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Scrisoare din partea conducerii 
 

Stimați investitori, 
 
ADISS este compania românească de inginerie specializată în tratarea și epurarea apei.  
 
Apreciem încrederea investitorilor și ne dorim ca ADISS să fie puntea de legătură prin care să se 
investească în această industrie, deoarece  considerăm că gestionarea apei este o abilitate critică în 
secolul 21,  fiind direct responsabilă de sănătatea publică , sănătatea personală și de protecția mediului 
înconjurător.  
 
Avem o experiență de 28 de ani în România, perioadă în care am învățat să rezolvăm aproape orice 
problemă din domeniul apei. Suntem printre singurii producători români de echipamente de proces și 
stații compacte de epurare, fapt care ne permite sa fim alături de clienții nostri într-un mod competitiv.   
 
După acești 28 de ani de activitate credem că listarea la bursa este o etapă importantă din strategia de 
dezvoltare pe termen lung a companiei.   
 
Misiunea ADISS este de a contribui la viitorul sustenabil al comunităților din România prin rezolvarea 
provocărilor din domeniul apei. Nu e o misiune  pe care sa o facem singuri, ci împreună cu clienții, 
colaboratorii iar de acum și împreună cu investitorii noștri, folosind și instrumentele puse la dispoziție de 
prezența la Bursa de Valori București.  
 
Potențialul pieței apei este unul foarte mare în România deoarece investițiile în acest sector nu sunt 
facultative , ele sunt obligatorii datorită necesităților comunităților și conform angajamentelor internaționale 
ale României.  
 
În prezent infrastructura de apă din România este  insuficientă și inadecvată în raport cu cerințele de 
mediu și pentru asigurarea adecvată a calității vieții. Potrivit ultimelor estimări ale guvernului 29% dintre 
comunități sunt fără rețele de apă, iar 57 % din comunități sunt fără canalizare. 
 
Apreciem că piața a apei se va dezvolta foarte mult în perioada următoare,  de aceea listarea la bursă și 
infuzia de capital ne va permite să ne menținem ca și lider pe domeniul epurării apei, să ne extindem 
accelerat pe domeniul potabilizării apei, si totodată să ne orientam către sectorul privat sau mai bine 
spus unde clientul final este privat.  
 
Adiss are două noi direcții de dezvoltare strategică. Prima este dezvoltarea unui nou segment de 
business orientat exclusiv către sectorul privat: persoane fizice, companii și sectorul HoReCa, care va 
oferi online sisteme de îmbunătățire a calității apei. Acest proiect implică și mărirea gamei de 
echipamente produse de către noi, fapt necesar unui preț competitiv pe piață. Apreciem că până la 
finalul anului acest business unit să fie lansat.  
 
A doua direcție este individualizarea activității de proiectare și consultanță sub conceptul unui HUB între 
companiile tehnologice de top din lume în domeniul apei și piața din România.  
 
Aceste noi direcții vor veni în sprijinul extinderii portofoliului de clienți, produse și servicii ADISS,  
respectiv a consolidării poziției de lider pe piața epurării din România și extinderea accelerată pe piața 
tratării apei.  
 
În paginile următoare ale acestui raport sunt prezentate mai multe detalii despre activitatea noastră în 
primele șase luni din 2021. Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări legate de activitatea companiei pe 
piața de capital în primul semestru al acestui an la invest@adiss.ro. 
 
 
Cu stimă, 
Echipa de conducere ADISS S.A. 
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Evenimente importante  
 

După 28 de ani de activitate, listarea la bursă 
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. Misiunea Adiss este de a contribui la viitorul sustenabil al comunităților 
din România prin rezolvarea provocărilor din domeniul apei. 
Primele 9 luni ale anului 2021 marchează începutul unei noi etape în procesul de dezvoltare al Adiss S.A. 
odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața AeRO-SMT a Bursei de Valori București 
sub simbolul ADISS. Societatea a încheiat prima şedinţă de tranzacţionare cu o capitalizare de 24,1 mil. 
lei, devenind astfel deschizătoare de drumuri pentru un domeniu nou la bursă, aflat pe traiectoria trendului 
global privind sustenabilitatea și tehnologia. 

