) (878.207) (1.422.751)

VENITURI TOTALE 27.142.269 26.029.672 42.422.964
CHELTUI ELI TOTALE 26.536.261 25.511.107 41.610.808

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 606.008 518.565 812.156
lmpozitul pe profit 268.123 119.802 154.655

PROFITUL SAU PIERDEREA NET A EXERCITIULUI 
FINANCIAR: 337.885 398.763 657.501
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Evoluția cifrei de afaceri în anul 2020 comparativ cu anul 2019 surprinde abordarea de noi 
contracte pe  liniile principale de business, dar și finalizarea unor proiecte a căror condiții 
contractuale au fost stabilite în anii precedenți.  Intensificarea capacității de absorbție a pieței este 
reflectată în dublarea volumului vânzărilor pe segmentele de business Antreprenoriat General și 
Furnizare  Stații Compacte și echipamente de proces, în pondere de 20%, respectiv de 68% în cifra 
de afaceri la 31.12.2020. Oportunitatea programelor de finanțare europene POIM 2014–2020 
conturează un cadru propice activității de desfacere a Adiss, existând proiecte în derulare cu finanțare 
europeană, dar și perspectiva semnării de noi contracte prin prelungirea programului până în anul 
2023. 

Veniturile aferente costului producției în curs de execuție reflectă intensitatea activității de 
exploatare la sfârșitul perioadei de raportare. Ciclul lung de producție specific activității Adiss justifică 
proporția acestor venituri în valoarea agregată a veniturilor din exploatare. La finele perioadei de 
raportare, ponderea veniturilor aferente costului de producție în curs de execuție în total venituri 
operaționale a fost de 4%, cu 11 p.p sub nivelul aferent anului 2019. Valoarea ,,altor venituri din 
exploatare” se dublează în exercițiul financiar 2020 comparativ cu anul 2019 pe fondul cedării de active.

Sub specificul activității de comercializare a produselor proiectate și dezvoltate intern, 
categoria cheltuielilor cu materii prime și consumabile deține ponderea cea mai semnificativă în 
valoarea agregata a cheltuielilor operaționale (49,58%), la 31.12.2020. Intensificarea activității de 
producție în anul 2020 antrenează o creștere a cheltuielilor privind materiile prime 47,35%, prestații 
externe 33,27%. 

Cheltuielile cu personalul se majorează cu 3,78%, o variație care reflectă orientarea 
politicilor de recrutare și retenție a personalului spre asigurarea necesarului de resurse umane, atât 
din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

Procesul divizării societății Adiss, implicând cedarea unei părți din activele imobilizate 
societății rezultante, se imprimă în dinamica cheltuielilor privind amortizarea care se diminuează în 
consecință (-12,03%).

În pondere de 33,60% din total cheltuieli de exploatare la 31.12.2020, cheltuielile privind prestațiile 
externe evoluează corelat cu activitatea de producție. Principala categorie de cheltuieli de 
exploatare, prin natura sa încadrată în categoria cheltuielilor privind prestațiile externe, este 
reprezentata de cheltuielile cu serviciile executate de terți. Din totalul de 13.499 mii lei cheltuieli cu 
servicii executate de terți, la 31.12.2020, 80% au fost generate de lucrări de construcții, lucrări 
electrice, proiectare, pază șantier, protecția muncii, management proiect pentru contractele în 
derulare, diferența de 20% reprezentând contravaloarea diferitelor servicii, precum colaborări pentru 
producție, pază, IT etc. 

Alte subcategorii de cheltuieli semnificative în clasa cheltuielilor privind prestațiile externe 
sunt cheltuieli cu transportul bunurilor, cheltuieli cu întreținerea și reparațiile  și cheltuieli privind 
reclama si publicitatea.

Creșterea veniturilor din exploatare într-un ritm mai alert față de cel aferent creșterii 
cheltuielilor din exploatare  generează un profit operațional de 2.234 mii lei la 31.12.2020.

Veniturile financiare capitalizează diferențele favorabile de curs valutar legate de elementele 
monetare exprimate în valută și, respectiv, venituri din sconturi obținute. Creșterea cheltuielilor 
financiare cu 60,76% în perioada de raportare a fost determinată, în principal, de majorarea 
sconturilor acordate, dar și a cheltuielilor aferente diferențelor nefavorabile de curs valutar, în timp ce 
cheltuielile privind dobânzile înregistrează o dinamică negativă (-10%), subscriindu-se tendinței 
descendente a datoriilor pe termen lung.

Rezultatul operațional pozitiv, ajustat cu pierderea din activitatea financiară, generează, la 
sfârșitul exercițiului financiar al anului 2020, un profit brut de 812 mii lei, indicatorul EBITDA având o 
valoare de 3.392 mii lei.
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Performanța financiară la 30.06.2021

Intensificarea activității de exploatare și accelerarea activității de comercializare se imprimă 
în evoluția veniturilor din exploatare care înregistrează un avans de 26% față de aceeași perioadă a 
anului precedent. Cifra de afaceri se majorează cu 8,84% în aceeași perioadă.

Pe parcursul anului 2021, au fost finalizate 29 de contracte comerciale și comenzi servicii în 
valoare de peste 5,5 mil. Lei și au fost semnate  contracte în valoare de 1,6 mil. LEI (stații compacte 
Adipur și furnizare echipamente pentru stații de epurare). Termenele de execuție sunt de 3-7 luni, iar 
încasarea intre 90-120 de zile de la livrarea produselor. Există, de asemenea, în curs de semnare 2 
contracte, în valoare de 2,2 mil. LEI. 

 În primul semestru, ADISS a participat la 3 licitații, atât în calitate de furnizor de 
echipamente (buget: 1,6 mil. LEI), cât și în calitate de Antreprenor General ( buget: 14,2 mil. LEI).

Rezultatul negativ la sfârșitul perioadei de raportare (-174 mii Lei) încorporează efectele 
majorării cheltuielilor privind materiile prime și cu terții, pe fondul proiectelor de mare anvergură 
contractate începând cu trimestru II al anului 2020.

 PERFORMANȚA FINANCIARĂ 30.06.2020 30.06.2021

Cifra de afaceri neta 14.557.998 15.845.004
Producția vanduta 14.557.851 15.843.389

Venituri din vanzarea marfurilor 147 1.615

Venituri aferente costului producției  în curs de execuție 1.303.796 4.175.199

Venituri din produția de imobilizări necorporale si corporale 41.381

Venituri din subvenții de exploatare
 Alte venituri din exploatare 39.386 18.174

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 15.901.180 20.079.758

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 8.210.472 7.975.599

Alte cheltuieli materiale 64.988 57.353
Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 153.357 43.995

Cheltuieli privind marfurile 98 1.615

Cheltuieli cu personalul 2.508.098 2.627.770

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 
necorporale 

573.818 420.817

Alte cheltuieli de exploatare 3.964.422 8.564.467

Cheltuieli privind prestațiile externe 3.868.280 8.319.381

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate 57.877 106.529

Alte cheltuieli 38.265 138.557
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 15.475.253 19.691.616

PROFITUL DIN EXPLOATARE: 425.927 388.142
Venituri din dobanzi 54 85

Alte venituri financiare 13.730 25.022
VENITURI FINANCIARE -TOTAL 13.784 25.107

Cheltuieli privind dobanzile 367.592 336.697
Alte cheltuieli financiare 714.004 250.721

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 1.081.596 587.418
REZULTATUL FINANCIAR: (1.067.812) (562.311)

VENITURI TOTALE 15.914.964 20.104.865
CHELTUI ELI TOTALE 16.556.849 20.279.034

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): (641.885) (174.169)
lmpozitul pe profit 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET A EXERCITIULUI 
FINANCIAR:

(641.885) (174.169)

56



apă și inginerie adiss.ro

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc
Indicatorul lichidității curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare 
pe termen scurt pe seama activelor sale curente, se menține sub nivelul considerat optim în 
perioada de raportare, activele circulante acoperind  nivelul datoriilor curente de 1,2 ori. 

Deși existenta stocurilor este indispensabilă pentru specificul activității Adiss, indicatorul 
lichidității imediate depășește intervalul de siguranță în perioada de raportare, reflectând o 
îmbunătățire de 195% a capacității activelor de natura trezoreriei și a creanțelor de a asigura 
onorarea datoriilor exigibile în perioada imediat următoare. Specificul activității cu ciclu lung de 
producție corelat cu decalajele între termenele de încasare / plată a facturilor justifică valoarea și 
tendința indicatorilor de lichiditate.

Din perspectiva solvabilității, capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de plată, 
exprimată prin indicatorul solvabilității financiare, se situează  peste nivelul minim considerat de risc 
în fiecare an.  Diminuarea valorii structurilor de capital pe fondul divizării se imprima în variația 
indicatorului solvabilității patrimoniale, care deși se reduce cu 24% în perioada de raportare, rămâne 
peste nivelul minim considerat de risc.

Majorarea datoriilor totale cu 9,5% în tandem cu o ușoară scădere a valorii agregate a 
activelor totale ale societății determină o amplificare a ratei de îndatorare cu 16,46% în exercițiul 
financiar 2020. Pe de alta parte, rata de îndatorare corespunde referinței teoretice recomandate. 
Diminuarea datoriilor pe termen lung in 2020 comparativ cu 2019 are asociată o reducere cu 42% a 
gradului de îndatorare la termen, poziționat semnificativ sub nivelul maxim considerat de risc.

INDICATOR INTERVAL 
OPTIM 2018 2019 2020

Lichiditate curenta (AC/DC) >2 1.28 1.25 1.20

Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente >1 0.41 0.40 1.18

Lichiditate rapida (Disponibilitati/Datorii curente) >0,5 0.003 0.021 0.003

Solvabilitate financiara (TA/TD) >1 1.82 1.68 1.45

Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD) >30% 45.16% 40.64% 30.87%

Ind. gradului de indatorare la termen (DTL/Cap Proprii+DTL) <50% 12.90% 15.81% 9.15%

Rata de indatorare (DT/TA)*100 <80% 54.84% 59.36% 69.13%
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Opinia Auditorului 
Exercițiul financiar 2020 

Informațiile financiare incluse in acest Prospect sunt extrase din situațiile financiare auditate 
ale Emitentului. Auditorul financiar al Emitentului este societatea ACTIV PRO SRL, Str. Aleea  
Expoziției  2, Baia Mare, Maramureș, Cod unic de identificare 17079409, Număr de înregistrare în 
Registrul Comerțului J24/195312004, Autorizație   C.A.F.R.11r.562/31.0l.2005, Telefon/
fax:0262-273143, e- mail: sdrcontfin@yahoo.com, auditor financiar Dna. Lupșa Mariana Gabriela, 
Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activității de Audit Statutar cu numărul AF 
3884 și dna. Ster Daniela Cornelia, Înregistrat la Autoritatea pentru Suprav cu numărul 1854. 

Raportul auditorului ACTIV PRO SRL aferent situațiilor financiare încheiate pentru exercițiul 
financiar 2020 opinează că ,,în opinia noastră, cu excepția celor prezentate in paragrafele de mai 
jos, situațiile financiare individuale oferă o imagine fidela, sub toate aspectele semnificative, a 
poziției financiare a ADISS SA la 31 decembrie 2020  și a performantelor financiare  și a fluxurilor de 
numerar pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014, 
cu modificările ulterioare.

Baza opiniei cu rezerve
3.1. Societatea înregistrează creanțe comerciale in suma de 18.729.134 lei, din care creanțe 

comerciale vechi in valoare de 2.311.540 lei. Creanțele comerciale vechi nu au fost ajustate 
deoarece au fost considerate ca fiind recuperabile ( conform Raportului privind situația litigiilor, 
încheiat de Societatea de avocatura Bejenaru & Partners SRL, o parte a creanțelor incerte o 
reprezintă clienti aflați in insolventa, creanțe cu care Societatea este înscrisă  la masa credală, ele 
fiind  eșalonate conform Planului de plata al creanțelor aprobat de instanța, iar o parte din creanțe au 
fost eșalonate spre încasare în baza Protocoalelor încheiate cu o parte din clienți). Prin urmare, nu 
am fost în măsură  să obținem asigurări suficiente și satisfăcătoare cu privire la recuperabilitatea 
acestor creanțe comerciale și nu am fost în măsură să determinăm acele ajustări care ar putea fi 
necesare pentru a prezenta aceste creanțe la valoarea lor recuperabilă.

3.2. La 31 decembrie 2020, societatea deține stocuri cu o vechime mai mare de trei ani in 
valoare de 2.294.852 lei, Societatea apreciind ca nu au suportat modificări calitative și de valoare și 
că nu este necesar constituirea unor ajustări de depreciere aferente.Conform prevederilor OMFP 
1802, stocurile trebuie prezentate in bilanț la valoare realizabilă netă. Informațiile disponibile nu ne-
au permis sa identificăm o corecție asupra rezultatului din exploatare care ar fi fost necesară pentru 
a prezenta stocurile la valoare realizabilă netă.

3.3. Am desfășurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit 
(,,ISA") , Regulamentul UE nr 537/2014 i Legea nr 162/2017 (Legea). Responsabilitățile noastre  în  
baza  acestor  standarde și  reglementari  sunt  descrise  detaliat  In  secțiunea ,,Responsabilitățile 
auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din acest raport. Suntem independenți față de 
Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde 
Internationale de Etica pentru Contabili ( IESBA ) și ne-am îndeplinit responsabilitățile de etică 
profesională conform cerințelor relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania. Credem ca 
probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente  și adecvate pentru a furniza o baza  pentru 
opinia noastră .”

Exercițiul financiar 2019 
Raportul auditorului ACTIV PRO SRL aferent situațiilor financiare încheiate pentru exercițiul 

financiar 2020 opinează că ,, În opinia noastră, cu excepția celor  prezentate in paragrafele de mai 
jos, situațiile financiare individuale oferă o imagine fidela, sub toate aspectele semnificative, a 
poziției financiare a ADISS SA la 31 decembrie 2019 și a performantelor financiare și a fluxurilor de 
numerar pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014, 
cu modificările ulterioare.

Baza opiniei cu rezerve
3.1. Societatea înregistrează creanțe comerciale in suma de 12.553.055 lei, din care 

creanțe comerciale  vechi  in valoare  de  1.642.228  lei . Creanțele comerciale vechi nu au fost 
ajustate deoarece au fost considerate ca fiind recuperabile ( Conform Raportului privind situația 
litigiilor, încheiat de Societatea de avocatura Bejenaru & Partners SRL, o parte a creanțelor incerte o 
reprezintă clienți aflați in insolvență, creanțe cu care Societatea este înscrisă la masa credală, ele 
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fiind eșalonate conform Planului de plata al creanțelor aprobat de instanță, iar o parte din creanțe au 
fost eșalonate  spre încasare in baza Protocoalelor încheiate cu o parte din clienti). Prin urmare, nu 
am fost in măsură sa obținem asigurări suficiente și satisfăcătoare cu privire la recuperabilitatea 
acestor creanțe comerciale și nu am fost în măsură să determinam acele ajustări care ar putea fi 
necesare pentru a prezenta aceste creanțe la valoarea lor recuperabilă.

3.2. La 31.12.2019, societatea deține stocuri cu o vechime mai mare de trei ani in valoare 
de 1.694.727 lei, Societatea apreciind ca nu au suportat modificări calitative și de valoare și că nu 
este necesară constituirea unor ajustări de depreciere aferente. Conform prevederilor OMFP 1802, 
stocurile trebuie prezentate in bilanț la valoare realizabilă netă. lnformatiile disponibile nu ne-au 
permis sa identificam o corecție asupra rezultatului din exploatare care ar fi fost necesară pentru a 
prezenta stocurile la valoare realizabilă netă.

4. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (,,ISA"), 
Regulamentul UE nr 537/2014 9i Legea nr 162/2017 (Legea). Responsabilitățile noastre în baza 
acestor standarde și reglementari sunt descrise detaliat în secțiunea ,,Responsabilitățile auditorului 
într-un audit al situațiilor financiare" din acest raport. Suntem independenți fata de Societate, 
conform Codului Elie al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde lnternaționale 
de Etica pentru Contabili ( IESBA ) și ne-am îndeplinit responsabilitățile de etica profesională 
conform cerințelor  relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania. Credem ca probele de 
audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza  pentru opinia 
noastră.”

Politica de dividend
În stabilirea politicii de dividend, emitentul va ține cont de nevoile de finanțare a companiei, 
de implicarea acesteia în noi proiecte sau posibile achiziții, urmărindu-se un echilibru între 
politica de investiții și cea de dividend ținând cont și de așteptările investitorilor. Hotărârea 
repartizării rezultatului exercițiilor financiare aparține Adunării Generale Ordinare Anuale a 
Acționarilor. În perioada 2018-2020, societatea a repartizat dividende astfel:

•  250.000 ron în 2018
•  300.000 ron în 2019 
•  200.000 ron în 2020

Politica privind prognozele
Ulterior listării pe piața AeRO, societatea va emite periodic prognoze privind evoluția 
principalilor indicatori economico-financiari pentru a oferi potențialilor investitori și pieței de 
capital o imagine fidelă și completă asupra situației actuale și a planurilor de viitor avute în 
vedere de societate. Prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, iar politica privind 
prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.
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Descrierea planului  
de dezvoltare a afacerii
Echipa Adiss acționează strategic prin identificarea continuă a oportunităților reprezentate de 
lucrările de tratare a apelor uzate care urmează a fi implementate de municipalități cât și a unor nișe 
de piață complementare (ex.tratarea apei), în vederea extinderii activității operaționale. Realizarea 
misiunii Adiss se sprijină pe atingerea următoarelor obiective strategice pe următorii cinci ani, care 
constituie elemente de referință ale planului de dezvoltare a afacerii:

• consolidarea poziției de lider pe piața tratării apei uzate din Romania, prin lărgirea bazei 
de clienți alcătuită în principal din companii de apă, de construcții și industriale;

• câștigarea poziției de lider pe piața tratării apei din Romania 
• creare business unit de proiectare și consultanță tehnologică pentru lucrări de 

infrastructură apă
• crearea unui business unit pentru vânzarea online de produse destinate îmbunătățirii 

calității apei

Sursele de finanțare atrase de pe piața de capital vor fi alocate investițiilor necesare atingerii acestor 
obiective. În condițiile unei piețe cu potențial ridicat de creștere datorat absorbției de fonduri 
europene pentru infrastructura de apă uzată, obiectiv comunitar prioritar la nivel european și național 
pentru următoarea decadă, Adiss este pregătit pentru a consolida o poziție dominantă pe piața apei 
din România.

Exercițiul de strategie a delimitat și selectat patru noi direcții de dezvoltare cu cel mai mare 
impact potențial asupra afacerii, pe lângă cel al creșterii organice prin lărgirea bazei de clienți pe 
piața pe care activează:

1. Crearea unui business unit de proiectare și consultanță tehnologică pentru lucrări de 
infrastructură apă cu accentul pe noi tehnologii orientate spre îmbunătățirea calității 
apei și reducerea amprentei de carbon. 

În contextul creșterii importanței proiectelor de mediu la nivel comunitar și unitar al agenților 
economici, precum și a presiunilor legislative adoptate în acest sens (ex. Pactul Verde European) 
sau aflate în curs de implementare, Emitentul estimează că o astfel de abordare de business va 
antrena o cerere tot mai mare pe piață, ca factor contributor la sustenabilitatea societății în care 
trăim. Această nouă divizie de business va viza în principal oferirea de servicii în următoarele 
domenii: 

• proiectare și consultanță tehnologică pentru lucrări de tratare a apei;
• proiectare și consultanță tehnologică pentru lucrări de tratare a apelor uzate, inclusiv 

reutilizarea apei sau linia nămolului ;
• proiectare de rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare;
• proiectare și consultanță tehnologică pentru energie verde și reducerea amprentei de 

carbon în proiecte de infrastructură a apei 

Managementul Societății estimează că acest business unit va asigura profit cu investiții nu foarte 
mari, complementare la infrastructura existentă deja. Astfel, pentru demararea acestui nou proiect va 
fi nevoie de contractarea serviciilor unui manager de proiect, a doi ingineri și de achiziționarea unor 
softuri dedicate.

În tandem cu asigurarea profitabilității această divizie de business va conduce la lărgirea 
bazei de clienți a Societății, precum și la promovarea de soluții pentru infrastructura apei prin 
implementarea conceptului de HUB tehnologic între companiile tehnologice de top din lume 
în domeniul apei și piața din Romania.  Un astfel de parteneriat va crea premisele unui impact 
deosebit al Emitentului asupra mediului prin elaborarea unor procese de inginerie a apei destinate 
reducerii amprentei de carbon, creând astfel premisele unei evoluții viitoare favorabile în condițiile 
unor reglementări de mediu din ce în ce mai stricte impuse clienților de tipul municipalităților sau 
companiilor. Se va crea astfel o poziționare optimă a Societății prin promovarea optimă a produselor 
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si tehnologiilor Adiss generate de know-how-ul nou-încorporat și care vor conduce la maximizarea 
profitului pe termen lung.