 

Nouă etapă de dezvoltare 
În luna Iunie a anului 2021, prin hotărârea AGEA nr. 145 / 27.05.2021, ADISS S.A. a majorat capitalul social 
prin încorporarea rezervelor , in suma de 5.000.000 lei , reprezentând rezerve ale Societății rezultate din 
profitul net al exercitiilor financiare precedente , și majorarea capitalului 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 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. 
Fondurile atrase din piaţa de capital vor susţine dezvoltarea companiei și consolidarea poziției pe piața 
tratării și epurării apei prin crearea unor divizii orientate spre noile tehnologii de îmbunătăţire a calităţii 
apei, respectiv comercializarea online de sisteme de tratare a apei. 
 

Management 
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. Actualul mandat 
al prezentului Consiliu de Administrație va înceta în Iunie 2025. 
 
Eniko Dancoș     - Președintele Consiliului de Administrație, membru executiv 
Doamna Eniko Dancoș se alătură echipei Adiss in anul 2006,  folosind experiența profesională în 
domeniul ingineriei dobândită în urma desfășurării activității într-o companie Australiană. Sub 
conducerea executivă a 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- avocat 
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. Acesta are o vastă experiență 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, consultanță contabilă și fiscală, activități de audit statutar, consultanță financiară, 
analize economice, controling, bugete, politici si proceduri contabile, control intern, contabilitate finanțări 
nerambursabile din fonduri guvernamentale și europene, întocmire și certificare situații financiare 
anuale, cenzor, activități de audit extern în echipe de auditori financiari. De asemenea este lector cursuri 
de contabilitate și lector seminarii fiscalitate. 
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Conducerea executivă a societății este delegată către 3 directori cu mandate de câte 4 ani cu 
posibilitatea de a fi confirmați în continuare în funcție. Actualul mandat al Directorilor va înceta în Iunie 
2025. 
 
Eniko Dancoș    - Director General 
 
Ciprian Coasă   - Director Tehnic 
Din anul 2009, în calitate de manager, Dl. Coasă coordonează Departamentul de Cercetare Proiectare . 
Începând cu anul 2018, aceasta face parte din conducerea executivă Adiss , fiind implicat in mod direct 
în planificarea și organizarea activității de proiectare și producție a companiei. 
 
Csaba Erdely    - Director Comercial 
Domnul Erdely este directorul comercial al Adiss începând cu anul 2007, acesta deținând o experiență 
profesională îndelungată în gestionarea activității comerciale. 
 

Finalizare lucrări și punere în funcțiune 
stații de epurare Adipur 
În primele șase luni, Adiss a derulat 9 contracte în valoare de peste 7 mil. Lei și a semnat un număr de 21 
contracte în valoare de 10,3 mil. Lei, anunțând, de asemenea, finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune 
a unei stații de epurare 7000 locuitori, precum și recepția lucrărilor unui contract în valoare de 3,69 mil. 
Lei. De la data plasamentului privat până în prezent, au fost finalizate 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 cele de încasare între 90-120 de zile de la livrarea produselor, fondurile fiind asigurate din programe 
PNDL și AFIR. 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). 
 

Business unit de proiectare și consultanță tehnologică  
Adiss inițiază procesul individualizării și dezvoltării 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 Hub Tehnologic între companiile tehnologice de top din lume 
în domeniul apei și piața din România, existând deja discuții avansate cu 3 dintre cele mai mari companii 
care activează la nivel mondial pe această piață. 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. 
 

Vânzarea online de sisteme pentru îmbunătățirea calității 
apei 
 
Societatea dezvoltă un nou segment de business orientat exclusiv către persoanele fizice, companii și 
sectorul HoReCa care va comercializa exclusiv online sisteme de tratare a apei sub un brand al Adiss, 
asigurând un sistem complet integrat de water station-uri pentru industria HoReCa, office buildinguri, 
unități de învățământ sau spitale. Noua linie de business va genera diversificarea portofoliului de clienți și 
o reducere a gradului de dependență față de aceștia. 
În prezent, Adiss este în faza de selecție și testare a produselor care vor face parte din ofertă. Conducerea 
Adiss estimează lansarea noii linii de business în luna Noiembrie a anului curent. 
 