2. Consolidarea unei poziții dominante pe piața epurării și extinderea pe piața tratării 
apei - capital de lucru

Adiss are în vedere consolidarea și creșterea cotei pe piața epurării apelor uzate, sector 
aflat în continuă creștere în România cel puțin pentru următoarea decadă. Politicile de mediu tot mai 
stricte la nivel european în privința colectării și tratării apelor uzate creează premisele unei direcții de 
creștere organică pentru companiile care activează în acest domeniu, în prezent doar 70,9%  din 25

numărul gospodăriilor din România fiind racordate la rețeaua de alimentare cu apă și un procent mult 
mai mic, de doar 55,94% sunt racordate la rețeaua de canalizare. Alinierea României la Directiva 
europeană va avea așadar nevoie de un timp considerabil de implementare și va necesita un rulaj 
de fonduri considerabile din partea autorităților, estimat la aproximativ 15,5 miliarde de euro pentru 
colectarea și tratarea apelor uzate . Acest lucru înseamnă că în România vor urma o serie largă de 26

lucrări de amenajare de stații noi de epurare și tratare, concomitent cu lucrări de retehnologizare a 
stațiilor existente și cu creșterea pieței serviciilor post-vânzare. Pe această piață Adiss are în vedere:

• lucrări de înființare rețele de canalizare și stații de epurare a apei pentru localitățile mici. 
În cadrul unor astfel de proiecte Adiss este avantajat datorită competitivității stațiilor de 
epurare compacte pe care le produce. Aici Emitentul deține o cotă de piață bună care, 
după aprecierea managementului Societății, se poate îmbunătăți, astfel încât 
majoritatea stațiilor mici compacte de tratare a apei uzate sa fie livrate de Adiss.

• lucrări de retehnologizare a stațiilor de epurare sau de tratare a apelor. Concomitent 
etapei de implementare descrisă anterior, Adiss se va concentra pe antreprenoriat 
general pentru reabilitări și optimizări ale proceselor de epurare și tratare. Starea și 
vechimea echipamentelor de proces au un impact major asupra fiabilității și 
productivității stațiilor de epurare; în acest context, strategia  Adiss va fi oferirea unui 
pachet cuprinzător de servicii pentru asigurarea funcționării perfecte a echipamentelor și 
îmbunătățirea performanței procesului tehnologic. În astfel de proiecte Emitentul este 
avantajat, fiind o companie de inginerie și tehnologie a apei care are la dispoziție 
personal specializat în tratarea apelor uzate,  ingineri tehnologi cu experiență și facilități 
de producție proprie. Societatea are capacitatea de a lucra cu produse și echipamente 
de la orice producător și poate rezolva rapid orice problemă care apare la stațiile 
existente.

• creșterea pieței de servicii post-vânzare a echipamentelor de proces. Echipamentele din 
stațiile de epurare sau tratare înființate în Romania în ultimii 20 de ani ies din garanție 
sau au ieșit de mult, și necesită a fi înlocuite. Din acest punct de vedere, Adiss este 
avantajat deoarece nu există o concurență mare sau competență în acest domeniu de 
activitate. Firmele care au construit stațiile de epurare sau tratare a apei de până acum 
sunt în general firme de construcții care nu dispun de componenta tehnologică sau de 
experiență în serviciile post-vânzare. 

• lucrări de tratare a apelor industriale. Acest domeniu se preconizează a avea o creștere 
foarte mare în viitor, pe fondul cerințelor stringente de adaptare la criteriile de protecție a 
mediului emise de autoritățile competente. 

În toate proiectele enumerate anterior, un rol central și predominant îl va avea partea de proiectare și 
consultanță, unde Adiss a avut dintotdeauna ca obiectiv atingerea vârfului de performanță de către 
specialiștii săi și și-a asumat cu încredere drumul spre implementarea rapidă și eficientă, cu o 
precizie științifică, a proiectelor în care a fost implicat. 

Pe termen lung, Emitentul estimează că piața va fi compusă din optimizări de process, 
eficientizare energetică prin reducerea amprentei de carbon și servicii post vânzare a 
echipamentelor de proces, toate acestea fiind favorabile firmelor cu competențe în inginerie de 

 Raportul de țară România 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-25

romania_ro.pdf 
 BERD, Proiectul PISSA, costul total pentru conformarea cu directivele UE privind apa uzată26
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process și capabile să ofere soluții, servicii și produse de calitate. Din acest punct de vedere, Adiss 
se evidențiază în peisajul românesc al furnizorilor de astfel de servicii.

În scopul consolidării unei poziții dominante pe piața epurării, atragerea de fonduri 
pentru capital de lucru de pe piața de capital va ajuta Adiss în atingerea acestor obiective într-
un ritm mai rapid, în acord cu dezvoltarea accelerată a pieței, prin posibilitatea atribuirii de noi 
contracte de antreprenoriat general și vânzări echipamente și servicii pentru lucrări de infrastructură 
de apă în imediatul orizont de timp.

Având în vedere poziția complementară a pieței de tratare a apei din România, managementul 
Societății a decis abordarea strategică a acestei piețe simultan cu operațiunile de pe piața actuală.

Conform declarațiilor managementului Societății, piața tratării apei în Romania este similară 
ca mărime cu cea a epurării, ceea ce înseamnă că la o poziție similară a Adiss pe cele două piețe, 
cifra de afaceri poate crește semnificativ.   

3. Crearea unui business-unit pentru vânzarea online de produse destinate 
îmbunătățirii calității apei 

Societatea are în vedere dezvoltarea unui nou segment de business orientat exclusiv către 
persoanele fizice, companii și sectorul HoReCa, care să comercializeze online sisteme de tratare a 
apei sub un brand al Adiss și să asigure un sistem complet integrat de water station-uri pentru 
industria HoReCa, office buildinguri, unități de învățământ sau spitale . Noua linie de business va 
asigura diversificarea portofoliului de clienți și o reducere a gradului de dependență față de aceștia.

Într-un mediu tot mai poluat, interesul pentru consumul de apă fără impurități este în 
continuă creștere, creând premisele unei evoluții viitoare favorabile, în contextul îmbunătățirii calității 
vieții. Un astfel de demers strategic va duce la extinderea bazei de clienți ai Societății alcătuită în 
prezent în principal din municipalități și companii de construcții și va genera venituri și profit 
suplimentare concomitent cu crearea unui brand awareness Adiss la nivelul general al pieței. În 
portofoliul noii divizii de business se vor afla filtre de apă de uz casnic, office și industrial precum și 
stații de apă pentru domeniul HoReCa. 

Sistemul actual de distribuție al apei pe care o cumpăram din magazine, în recipiente din 
plastic, sticlă sau aluminiu este defapt o afacere cu accentul pe distribuție, nu pe calitatea apei. 
Acest sistem are un impact major asupra mediului generat de combustibilul cu care se transportă 
aceste recipiente, costul producerii, umplerii și depozitării lor.  Alternativa este un sistem cu accentul 
pe calitatea apei, obținut prin ultrafiltrarea apei la punctul de consum, sistem care reduce foarte mult 
impactul asupra mediului a întregului proces, eliminând toate deșeurile generate de recipiente ( ex. 
plasticul ),  generând o apa potabilă calitativ superioară, cu preț mult scăzut pentru utilizatorul final. 

           4. Continuarea procesului de digitizare completă a activităților companiei 

În perioada următoare Adiss va continua integrarea tehnologiei digitale în toate procesele companiei, 
care se va concretiza în modificări accentuate ale modului de operare atât în raport cu resursele 
umane implicate cât și asupra modului în care Societatea oferă valoare clienților săi. 

Obiectivul principal al acestui demers tehnologic îl reprezintă îmbunătățirea experienței 
clienților, alături de creșterea profitabilității prin reducerea fricțiunii și asigurarea posibilității viabile a 
unui program de lucru flexibil sau chiar a colaborării de la distanță a angajaților. 
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Bugetul de venituri și cheltuieli

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost aprobat prin hotărârea Adunării Generale a 
Acționarilor numărul 140 din data de 06.05.2021. 

Es#mările, previziunile și planurile Emitentului prezentate în acest document sunt oferite 
cu bună credință și nu pot fi considerate ca angajamente din partea Emitentului. 

Rezultatul exercițiului de evaluare

Pornind de la așteptările managementului și de la perspectivele pieței în care își desfășoară 
activitatea, societatea a derulat un exercițiu de evaluare care a stat la baza formării prețului din 
plasamentul privat asupra căruia a fost aplicat, ulterior, un discount. Estimarea valorii de piață a 
societății ADISS S.A. s-a realizat prin două abordări consacrate în exercițiul de evaluare a unei 
societăți, respectiv abordarea prin venit și abordarea prin piață.

Evaluare prin intermediul FCFF  
(Free cash flow to firm)
Premisele proiecțiilor financiare viitoare

Premisele evaluării au fost realizate ținând cont de proiecțiile financiare viitoare estimate de către 
conducerea societății Adiss prin intermediul documentelor și informațiilor furnizate de companie. 
Astfel, au fost luate în considerare următorii factori: situația financiară actuală, proiecțiile situațiilor 
financiare – BVC-ul pe 2021, factorii macroeconomici, evoluția în timp a situațiilor financiare ale 
companiei, trendurile din sector, planurile de extindere și de continuitate a proiectelor majore 
începute precum și nivelul investițiilor preconizate. Începând cu anul 2023 estimările au fost realizate 
luând în considerare trendul pieței pe care activează Adiss, în urma evaluării raportărilor cu date de 
specialitate din  sector.
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Contul de profit si pierdere  
-previziuni 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E

Cifra de afaceri neta  52,621,635  55,554,999  58,651,881  61,921,398  65,373,172 

Venituri din exploatare  49,693,635  58,271,638  61,519,958  64,949,354  68,569,920 

Cheltuieli din exploatare  45,451,157  52,327,539  55,248,298  58,332,100  61,588,048 

Rezultat din exploatare 4.242.478 5.944.099 6.271.660 6.617.254 6.981.872

VENITURI TOTALE  49,714,630  58,304,971  61,555,149  64,986,507  68,609,144 

CHELTUIELI TOTALE  46,836,258  53,321,974  56,298,166  59,440,493  62,758,228 

Profit brut  2,878,372  4,982,998  5,256,983  5,546,014  5,850,916 

EBITDA  5,103,473  6,867,832  7,250,676  7,654,861  8,081,577 
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Premisele evaluării:

Conform managementului, obiectivele companiei pe următorii 5 ani sunt de a-și consolida 
poziția de lider pe piața tratării apei uzate din România, creșterea profitabilității prin optimizarea 
proceselelor interne, scăderea gradului de îndatorare, lărgirea bazei de clienti de produse și servicii 
pentru tratarea apei uzate prin implementarea conceptului de HUB tehnologic între companiile de top 
din lume și piața din România, precum si deschiderea unui nou business unit pentru vânzările online.

Adiss s-a poziționat ca și o companie de “end-to-end solutions”, oferind soluții complete – de 
la proiectare, consultanță, până la implementare pentru proiectele desfășurate. Așadar, pe termen 
lung, compania estimează că piața îi va favoriza și mai mult, deoarece în majoritatea ei va fi 
compusă din optimizări de procese, eficientizare energetică și servicii post vânzare, echipamente de 
procese, servicii de consultanță și inginerie, Adiss acoperind întregul proces, de la consultanță pre-
proiectare, la implementare, și servicii de mentenanță după implementarea proiectelor. Piața nu va 
mai fi atractivă pentru firme de construcții fără competențe de inginerie de proces specifică epurării 
apei, ceea ce înseamnă o reducere a numărului de societăți care activează pe acest domeniu de 
activitate și o consolidare a companiilor care rămân.  