Mărirea gamei de echipamente produse de Adiss 
 
Societatea pregatește lansarea unei noi game de echipamente ce vor fi produse in fabrica Adiss. 
Producția proprie va facilita o oferta competitivă a acestor echipamente. Apreciem să lansam această 
nouă gama până la finalul anului an. Echipamentele vor fi comercializate în principal online, prin noul 
business unit, acestea completând oferta de echipamente oferite pe acest portal de la alti producători.    
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Situația financiar-contabilă.  
Analiza poziției financiare 

 

La 30.06.2021, creșterea activelor curente cu 7.104 mii lei față de începutul anului reflectă efectele infuziei 
de capital ca urmare a operațiunii 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.  
 

POZIȚIA FINANCIARĂ 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 
Δ% 

30.06/ 
01.01.2021 

ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 23.286.390 12.742.526 12.172.965 -4,47% 

Imobilizări necorporale 127.316 74.154 31.431 -57,61% 

Imobilizări corporale 19.114.988 8.849.440 8.462.347 -4,37% 

Imobilizări financiare 4.044.086 3.818.932 3.679.187 -3,66% 

STOCURI 30.838.483 30.353.109 35.880.032 +18,21% 

CREANȚE 14.782.176 18.729.134 16.405.632 -12,41% 

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 141.995 114.566 4.016.053 +3405% 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 45.762.654 49.196.809 56.301.717 +14,44% 

Cheltuieli În Avans 360.942 153.375 651.771 +324,95% 

TOTAL ACTIV 69.409.986 62.092.710 69.126.453 +11,33% 

DATORlI PE TERMEN SCURT 38.445.462 40.996.238 41.190.664 +0,47% 

DATORll PE TERMEN LUNG 4.766.610 1.930.413 2.583.833 +33,85% 

TOTAL DATORII 43.212.072 42.926.651 43.774.497 1,98% 

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 Exercițiului Financiar (641.885) 657.501 (174.169) - 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 26.197.914 19.166.059 25.351.956 +32,28% 

 

Atragerea de capital de lucru fundamentează intensificarea activității operaționale, tradusă la nivel 
bilanțier prin majorarea stocurilor cu 5.526 mii Lei. Ciclul lung de producție, specific activității Adiss, 
justifică poziția dominantă a producției în curs de execuție în categoria stocurilor (52%) la 30.06.2021. 
Produsele finite, reprezentând 33% din valoarea totală a stocurilor la sfârșitul primului semestru al anului 
curent, se majorează cu 16% în perioada de raportare. În acord cu intensificarea activității de exploatare, 
producția în curs de execuție se majorează cu 15%, iar stocul de materii prime cu 16%. 
Nivelul creanțelor, reprezentând în cea mai mare măsură creanțe comerciale (97,3%), a crescut cu 10,8% 
în semestrul I 2021 față de aceeași perioadă a anului precedent, corelat cu  cifra de afaceri care a 
înregistrat o majorare cu 8,84% în aceeași perioadă. 
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 angajate în activitatea 
operațională. 
Sub efectele amortizării, activele imobilizate, în pondere de  17,61% în patrimoniul total al societății, se 
reduc cu 4,47% la 30.06.2021 față de începutul anului. Structural, imobilizările corporale cuprind 
construcții, în proporție de 50,52%, terenuri, cumulând 5,19%, respectiv echipamente tehnologice 
reprezentând 44,29% din portofoliul deținerilor  de active corporale. 
În clasa imobilizărilor financiare sunt evidențiate garanțiile de bună execuție, valoarea acestora 
diminuându-se cu 3,66% în perioada de raportare. Conform legii, durata medie de viață a produselor Adiss 
este de 8 ani de zile. Societatea oferă garanții de bună execuție in conformitate cu cerințele contractuale, 
valoarea medie a garanțiilor fiind de 10% din valoarea contractului. Focusul pe caracteristicile calitative și 
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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. 
La 30.06.2021, aprecierea cu 14,44% a activelor circulante, categoria cu ponderea cea mai ridicată în total 
active (81,45%), 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 relativ aceeași structură la sfârșitul perioadei de raportare, gradul 
de îndatorare fiind concentrat pe termen scurt. 
Datoriile curente, asigurând în proporție de 94% finanțarea activității din surse externe , se situează pe o 
tendință ușor ascendentă (+0,47%) în primele 6 luni ale anului curent, față de începutul anului. Structura 
de finanțare pe termen scurt cuprinde obligații financiare față de instituțiile de credit 42,53 %, credite 
comerciale 48,68 %, respectiv datorii fiscale 8,79 %. 
Obligațiile de plată față de furnizori se majorează cu  8,2% față de începutul anului, ca urmare a amplificării 
procesului de producție, în timp ce creditele bancare pe termen scurt se diminuează cu 3,77% în aceeași 
perioadă, marcând închiderea unei linii de credit în valoare de 4 mil. lei. 
Creditele bancare cu termen de exigibilitate sub 1 an, cumulând 14,782 mii Lei la 30.06.2021, reprezintă 
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. Prin urmare, 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.  
În ceea ce privește datoriile către Bugetul Consolidat al Statului, în urma facilității acordate de Guvernul 
României OUG 181 privind înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării 
de urgenta, Adiss a depus cerere de eșalonare la plată, obținând aprobare. Noile termene asumate în baza 
eșalonării sunt: 15.12.2021 pentru valoarea de 2.651.527 Lei, respectiv 15.11.2022 pentru valoarea de 
1.018.542 Lei. 
Datoriile pe termen lung marchează o creștere cu 33,85% în perioada de raportare, pe fondul majorării 
obligațiilor de plată față de instituțiile de credit. 
Variația capitalurilor proprii (+6.185 mii Lei) reflectă orientarea managementului spre oportunitățile de 
finanțare oferite de piața de capital. 
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Analiza performanței financiare 
 