Cifra de afaceri – se estimează că veniturile companiei să evolueze cel puțin la nivelul sectorului din 
care face parte, cu un CAGR (eng. Compounded annual growth rate – creștere medie compusă 
anuală) de 5.57 % estimat pentru perioada 2021-2025, ceea ce înseamnă o creștere a cifrei de 
afaceri de la 40,4 Mil RON în anul de referință 2020 la 65.3 Mil RON în anul 2025. Creșterea 
veniturilor va fi susținută prin:

✓ poziționarea ca lider de piață în domeniu- compania se situează printre singurii 
producători români de stații compacte și echipamente de proces oferind soluții de 
proiectare, dezvoltare, gestionare proiecte, consultanță, mentenanță, etc. Compania 
operează ca și business de tip “End -to- End solution” – acoperind tot ce înseamnă 
tratarea și epurarea apei, de la consultanță, la implementare și servicii mentenanță. În 
ultimii ani, pentru unele lucrări compania s-a poziționat ca și antreprenor general. 

✓ continuarea extinderii activității – compania dorește să investească intr-un business 
unit care să comercializeze online ( orientat către persoane fizice, companii si Horeca ) 
filtre de apă de calitate sub brandul Adiss. Acest lucru va extinde baza clienților Adiss 
către alt tip de clienți, va genera venituri si profit suplimentar, precum si un brand 
awareness pentru Adiss in general. 

✓ compania estimează extinderea cotei de piață, prin adăugarea a cel puțin  încă 30 
de clienți noi în următorii 3-5 ani. Printre principalii clienți actuali se numără 
companiile de Apă, consiliile locale sau județene, reprezentanțe ale comunităților locale;

✓ experiența companiei – cu o experiență de peste 28 de ani, compania este printre 
singurii producători români de stații compacte și echipamente de proces asigurându-și 
de-a lungul timpului o bază solidă de clienți;

Rata de creștere estimată a Veniturilor din Exploatare pe perioada 2020-2025:

Sectorul și evoluția activității în 2020: Conform conducerii societății - Piața de epurare în 
România este în continuă creștere accelerată, actualmente fiind la sub jumătate din potențialul ei, 
din punctul de vedere al gospodăriilor racordate la rețeaua de canalizare și la un sfert din potențialul 
ei din punct de vedere al pieței serviciilor post vânzare.

2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Rata de creștere VE 17.16% 17.26% 5.57% 5.57% 5.57%

Venituri din exploatare  42,416,400  49,693,635  58,271,638  61,519,958  64,949,354  68,569,920 

Prognozele au fost realizate pe termen mediu, perioada 2021-2025 fiind considerat un termen mediu de investiție.
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✓ În următorii 10 ani vor continua lucrările de înființare rețele de canalizare și stații de 
epurare pentru localități și retehnologizări stații de epurare. Totodată piața de servicii 
post vânzare este în plină creștere deoarece echipamentele din stațiile de epurare 
înființate în România în ultimii 20 de ani ies din garanție sau au ieșit de mult, ele 
necesitând a fi înlocuite. Proiectele finanțate prin fonduri europene din perioada 
2014-2020 au fost întârziate mult, mai mult decât programul de finanțare 2007-2014 , 
astfel prelungindu-se cu 3 ani până în 2023. Acest lucru înseamnă că în România vor 
urma foarte multe lucrări pe acest domeniu de activitate în următorii 3 ani de zile. După 
acești 3 până la 5 ani, compania preconizează că va începe o schimbare a pieței din 
punct de vedere al raportului tipologiilor cerințelor și anume o scădere a lucrărilor de 
antreprenoriat general de înființare stații de epurare mari si mijlocii (rămânând doar cele 
de mici dimensiuni). În consecință, peste 5 ani, strategia companiei este de a se 
concentra pe  reabilitări și optimizări ale procesului pentru SE, pe partea de vânzări de 
echipamente de proces prin servicii post vânzare și pe partea de tratare a apei 
industriale, segment de la care se așteaptă la creșteri semnificative, pe partea de 
proiectare și consultanță, precum și pe business-ul cu filtre și water station-uri. 

Marjele de profitabilitate vor creștere – datorită eficientizării proceselor interne, datorită 
îmbunătățirii relației cu furnizori și parteneri externi. Modelul de evaluare a inclus ipoteza 
atragerii capitalului necesar de 6,4 mil RON, destinate extinderii activității companiei și creșterea 
profitabilității prin faptul că:

✓ Se vor reduce cheltuielile cu comisioanele bancare existente (Lei ROBOR 3M+1,7% )

✓ Va crește puterea de negociere  a plății cu furnizori externi, cu oportunitatea de a profita 
de eventualele discounturi;

✓ Vor putea fi abordate mai multe contracte de SE compacte cu profitabilitate mare;

✓ Vor  putea fi abordate mai multe contracte de AG ;

✓ Se va  lansa un concept de business online cu filtre de apă. 

✓ Se va dezvolta business unit-ul de consultanță și proiectare
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Rata de actualizare a fluxurilor de numerar – WACC (Weighted Average Cost of Capital) - 
Costul mediu ponderat al capitalului pentru perioada 2021-2025 va fi variabilă în funcție de ponderea 
țintă a datoriilor și a capitalurilor. Astfel, WACC pentru perioada incipientă este de 9.65% și ajunge la 
9.19% pe perioada 2021-2025, cu o țintă a raportului Debt -to-equity de 31,82%, prin includerea 
aportului de 6,4 mil RON din partea investitorilor. Premisele pentru WACC fiind:

• Costul capitalurilor proprii în urma metodei CAPM (Capital asset pricing model) 
a fost de 8.12% pornind de la o rată a dobânzii fără risc de 4.4% (rata de referință 
a emisiunilor de titluri de stat cu scadență la 3 ani din partea BNR-ului),

• Beta mediu calculat în medie prin companii comparabile de pe piața internațională 
este de 0.34, cu un Beta unlevered de 0.19, și un Beta levered de 0.49;

• O primă de risc de 8.98% obținut prin însumarea primei de risc de piață de 6.85% 
și a unui risc de țară de 2.13% (sursă: damodaran.com). 

• Având în vedere maturitatea companiei și a pieței – s-a estimat o rată de creștere 
terminală de 0%;

• Costul estimat al datoriei este de 9%, bazat pe emisiuni de obligațiuni 
asemănătoare existente pe piață;

• O rată a impozitului pe profit de 16%. 

✓ Necesarul de finanțare a capitalului de lucru a fost estimat în funcție de trendul acestor 
elemente precum și evoluția viitoare a activelor circulante și datoriilor curente estimate 
de management.

✓ Nivelul amortizărilor estimate – valoarea amortizărilor a fost estimată de companie luând 
în considerare nivelul investițiilor viitoare.

✓ Se preconizează o reducere a costurilor operaționale în urma eficientizării proceselor și 
a extinderii proiectelor cu o marjă de profitabilitate mai ridicată. Astfel, profitul 
operational istoric se situează în medie la 6.5%, și se estimează că va crește la o medie 
de aproximativ 8% în următorii 5 ani.
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Previzionarea Veniturilor și Cheltuielilor societății în urma premiselor elaborate mai sus:

✓ Marja EBITDA – se estimează a fi în medie la 9.8%, în creștere graduală pe următorii 5 ani, în 
urma stabilizării cheltuielilor și generării veniturilor suplimentare, estimându-se că  va atinge 
nivelul de 9.96 % în 2025.

✓ Marja profitului net mediu estimat de companie pe perioada 2021-2025 este de 7.08%, creștere 
semnificativă de la o medie de 1.7% în anii trecuți

✓ Curs mediu EUR/RON 4.92

Contul de profit si pierdere  
-previziuni 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E

Cifra de afaceri neta  52,621,635  55,554,999  58,651,881  61,921,398  65,373,172 

Venituri din exploatare  49,693,635  58,271,638  61,519,958  64,949,354  68,569,920 

Cheltuieli cu materii prime si 
materiale  18,401,743  22,738,661  24,006,215  25,344,428  26,757,239 

Alte cheltuieli materiale  203,975  215,345  227,350  240,023  253,403 

Alte cheltuieli externe  310,468  327,774  346,046  365,336  385,702 

Cheltuieli privind marfurile  136,816  67,079  70,819  74,766  78,934 

Cheltuieli cu personalul  4,600,000  7,777,700  8,211,263  8,668,996  9,152,244 

Ch. Cu amortizarea  840,000  890,400  943,824  1,000,453  1,060,481 

Alte cheltuieli de exploatare  20,958,155  20,310,579  21,442,781  22,638,097  23,900,045 

Cheltuieli din exploatare  45,451,157  52,327,539  55,248,298  58,332,100  61,588,048 

Rezultat din exploatare 4.242.478 5.944.099 6.271.660 6.617.254 6.981.872

EBITDA  5,103,473  6,867,832  7,250,676  7,654,861  8,081,577 

Venituri financiare  20,995  33,333  35,191  37,153  39,224 

Cheltuieli financiare  1,385,101  994,434  1,049,869  1,108,393  1,170,180 

Rezultat financiar  (1,364,106)  (961,101)  (1,014,678)  (1,071,240)  (1,130,956)

VENITURI TOTALE  49,714,630  58,304,971  61,555,149  64,986,507  68,609,144 

CHELTUIELI TOTALE  46,836,258  53,321,974  56,298,166  59,440,493  62,758,228 

Profit brut  2,878,372  4,982,998  5,256,983  5,546,014  5,850,916 

Impozit pe profit  80,700  797,280  841,117  887,362  936,147 

Profit net  2,797,672  4,185,718  4,415,866  4,658,652  4,914,770 

Marja profitului operational 8.06% 10.70% 10.69% 10.69% 10.68%

NPM -Marja neta a profitului 5.32% 7.53% 7.53% 7.52% 7.52%

Marja EBITDA 9.70% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36%
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Estimarea fluxurilor de numerar și evaluarea companiei prin FCFF:

Ca urmare a actualizării fluxurilor de numerar pe următorii 5 ani a rezultat o valoare estimativă a 
companiei de 5.8 Mil EUR.

FCFF  2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Profit operational*(1-T)  1,877,322  3,563,681  4,993,043  5,268,195  5,558,494  5,864,772 

+ Deprecieri + Amortizari 1,057,218 840,000 890,400 943,824 1,000,453 1,060,481

Flux brut al numerarului  2,934,540  4,403,681  5,883,443  6,212,019  6,558,947  6,925,253 

– Necesarul de finantare 
capital de lucru

-3,891,446 -995,672 -3,131,931 -414,147 -576,168 -872,202

 – CAPEX (cheltuieli cu 
investitii)

-188,915 -922,003 -1,924,543 -562,889 -1,271,293 -1,565,037

FCFF (Free cash flow to 
Firm)

 (1,145,821)  2,486,006  826,969  5,234,983  4,711,487  4,488,014 

Crestere pe termen lung 
(g–LT growth)

0%

Valoare terminala 48,861,859

Factor de actualizare 1.00000 1.00000 0.91588 0.83883 0.76826 0.70363

PV of FCFF  (1,145,821)  2,486,006  757,401  4,391,253  3,619,660  3,157,916 

PV fluxuri de numerar  13,266,415          

Valoarea prezenta 
valoarea terminala

 34,380,831          

Valoare prezenta totala  47,647,245        

Datorii (imprumuturi 
bancare)

 18,981,296          

Numerar 114,566

Valoare finala companie RON  28,780,515   EUR 5,849,698      
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Abordarea prin piață – metoda comparației prin multiplii 
de piață
Metoda comparației evaluează compania în raport cu alte companii similar listate,  considerate a fi 
reprezentative pentru sectorul în care activează. Având în vedere că, la nivelul pieței din România, 
nu există în momentul de față un eșantion de companii listate, reprezentative din domeniul în care 
activează Adiss, s-a luat în considerare un eșantion de companii de pe piața și internațională,  care 
activează pe un segment de piață identic sau similar cu cel al companiei. 

  P/E Ratio TTM Price to Sales TTM Price to Book EV/EBITDA Val. Medie

Valoare companie 
medie 12,063,828 79,945,534 27,525,409 37,823,968 39.339.685

Discount 20%

Valoare companie 
după discount 9,651,063 63,956,427 22,020,327 30,259,174 31.471.748

Valoare companie 
după discount ( EUR) 6.396.697
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Multiplii care au fost luați în considerare în evaluare sunt:

P/E – eng. Price to Earnings ratio – Multiplu bazat pe profitul anualizat 

P/S – eng.Price to sales ratio – Multiplu calculat în funcție de cifra de afaceri

P/B – eng. Price to book ratio – Multiplu calculat în funcție de capitalurile proprii ale companiei

EV/EBITDA – eng.Enterprise Value /EBITDA (EBITDA= Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation and amortization, Enterprise value=EV=Capitaluri proprii + Total datorii – casa și conturi 
la bănci)

EBITDA - (eng. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – câștigul înainte de 
dobânzi, rate, depreciere și amortizare)
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Simbol Titlu P/E Ratio 
TTM

Price 
to 

Sales 
TTM

Price 
to 

Book

EV/
EBITDA

Beta Net 
Profit 

margin 
TTM

Net Profit 
margin 

5YA

Return 
on 

Equity 
TTM

Return 
on 

Assets 
TTM

5 Year 
Sales 

Growth 
5YA

Dividend 
Yield 
ANN

UU United Utilities 
Group 57.64 3.48 2.24 13.16 0.21 6.06% 18.72% 3.75% 3.02% 1.57% 4.61%

SEVI Suez SA n/a 0.68 2.13 11.77 0.76 -1.35% 3.59% -2.73% 1.16% 4.69% 2.59%

TWSr Theski Water 13.03 2.35 0.94 n/a n/a 18.00% 19.44% 7.28% 5.74% -0.27% 6.35%

EYDr Athens Water 17.47 2.51 0.9 3.07 0.4 14.34% 13.35% 5.06% 5.06% -0.16% 5.77%

6839 Yunnan Water 
Investment 27.78 0.16 0.25 16.32 0.53 3.43% 10.40% 0.72% 0.61% 42.81% 16.84%

VIE Veolia Environment n/a 0.49 10.34 10.34 0.92 1.43% 2.36% 4.78% 0.92% 2.63% 2.16%

601158 Chongqing Water 
Group Co.,Ltd. 15.8 4.41 1.81 9.14 0.77 28.97% 31.95% 11.52% 7.62% 6.39% 5.14%

600008 Beijing Capital 
Co.,Ltd 13.54 1.31 0.93 12.16 0.9 8.45% 7.67% 7.63% 1.74% 17.55% 2.76%

CWT California Water 
Service Group n/a 3.56 3.07 16.23 0.11 -3.62% 9.84% -3.44% -0.87

% 3.64% 1.65%

MWC Manila Water 
Company, Inc. 11.56 2.12 0.58 7.67 0.34 20.58% 32.37% 5.14% 3.12% 6.06% 5.96%

1395 ELL Environmental 
Holdings Limited 20.19 1.8 0.43 26.67 0.48 21.92% -29.96% 2.11% 3.83% -1.88% 5.21%

NEWA Newater 
Technology, Inc. 6.18 0.94 1.18 4.32 0.92 15.22% 13.54% 20.72% 7.41% 105.19% -

GELE Gel S.p.A. 13.5 0.43 0.79 N/A n/a 3.19% N/A N/A N/A N/A N/A

600283

Qian Jiang Water 
Resources 
Development 
Co;Ltd

35.03 3.25 2.06 15.26 0.83 13.24% 11.09% 6.08% 3.01% 7.91% -

AGUASA Aguas Andinas S.A. 15.58 2.78 1.61 9.76 0.9 23.41% 27.85% 14.86% 5.38% 4.33% 4.38%

Adiss - - - 11.53 - 1.55% 2.20% 3.43% 1.06% - -

Media 18.35 1.98 1.44 11.47 0.62 6.99% 11.31% 3.14% 2.75% 8.55% 6.39%

Mediana 15.69 1.515 1.18 11.77 0.76 13.24% 12.22% 5.10% 3.07% 4.51% 4.88%

Sursa: S&P Capital IQ
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Valorile profitului, Capitalurilor proprii, EBITDA și a cifrei de afaceri sunt cele realizate de către 
companie în exercițiul financiar al anului 2020. În vederea stabilirii valorii companiei din perspectiva 
acestei metode de evaluare a fost realizată o medie aritmetică între multiplii comparativi și 
rezultatele estimate pe 2020  la care s-a adăugat un discount de 20% pentru a reflecta 
comparabilitatea companiei în relația cu companii listate din țările dezvoltate, cu o marjă de 
profitabilitate mai bună și cu o capitalizare bursieră mult mai mare.

Concluzionăm faptul că pe baza rezultatelor obținute prin cele două metode FCFF și comparația prin 
multiplii, luând în considerare informațiile transmise și disponibile la data analizei, rezultă o evaluare 
a companiei, estimativă, de 6,12 Mil EUR.

Evaluare prin multiplii EUR 6,396,697 

Evaluare prin FCFF EUR 5,849,698 

Valoare medie EUR 6,123,197 
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Factori de risc
Înainte de luarea unei decizii de investiții, în scopul evaluării corecte a oportunității investiționale, 
potențialii investitori ar trebui să analizeze cu atenție riscurile menționate în această secțiune, cât și 
celelalte informații cu privire la emitent cuprinse în acest document și nu numai. Fiecare dintre 
categoriile de risc evidențiate mai jos ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra activității 
emitentului, poziției financiare și rezultatelor operaționale, asupra lichidității și/sau perspectivelor, și, 
indirect, asupra oricărei investiții în acțiunile companiei. Concretizarea riscurilor ar putea influența 
negativ cotația acțiunilor companiei și, ca rezultat, pot atrage pierderea parțială sau chiar integrală a 
investiției realizate. In aceasta secțiune, ordinea prezentării factorilor de risc este aleatorie și nu 
reprezintă o prioritizare a acestora. Principalele clase de riscuri care pot afecta activitatea și 
performanța Emitentului se numără:

1. Riscuri sistemice privind Emitentul

Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care 
influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, întreg sistemul economic al unei unități geo-
politice. Riscul sistemic este nediferențiat și nu poate fi prevenit. 

Riscul de țară surprinde susceptibiliatea ca la nivelul statulul de rezidență al Emitentului să 
survină dificultăți în onorarea angajamentelor financiare, afectând toate instrumentele financiare 
interne, cât și unele instrumente externe. Impactul acestui risc are caracter general, generând efecte 
echidistante pentru toate sectoarele și domeniile de activitate. În contextul actual intern caracterizat 
de instabilitate politica și economică, de evoluții economice și sociale divergente, precum și în 
contextul internațional marcat de dinamica neuniformă și imprevizibilă a factorilor și proceselor pe 
scena geopolitică regională și globală, de interdependențe multiple și strâns corelate la scară globală 
pe plan economic și financiar, evaluarea riscului de țară reprezintă o provocare pentru specialiști și 
investitori. Conform raportului MARSH aferent anului 2020 , România este încadrată în categoria de 
risc mediu din punct de vedere al riscului de țară, cumulând 65,8 puncte din 100 puncte 
corespunzător nivelului minim de risc , cu 0,92% peste nivelul raportat în anul 2019, relevând o 
stabilizare a riscului la nivel național. Din perspectivă politică, pe termen lung România are un  risc 
evaluat la 70,6 puncte, fiind încadrată în aceeași categorie de risc cu țări precum Italia, Spania, 
Belgia, Bulgaria, Croația. Potrivit clasificării Fitch , la 1 Martie 2020, România are asociat un rating 
de BBB-, păstrându-și ratingul investițional, nivelul costurilor de împrumut și al atractivității pentru 
fluxurile investiționale de capital.

Conformarea la cadrul legislativ și modificări ale cadrului legislativ. Emitentul se află 
sub incidența cadrului legislativ din Romania și depune toate eforturile pentru a respecta cadrul de 
reglementare aplicabil. Modificările multiple aduse la nivelul legislativ și normativ pe plan contabil, 
fiscal și al resursei umane etc. pot afecta activitatea Emitentului.

Riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii afectează costul de oportunitate. Rata 
inflației poate fluctua și, în consecință, operațiunile, condițiile financiare și rezultatele Emitentului pot 
fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să țină seama de impactul acestor riscuri asupra 
rezultatelor reale ale emitentului și asupra profitului real al investiției.

2. Riscuri specifice Emitentului

Risc fiscal și juridic. Cadrul legislativ în continuă dinamică, cu acte normative multiple pe diferite 
zone fiscale si cu numeroase neclarități poate crea confuzie. Procesul de consolidare și armonizare 
ale sistemului de impozitare din Romania cu legislația europeana permite interpretări diferite ale 
anumitor aspecte care sunt tratate în mod diferit de către autoritățile fiscale. Acest aspect poate 
conduce la amenzi și penalități suplimentare.

Tranzacții cu părți afiliate. În categoria riscurilor fiscale se evidențiază cele asociate 
tranzacțiilor între părți afiliate. Date fiind modificările din legislație și atenția acordată de către 
organele de control prețurilor de transfer, absența documentației de specialitate care să 
fundamenteze tranzacțiile între părțile afiliate reprezintă o sursă importantă de risc fiscal. În cursul 
anului 2020, Emitentul a derulat tranzacții cu societăți afiliate în valoare totală de 1.787.964,89 lei. 
Pentru diminuarea acestui risc, Adiss a integrat un sistem de management intern al riscului și control 

72



apă și inginerie adiss.ro

intern. Comitetul de Audit efectuează evaluarea periodică a sistemului de control intern și asigură 
integritatea raportării financiare, inclusiv a tranzacțiilor cu părțile afiliate.