Intensificarea activității de exploatare și accelerarea activității de comercializare se imprimă în evoluția 
veniturilor din exploatare care înregistrează o creștere de 26% față de aceeași perioadă a anului precedent. 
Cifra de afaceri se majorează cu 8,84% în același interval de timp. 
 

 
 

Evoluția cifrei de afaceri în S1 2021 comparativ cu S1 2020 reflectă abordarea de noi contracte pe liniile 
principale de business, dar și finalizarea unor proiecte a căror condiții contractuale au fost stabilite în anii 
precedenți.  
În perioada de raportare, Adiss a derulat 9 contracte în valoare de peste 7 mil. Lei și a semnat un număr 
de 21 contracte în valoare de 10,3 mil. Lei, anunțând, de asemenea, finalizarea lucrărilor și punerea în 
funcțiune a unei stații de epurare pentru 7.000 locuitori, precum și recepția la terminarea lucrărilor a unui 
contract semnificativ, în valoare de 3,69 mil. Lei. 
De la data plasamentului privat până în prezent, au fost finalizate 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 cele 
de încasare, între 90-120 de zile de la livrarea produselor, fondurile fiind asigurate din programe PNDL și 
AFIR. 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). 

PERFORMANȚA FINANCIARĂ    30.06.2020 30.06.2021 Δ% 

 
Cifra de afaceri netă 14.557.998 15.845.004 +8,84% 

Producția vandută 
 

14.557.851 15.843.389 +8,83% 

Venituri din vânzarea marfurilor 147 1.615 +998,64% 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 1.303.796 4.175.199 +220,23% 

Venituri din produția de imobilizări necorporale și corporale  41.381  

Alte venituri din exploatare 39.386 18.174 -53,86% 
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 15.901.180 20.079.758 +26,28% 

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 8.210.472 7.975.599 -2,86% 

Alte cheltuieli materiale 64.988 57.353 -11,75% 

Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 153.357 43.995 -71,31% 
Cheltuieli privind mărfurile 98 1.615 +1547,96% 

Cheltuieli cu personalul 2.508.098 2.627.770 +4,77% 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și 
necorporale 

573.818 420.817 -26,66% 

Alte cheltuieli de exploatare 3.964.422 8.564.467 116,03% 
Cheltuieli privind prestațiile externe 3.868.280 8.319.381 115,07% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 57.877 106.529 +84,06% 