Riscuri legate de conflicte de interes. Chiar dacă, la aceasta dată, nu există conflicte de 
interese în ceea ce privește organele de conducere, managementul societății se angajează să 
analizeze în mod continuu posibilele cauze generatoare de risc de conflicte de interese și să fie 
pregătită procedural să le întâmpine. Conform politicii de gestionare a conflictelor de interes, 
componența Consiliului de Administrație al Emitentului asigură echilibrul de independență, permițând 
îndeplinirea sarcinilor și a atribuțiilor în mod eficient. Din cei trei membri ai Consiliului de 
Administrație, doi sunt neexecutivi, unul fiind și independent.

Riscuri de natură operațională, care se pot materializa la nivelul desfășurării activității 
propriu-zise, ca urmare a unor factori interni (procese interne necorespunzătoare, a unor sisteme 
disfuncționale, erori procedurale etc.) sau a factori externi sub forma unor evenimente externe 
neprevăzute (precum daune asupra proprietății, dificultăți la nivelul terților, evoluții socio-economice 
la nivel regional sau macroeconomic, factori politici etc.). Între acestea amintim:

Atragerea, păstrarea și motivarea personalului calificat, un activ important pentru 
funcțiunea de dezvoltare a societății, vector de competitivitate și dezvoltare continuă a afacerii Adiss. 
În contextul evoluțiilor pe piața muncii interne și europene, există riscul ca societatea să nu poată 
reține personalul calificat și să întâmpine dificultăți în atragerea de noi angajați cu profil 
corespunzător nevoilor societății. În vederea managementului preventiv al acestui risc, societatea 
are în vedere politici de  resurse umane orientate spre asigurarea necesarului de forță de muncă prin 
clauze contractuale corespunzătoare, prin instrumente de stimulare, motivare și cointeresare a 
acesteia, precum și menținerea unei culturi organizaționale care să atragă personal în concordanță 
cu valorile asumate. 

Riscuri asociate cu ciclul lung de productie. Prin natura activității sale, respectiv 
producția de echipamente pentru tratarea și epurarea apei, fluxul tehnologic desfășurat de către 
Emitent se caracterizează prin termene de finalizare îndepărtate. Această nuanță a activității 
operaționale poate genera riscuri variabile, precum: 

a) schimbări negative în condițiile economice naționale și internaționale; 
b) condiții dezavantajoase pe piața locală a ingineriei apei; 
c) condițiile de finanțare a bugetelor naționale și a programelor de finanțare europene; 
d) posibilitățile de obținere a finanțării datoriilor; 
e) lipsa de lichidități și apariția problemelor de cash-flow 
f) schimbări în rata dobânzilor, în cotele de impozit și alte cheltuieli operaționale; 
g) legile și reglementările de mediu și operaționale, legile de planificare și alte reguli 

guvernamentale și politici fiscale; 
h) cereri de despăgubiri/solicitări de remediere a unor încălcări ale legislației de mediu; 
i) prețurile energiei; 
j) riscurile și problemele operaționale generate de folosirea anumitor tehnologii, 

echipamente și piese mecanice; 
k) situația financiară a clientului, 
l) schimbări în cererea și oferta de pe piața apei.
Oricare dintre factorii de mai sus poate avea efecte negative asupra afacerii, condițiilor 

financiare, rezultatelor operaționale sau perspectivelor noastre. Pentru reducerea impactului acestui 
risc, Adiss a procedează la diversificarea gamei de soluții, produse și servicii, astfel încât proiectele 
din care acestea fac parte să asigure cicluri de producție mai scurte în comparație cu proiectele 
majore de infrastructură. Din punctul de vedere al fabricației echipamentelor se lucrează încontinuu 
către o dimensionare optimă astfel încât Emitentul să scurteze termenele de execuție, menținând pe 
cât posibil doar procesele de fabricație cu valoare adăugată mare precum și aprovizionare just-in-
time, acolo unde e posibil.  De asemenea, direcțiile strategice de dezvoltare pe următorii 5 ani vizează 
dezvoltarea unei linii de business care sa comercializeze online filtre de apa calitative sub un brand al 
Adiss , precum și dezvoltarea business unit-ului de proiectare și consultanță. 

Riscuri asociate colaborării cu autoritățile publice. Activitatea operațională a Adiss este 
în directă corelare cu liniile principale de finanțare publică a sectorului apei din Romania. Proiectele 
ample de infrastructură sunt finanțate în cea mai mare parte din fonduri publice ceea ce conduce la o 
dependența față de programele de finanțare ale autorităților pentru infrastructura locală. Orice 
întârziere în execuția bugetară poate genera efecte negative asupra cursivității activității de 
exploatare a Emitentului, și implicit asupra rezultatelor operaționale. Pentru diminuarea acestui risc, 
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Adiss utilizează programe software care permit monitorizarea licitațiilor publice și centralizarea 
informațiilor relevante.  În funcție de aceste informații, este elaborată strategia de ofertare. 

Riscuri legate de mediu. Soluțiile furnizate de Adiss implică în mod direct aspecte sociale 
și de mediu, acesta implementând structuri de tratare și epurare a apei industriale și municipale, 
care deservesc comunitățile sociale din România. Încălcarea legislației și cerințelor de conservare a 
mediului și protecție a ecosistemelor poate conduce la  solicitări de despăgubiri, remedieri sau sistări 
ale proiectelor desfășurate. Soluțiile furnizate de către Emitent sunt dezvoltate intern, prin tehnologia 
proprie, asigurând parametrii de calitate stabiliți la nivel European și național. Politica conducerii 
vizează menținerea standardelor calitative prin programe interne de înnoire a echipamentelor și un 
control strict al calității: ISO 9001, 14001, OHSAS 18001. Procesele tehnologice se conformează cu 
reglementările privitoare la mediu, fiind fundamentate de studii de agrement și de impact pentru 
fiecare stație amplasată de către Adiss (Directiva Consiliului Uniunii Europene Nr. 91/271/EEC — 
21.05.1991, HG 188/20.03.2002 modificată și completată prin HG 352/11.05.2005 conform NP 
133/2013).

Riscuri privind concurența. Riscul legat de concurență derivă din viteza cu care 
potențialul avans realizat de către concurență estompează evoluția favorabilă înregistrată de 
indicatorii financiari ai societății. Deși Adiss este o companie cu notorietate pe piața locală a 
ingineriei apei, care și-a construit avantaje competitive importante, apariția competitorilor care 
activează la nivel international poate decelera expansiunea Adiss pe piața internă.

Riscul legat de dependenta de clienti semnificativi. O structură concentrată a clienților 
poate genera pierderi la nivelul rezultatelor precum, blocaje financiare și alte riscuri de lichiditate 
asociate încetării unui contract cu un client semnificativ sau insolvabilității acestuia. In prezent, 
portofoliul de clienți al Adiss enumără companii de apă, reprezentanțe ale comunităților locale și 
companii de construcții. Compania urmărește o strategie de diversificare a clienților, așa încât 
niciunul dintre clienții societății sa nu dețină o pondere ridicata în veniturile realizate de către 
societate și să diminueze dependența de marii clienți. La momentul actual, cea mai mare pondere 
deținută de către un client în veniturile realizate de societate este de aproximativ 21,43%, înglobând 
3 proiecte. În acord cu direcțiile strategice de dezvoltare ale Emitentului pe următorii 3-5 ani, 
implementarea conceptului de HUB tehnologic între companii internaționale și piața din Romania, 
precum și orientarea activității de desfacere spre mediul online, cu adresabilitate pe segmentul retail, 
va asigura extinderea bazei de clienți și o reducere semnificativă a gradului de concentrare.

Riscuri asociat dependentei de furnizori semnificativi — producători la nivel mondial. 
Dependența de unul sau câțiva furnizori care activează în același spațiu economico-geografic 
reprezintă un element de vulnerabilitate extrem de sensibil pentru activități ca cea derulată de Adiss. 
Expunerea furnizorilor de pe o aceeași piață la aceiași factori de risc și evenimente negative crește 
riscul blocării întregii activități a societății, a pierderii irecuperabile de clienți, venituri, personal, 
perspective. Pentru diminuarea acestui risc, societatea a construit un portofoliu diversificat de 
furnizori. Echipamentele integrate in procesul tehnologic al Adiss sunt produse de către companii 
recunoscute la nivel mondial, Adiss fiind reprezentant exclusiv al companiei Huber, lider la nivel 
mondial in domeniul producției de echipamente de proces pentru epurarea apei.

Riscuri legate de planului de dezvoltare a afacerii. Compania vizează o creștere 
sustenabilă, prin dezvoltarea continuă și diversificarea propriilor produse și servicii, crearea unui 
HUB tehnologic intre companiile de top din lume si piata din Romania, precum si un nou business 
unit pentru vânzare online, în condițiile dezvoltării echipei și a creșterii vizibilității și prezenței 
companiei pe plan național. Cu toate eforturile depuse în acest sens, din cauze externe sau interne 
societății, exista riscul ca Emitentul să nu poată duce la îndeplinire planul de dezvoltare sau părți din 
strategia definită.

Riscuri privind logistica. Aprovizionarea necesarului de piese și echipamente și onorarea 
comenzilor în termenul prestabilit depinde de ciclul lung de producție, supus la rândul său multiplelor 
riscuri de logistică. Societatea gestionează acest risc prin programarea anticipată atentă a 
comenzilor față de furnizori pe de o parte, precum și prin serviciul de relații directe cu clienții.

Riscul de lichiditate reprezintă probabilitatea ca Societatea să nu fie în măsură să își 
onoreze obligațiile curente prin valorificarea activelor disponibile. Dificultățile de încasare a 
creanțelor reprezintă o sursă potențială importantă de arierate în îndeplinirea obligațiilor de plată ale 
societății. Prin monitorizarea previziunilor privind necesarul de lichidități, conducerea societății 
urmărește să se asigure că există disponibil suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale, 
astfel încât societatea să își poată onora obligațiile curente față de creditorii săi. 
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Din punctul de vedere al indicatorilor de lichiditate care estimează măsura în care societatea 
își poate acoperi datoriile curente pe seama activelor circulante, societatea înregistrează valori sub 
nivelul considerat optim în perioada de raportare, activele circulante acoperind  nivelul datoriilor 
curente  de 1,2 ori. Specificul activității cu ciclu lung de producție corelat cu decalajele între 
termenele de încasare / plată a facturilor justifică valoarea și tendința indicatorilor de lichiditate.

Pentru acoperirea riscului derivând din termenele de încasare îndelungate, Emitentul 
apelează la instrumente care asigură eficientizarea cursivității fluxurilor de numerar, precum factoring 
sau provizionarea creanțelor incerte.

Riscul de credit este considerat principalul element de vulnerabilitate pentru activitățile din 
acest sector de activitate, caracterizat de cicluri lungi de producție și termene de plată/încasare 
îndepărtate. La 31.12.2020, eșalonarea pe benzi de scadență relevă o concentrare a creanțelor în 
intervalul peste 360 zile, societatea având creanțe nete totale în sumă de 15,6 mil. Lei. În cursul 
anului 2020, Emitentul a încheiat un contract de Factoring cu instituția de credit CEC Bank, valoarea 
totală a facilității de factoring fiind de 1,3 milioane de lei. Perioada de valabilitate a contractului s-a 
încheiat la 30.11.2020. De asemenea, obligațiile financiare față de instituțiile de credit, în 
valoare de 17,992 mii Lei la 31.12.2020, reprezintă, în cea mai mare măsură, facilități de credit 
care au menirea de a atenua presiunea blocajelor de trezorerie specifice societăților cu ciclu lung 
de producție și termene îndelungate de încasare a creanțelor. Astfel,  atât riscul de lichiditate, cât 
și integritatea plăților către furnizori sunt asigurate. 

Pentru exercițiul financiar 2021 și pentru noua strategie de afaceri, conducerea Adiss are în 
vedere optimizarea politicilor de gestionare a acestui risc prin selectarea atentă a clienților creditați 
după criterii de bonitate, istoricul plăților, situația economico-financiară și printr-un portofoliu de clienți 
mai diversificat asigurat de implementarea direcțiilor strategice vizate.
Riscul valutar se asociază cu precădere vânzărilor viitoare la export - pentru care aprecierea 
monedei naționale reprezintă un factor negativ, de diminuare a profitabilității, în timp ce 
devalorizarea monedei naționale influențează pozitiv valoarea încasărilor. Având în vedere o 
activitate operațională centrată pe piața națională, expunerea directă Emitentului la riscul valutar 
este relativ redusă.

Riscul de litigii. În activitatea curentă, ca urmare a modificărilor legislative, ale dinamicii în 
relațiile sale cu contrapărți (clienți, concurenți sau autorități de reglementare), Emitentul este supus 
riscului de litigiu, cu impact asupra situației financiare și asupra imaginii societății.

La data redactării prezentului document, societatea este angajată în următoarele litigii cu 
potențial impact semnificativ asupra rezultatelor financiare ale Emitentului:

•  Dosar nr: 1938/84/2015 Tribunalul Salaj Creditor: ADISS SA Debitor: CONSTRUCTII 
MONTAJ SA Obiect: faliment, Cauza se afla pe rolul Tribunalului Salaj. Lichidatorul 
judiciar a întocmit o propunere de modificare a planului de reorganizare, potrivit căruia 
societatea ADISS S.A urmează să îi fie distribuit restul creanței, în trimestrul XVI. La 
termenul de judecată din data de 09.06.2020 instanta a admis modificarea planului de 
reorganizare. La termenul de judecată din data de 10.05.2021 instanța de judecată a 
amânat cauza în vederea continuării procedurii. Următorul termen judecată este fixat 
pentru data de 13.09.2021. În ceea ce privește societatea ADISS, prin Plan s-a achitat 
suma de 23.062 de lei. Cu prioritate, urmează a fi achitate creanțele garantate - de 
aprox. 6.000.000 lei - iar doar ulterior cele chirografare (Asiss este creditor 
chirografar).Societatea ADISS trebuie să pună în funcțiune stația, iar autoritatea locală 
are reținută garanție în cuantum de 200.000 de lei Construcții Montaj. Se va putea 
discuta cu autoritatea locală despre posibilitatea de a încheia un protocol pentru 
recuperarea acestei sume, însă nu există nicio garanție pentru reușita acestui demers. 
Valoare: 341.188 lei debit restant principal + 143,809.65 lei reprezentand penalitati de 
intarziere 

• Dosar nr. 6902/101/2012 Tribunalul Specializat Mureş Debitor: Izometal – Magellan SRL 
Obiect: cererea debitorului – L85/2006 art. 27 alin. 5 . Dosarul se află pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureș, încă din anul 2012. Cauza a fost amânată succesiv în 
vederea derulării procedurii insolvenței. Dosarul are următorul termen de judecată 
stabilit pentru data 22.09.2021, pentru continuarea demersurilor în procedură şi 
valorificarea bunurilor debitoarei. Valoare: 618.271,56 lei .

• Dosar nr. 36365/3/2016 Tribunalul București Creditor: ADISS S.A, Debitor: 
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A, Obiect: 
insolvență. Dosarul se află pe rolul Tribunalului București, având termen de judecată 
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pentru data 01.09.2021. Judecătorul sindic a aprobat la data de 24.06.2020 planul de 
reorganizare a societății HIDROENERGETICE. Valoare: 485.070,33 lei.

• Dosar nr. 391/108/2020 Tribunalul Arad, Debitor: RADEXIMTRANS SRL . În data de 
17.03.2020 instanța de judecată a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment 
împotriva debitorului Radexim Trans SRL. La data de 22 iulie 2020 a fost întocmit 
tabelul preliminar rectificat/completat. Societatea ADISS SA este identificată în grupa a 
IV -a a creditorilor chirografari cu suma de 2.182.901,77. Următorul termen de judecată 
este fixat pentru data de 19.10.2021 pentru valorificarea bunurilor în condiţiile stabilite 
de adunarea generală a creditorilor şi pentru exercitarea atribuţiilor. 

Creanțele comerciale vechi nu au fost ajustate deoarece au fost considerate de către conducere ca 
fiind recuperabile (conform Raportului privind situația litigiilor, încheiat de Societatea de avocatura 
Bejenaru & Partners SRL, o parte a creanțelor incerte o reprezintă clienti aflați in insolventa, creanțe 
cu care Societatea este înscrisă  la masa credală, ele fiind  eșalonate conform Planului de plata al 
creanțelor aprobat de instanța, iar o parte din creanțe au fost eșalonate spre încasare în baza 
Protocoalelor încheiate cu o parte din clienți). În opinia auditorului, nu au fost obținute ,,asigurări 
suficiente și satisfăcătoare cu privire la recuperabilitatea acestor creanțe comerciale și nu am fost în 
măsură să determinăm acele ajustări care ar putea fi necesare pentru a prezenta aceste creanțe la 
valoarea lor recuperabilă.’’

3. Riscuri specifice privind investiția în acțiuni

Fiecare dintre riscurile prezentate în secțiunile anterioare, odată materializate, poate influența 
negativ, într-o măsură dificil de cuantificat, prețul și lichiditatea acțiunilor Adiss S.A., odată admise la 
tranzacționare pe piața de capital. Pe lângă acestea, o categorie de risc de natură sistemică 
asociată titlurilor financiare în sine se referă la: 

Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei. Volatilitatea și 
lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieței de capital, conturând un risc de 
natură sistemică pentru toate instrumentele financiare tranzacționate.

De asemenea, riscul de inflație și riscul de rata a dobânzii pot afecta randamentul 
investiției în acțiuni în general, ca alternativă investițională în raport cu depozitele bancare sau 
investiția în obligațiuni guvernamentale sau corporative. Orice creștere în rata dobânzii poate afecta 
evoluția cotației acțiunilor, în general, ca alternativă investițională, pe piața de capital, în timp ce 
creșterea ratei inflației erodează câștigurile reale ale investitorului.

Riscul de preț este specific acțiunilor listate și constă în probabilitatea evoluției negative 
pentru cotația acțiunilor emitentului, după admiterea acestora la tranzacționare. Fluctuația prețului 
poate fi indusă de o multitudine de factori legați de activitatea emitentului sau de volatilitatea 
generală a pieței. De asemenea, în cazuri speciale precum evenimente deosebite sau situații 
litigioase, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate decide suspendarea tranzacționării 
acțiunilor, cu impact asupra posibilității investitorilor de a vinde acțiunile în orice moment dorit și 
asupra valorii de piață a acțiunilor la reluarea tranzacționării. 

Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat 
asociat acestei investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiției 
în alte instrumente financiare precum obligațiuni de stat, participații la fonduri de investiții sau chiar 
obligațiuni corporative. Volatilitatea și evoluția puțin predictibilă a lichidității și prețului acțiunilor, 
alături de riscul pierderii investiției în cazul falimentului Emitentului nu recomandă investiția în acțiuni 
acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranță față de risc. Potrivit cu descrierea pieței țintă, în 
opinia intermediarului ofertei, investiția în acțiunile Adiss S.A. este corespunzătoare acelor clienți care:

a. pe baza experienței sau cunoștințelor acumulate, înțeleg cel puțin conceptele de bază 
privind modul de funcționare a pieței de capital, caracteristicile acțiunilor, drepturile și 
obligațiile asociate acestora și obțin acces la informații privind evoluția pieței și situația 
economico-financiară a Emitentului;

b. au o situație financiară cel puțin stabilă, care, având în vedere riscurile implicate, pot 
suporta pierderi de până la 100% din capitalul investit;

c. pot suporta fluctuațiile de preț și lichiditatea scăzută asociate cu listarea și 
tranzacționare unui instrument pe o piață nereglementată;
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d. cu profil investițional dar și speculativ, cu un orizont de timp al investiției de cel puțin 1 
an, care urmăresc creșterea capitalului cu asumarea riscurilor implicate.

De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care:
i. doresc protecția integrală a capitalului și/sau certitudinea rambursării sumelor investite;
ii. au o toleranță scăzuta la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere;
iii. necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active fără risc.

Informații cu privire la oferte de valori mobiliare 
derulate în perioada de 12 luni anterioară listarii

Caracteristicile Ofertei
În luna Iunie a anului 2021 prin hotărârea AGEA nr. 145 / 27.05.2021, ADISS S.A. a majorat capitalul 
social prin emisiunea a 4.240.000 de acțiuni noi de valoare nominală 0,5 lei fiecare, din aceeași 
clasă și cu aceleași caracteristici cu acțiunile anterior existente. Acestea au fost oferite în cadrul unui 
plasament privat intermediat de SSIF Goldring S.A. la un preț de 1,5 lei/acțiune, din care 1 leu 
reprezenta prima de emisiune, valoarea totală a fondurilor atrase fiind de 6.360.000 lei. În urma 
majorării, capitalul social al ADISS S.A. este de 8.490.000 lei, fiind împărțit în 16.980.000 acțiuni 
ordinare, nominative, dematerializate, de valoare și drepturi egale. Plasamentul privat s-a derulat 
prin sistemul Bursei de Valori București în perioada 11 Iunie 2021 - 25 Iunie 2021.

Destinația fondurilor

Fondurile atrase prin subscrierea de noi acțiuni in cadrul plasamentului privat au 
următoarele destinații:

 
1. Crearea unui business unit de proiectare și consultanță tehnologică pentru lucrări de 

infrastructură apă cu accentul pe noi tehnologii orientate spre îmbunătățirea calității apei și 
reducerea amprentei de carbon (1.000.000 Lei)

2. Consolidarea unei poziții dominante pe piața epurării și extinderea pe piața tratării 
apei și capital de lucru (4.000.000 Lei)

3. Crearea unui business-unit pentru vânzarea online de produse destinate 
îmbunătățirii calității apei (500.000 Lei)

4. Continuarea procesului de digitizare completă a activităților companiei (500.000 Lei)

Cele 4 direcții de dezvoltare sunt prezentate detaliat în secțiunea privind Planul de dezvoltare al 
afacerii.

Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de 
capital

ADISS S.A. intenționează să fie un jucător activ, dinamic pe piața românească de capital, 
utilizând instrumentele și oportunitățile existente pentru creșterea valorii și lichidității acțiunilor sale, 
pentru atragerea de capital și recompensarea investitorilor săi. 

Acționarul majoritar, dl. Cristian Raț, se angajează ca într-o perioada de 6 luni de la listare 
sa nu își  dilueze participația la capitalul social al Emitentului prin vânzarea de acțiuni ADISS.
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Numele auditorilor
Auditorul financiar al Emitentului este societatea ACTIV PRO SRL, Str. Aleea  Expoziției  2, 

Baia Mare, Maramureș, Cod unic de identificare 17079409, Număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului J24/195312004, Autorizație   C.A.F.R.11r.562/31.0l.2005, Telefon/fax:0262-273143, e- 
mail: sdrcontfin@yahoo.com.

 
Alte informații relevante

Nu este cazul.

ANEXE
Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul Document de prezentare.
Anexa 1: Sinteza rezultatelor financiare / contul de profit și pierdere pentru ultimele 3 

exerciții financiare
Anexa 2: Sinteza poziției financiare / bilanțul pentru ultimele 3 exerciții financiare
Anexa 3: Situatii financiare interimare
Anexa 4: Bugetul de venituri și cheltuieli pentru următorii ani

EMITENT:  ADISS S.A.

Prin: Eniko Dancoș

Președinte Consiliu de Administrație

INTERMEDIAR: SSIF GOLDRING 
S.A.

Prin: Virgil Adrian ZAHAN

Director General
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Anexa 1: Sinteza contului de profit și pierdere pentru ultimele 3 exerciții financiare

 PERFORMANȚA FINANCIARĂ 2018 2019 2020

Cifra de afaceri neta 21.852.968 21.900.494 40.439.375

Producția vanduta 21.840.345 21.896.501 40.335.590

Venituri din vanzarea marfurilor 12.623 3.993 103.785

Venituri aferente costului producției  în curs de execuție 2.414.676 4.065.921 1.793.754

Venituri din produția de imobilizări necorporale si 
corporale 

2.019.001   75.401

Venituri din subvenții de exploatare 53.472    
 Alte venituri din exploatare 776.531 52.358 107.870

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 27.116.648 26.018.773 42.416.400

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 7.828.488 9.257.618 19.777.372

Alte cheltuieli materiale 80.123 96.258 144.250

Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 335.107 362.078 238.720

Cheltuieli privind marfurile 12.884 2.073 103.619

Cheltuieli cu personalul 5.405.311 4.797.942 4.979.529

Salarii și indemnizații 5.228.714 4.641.286 4.843.256

Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială 176.597 156.656 136.273

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 
necorporale 900.514 1.201.861 1.057.218

Alte cheltuieli de exploatare 10.723.184 8.930.457 13.880.785

Cheltuieli privind prestațiile externe 10.291.158 7.399.848 13.499.360

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate 307.707 364.507 333.456

Alte cheltuieli 124.319 1.166.102 47.969

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 25.174.172 24.622.001 40.181.493

PROFITUL DIN EXPLOATARE: 1.942.476 1.396.772 2.234.907

Venituri din dobanzi 257 3.616 97
Alte venituri financiare 25.364 7.283 6.467

VENITURI FINANCIARE -TOTAL 25.621 10.899 6.564
Cheltuieli privind dobanzile 888.104 737.665 665.592

Alte cheltuieli financiare 473.985 151.441 763.723

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 1.362.089 889.106 1.429.315

REZULTATUL FINANCIAR: (1.336.468) (878.207) (1.422.751)

VENITURI TOTALE 27.142.269 26.029.672 42.422.964
CHELTUI ELI TOTALE 26.536.261 25.511.107 41.610.808

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 606.008 518.565 812.156
lmpozitul pe profit 268.123 119.802 154.655

PROFITUL SAU PIERDEREA NET A EXERCITIULUI 
FINANCIAR: 337.885 398.763 657.501
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Anexa 2   : Sinteza poziției financiare pentru ultimele 3 exerciții financiare

POZIȚIA FINANCIARĂ 2018 2019 2020

ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 22.321.196 23.234.680 12.742.526

Imobilizari necorporale 118604 196.377 74.154

Imobilizari  corporale 20.045.410 19.408.286 8.849.440

Imobilizari  financiare 2.157.182 3.630.017 3.818.932

STOCURI, din care: 24.994.189 28.982.468 30.353.109

 Materii prime și materiale consuma bile 2.950.998 2.882.750 3.114.352

Producția în curs de execuție 11.327.287 13.551.144 16.283.305

Produse finite și mărfuri 10.446.611 11.194.319 10.255.913

Avansuri 269.293 1.354.255 699.539

CREANTE, din care: 11.498.448 12.957.392 18.729.134

 Creanțe comerciale 11.057.074 12.553.054 18.305.795

Sume de incasat de la entitațile afiliate 80.120 80.120 80.120

Alte creanțe 361.254 324.218 343.219

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 99.045 730.502 114.566

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 36.591.682 42.670.362 49.196.809

Cheltuieli În Avans 251.964 141.629 153.375

TOTAL ACTIV 59.164.842 66.046.671 62.092.710

DATORlI PE TERMEN SCURT, din care: 28.491.397 34.163.188 40.996.238

Sume datorate instituțiilor de credit 16.340.129 16.608.965 17.992.773

Avansuri incasate in contul comenzilor 769.585 2.461.541 3.357.778

Datorii comerciale - furnizori 9.042.446 11.265.801 13.800.501

Atle datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile 
privind asigurarile sociale 

2.339.237 3.826.881 5.845.186

DATORll PE TERMEN LUNG, din care: 3.955.840 5.042.360 1.930.413

Sume datorate instituțiilor de credit 2.010.047 964.413 833.334

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile 
privind asigurarile sociale 

1.945.793 1.629.880 1.097.079

TOTAL DATORII 32.447.237 39.205.548 42.926.651

Capital Social 1.710.000 1.710.000 1.370.000

Rezerve 18.484.244 18.484.244 11.906.556

Profitul Sau Pierderea Reportat 4.313.221 4.375.861 4.773.300

Profitul Sau Pierderea Exercitiului Financiar 337.885 398.763 657.501

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 26.717.605 26.841.123 19.166.059
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Performanța financiară la 30.06.2021

 PERFORMANȚA FINANCIARĂ 30.06.2020 30.06.2021

Cifra de afaceri neta 14.557.998 15.845.004
Producția vanduta 14.557.851 15.843.389

Venituri din vanzarea marfurilor 147 1.615

Venituri aferente costului producției  în curs de execuție 1.303.796 4.175.199

Venituri din produția de imobilizări necorporale si corporale 41.381

Venituri din subvenții de exploatare
 Alte venituri din exploatare 39.386 18.174

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 15.901.180 20.079.758

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 8.210.472 7.975.599

Alte cheltuieli materiale 64.988 57.353
Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 153.357 43.995

Cheltuieli privind marfurile 98 1.615

Cheltuieli cu personalul 2.508.098 2.627.770

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 
necorporale 

573.818 420.817

Alte cheltuieli de exploatare 3.964.422 8.564.467

Cheltuieli privind prestațiile externe 3.868.280 8.319.381

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate 57.877 106.529

Alte cheltuieli 38.265 138.557
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 15.475.253 19.691.616

PROFITUL DIN EXPLOATARE: 425.927 388.142
Venituri din dobanzi 54 85

Alte venituri financiare 13.730 25.022
VENITURI FINANCIARE -TOTAL 13.784 25.107

Cheltuieli privind dobanzile 367.592 336.697
Alte cheltuieli financiare 714.004 250.721

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 1.081.596 587.418
REZULTATUL FINANCIAR: (1.067.812) (562.311)

VENITURI TOTALE 15.914.964 20.104.865
CHELTUI ELI TOTALE 16.556.849 20.279.034

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): (641.885) (174.169)
lmpozitul pe profit 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET A EXERCITIULUI 
FINANCIAR:

(641.885) (174.169)
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Poziția financiară la 30.06.2021
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POZIȚIA FINANCIARĂ 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021

ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 23.286.390 12.742.526 12.172.965

Imobilizari necorporale 127.316 74.154 31.431

Imobilizari  corporale 19.114.988 8.849.440 8.462.347

Imobilizari  financiare 4.044.086 3.818.932 3.679.187

STOCURI 30.838.483 30.353.109 35.880.032

CREANTE 14.782.176 18.729.134 16.405.632

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 141.995 114.566 4.016.053

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 45.762.654 49.196.809 56.301.717

Cheltuieli În Avans 360.942 153.375 651.771

TOTAL ACTIV 69.409.986 62.092.710 69.126.453

DATORlI PE TERMEN SCURT 38.445.462 40.996.238 41.190.664

DATORll PE TERMEN LUNG 4.766.610 1.930.413 2.583.833

TOTAL DATORII 43.212.072 42.926.651 43.774.497

Capital Social 1.710.000 1.370.000 8.490.000

Rezerve 18.484.244 11.906.556 6.906.556

Profitul Sau Pierderea Reportat 4.773.300 4.773.300 5.430.867

Profitul Sau Pierderea Exercitiului Financiar (641.885) 657.501 -174.169

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 26.197.914 19.166.059 25.351.956
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Anexa 4: Bugetul de Venituri si Cheltuieli

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost aprobat prin hotărârea Adunării Generale a 
Acționarilor numărul 140 din data de 06.05.2021. 

Es#mările, previziunile și planurile Emitentului prezentate în acest document sunt oferite 
cu bună credință și nu pot fi considerate ca angajamente din partea Emitentului. 
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Contul de profit si pierdere  
-previziuni 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E

Cifra de afaceri neta  52,621,635  55,554,999  58,651,881  61,921,398  65,373,172 

Venituri din exploatare  49,693,635  58,271,638  61,519,958  64,949,354  68,569,920 

Cheltuieli din exploatare  45,451,157  52,327,539  55,248,298  58,332,100  61,588,048 

Rezultat din exploatare 4.242.478 5.944.099 6.271.660 6.617.254 6.981.872

VENITURI TOTALE  49,714,630  58,304,971  61,555,149  64,986,507  68,609,144 

CHELTUIELI TOTALE  46,836,258  53,321,974  56,298,166  59,440,493  62,758,228 

Profit brut  2,878,372  4,982,998  5,256,983  5,546,014  5,850,916 

EBITDA  5,103,473  6,867,832  7,250,676  7,654,861  8,081,577 