Alte cheltuieli 38.265 138.557 +262,10% 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 15.475.253 19.691.616 27,25% 

PROFITUL DIN EXPLOATARE: 425.927 388.142 -8,87% 

Venituri din dobânzi 54 85 +57,41% 

Alte venituri financiare 13.730 25.022 +82,24% 

VENITURI FINANCIARE -TOTAL 13.784 25.107 +82,15% 
Cheltuieli privind dobânzile 367.592 336.697 -8,40% 

Alte cheltuieli financiare 714.004 250.721 -64,89% 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 1.081.596 587.418 -45,69% 
REZULTATUL FINANCIAR: (1.067.812) (562.311)  

VENITURI TOTALE 15.914.964 20.104.865 26,33% 

CHELTUI ELI TOTALE 16.556.849 20.279.034 +22,48% 
PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ EXERCIȚIULUI (641.885) (174.169)  
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Amplificarea activității operaționale, favorizată de infuzia de capital de lucru, se imprimă în variația 
stocurilor, tradusă la nivelul performanței financiare printr-o creștere cu 220% a veniturilor din producția 
în curs de execuție. 
Sub specificul activității de comercializare a produselor proiectate și dezvoltate intern, categoria 
cheltuielilor cu materii prime și consumabile deține o pondere de 40,5% în valoarea agregată a cheltuielilor 
operaționale, la 30.06.2021. Față de începutul anului, se conturează o tendință ușor descendentă la nivelul 
acestei clase de cheltuieli (-2,86%). 
Cheltuielile cu personalul se majorează cu 4,77%, 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. 
În cuantum de 420 mii lei la 30.06.2021, cheltuielile privind amortizarea se diminuează cu 153 mii lei în 
primul semestru 2021 comparativ cu primul semestrul 2020. 
Cumulând 42,25% din total cheltuieli de exploatare la 30.06.2021, cheltuielile privind prestațiile externe 
evoluează corelat cu activitatea de producție (+115%). Principala categorie de cheltuieli de exploatare, 
prin natura sa încadrată în categoria cheltuielilor privind prestațiile externe, este reprezentată de 
cheltuielile cu serviciile executate de terți (+141%).  Totalul de 7.462 mii lei cheltuieli cu servicii executate 
de terți, la sfârșitul perioadei de raportare, identifică ieșiri aferente lucrărilor de construcții (86,52%), 
lucrărilor electrice (3,80%), proiectare (0,80%), pază șantier (0,75%), protecția muncii (1,05%), 
management proiect pentru contractele în derulare (0,77%), inclusiv contravaloarea diferitelor servicii, 
precum colaborări pentru producție (1,42%), pază, IT. Alte subcategorii de cheltuieli semnificative în clasa 
cheltuielilor privind prestațiile externe sunt cheltuieli cu transportul bunurilor, cheltuieli cu întreținerea și 
reparațiile, asigurări și cheltuieli privind reclama și publicitatea.  
Creșterea cheltuielilor din exploatare într-un ritm mai alert față de cel aferent creșterii veniturilor din 
exploatare generează un profit operațional de 388 mii Lei la 30.06.2021, în scădere cu 8,9% comparativ 
cu aceeași perioadă a anului precedent.  
Veniturile financiare contabilizează diferențele favorabile de curs valutar legate de elementele monetare 
exprimate în valută și, respectiv, venituri din sconturi obținute. Reducerea cheltuielilor financiare cu 45,69% 
în perioada de raportare, sub efectele diminuării sconturilor de decontare acordate și a cheltuielilor privind 
dobânzile, generează la sfârșitul primului semestru 2021 o pierdere din activitatea financiară cu 505 mii 
Lei mai mică față de pierderea perioadei de raportare S1 2020. 
Excedentul activității operaționale, ajustat cu rezultatul negativ al activității financiare materializează, la 
sfârșitul primului semestru al anului 2021, o pierdere contabilă de 174 mii Lei, reflectând o îmbunătățire 
cu 467 mii Lei a performanței financiare față de aceeași perioadă a anului 2020. 
 

Analiza fluxurilor de numerar 
 
Conform reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este opțională, urmând ca 
entitatea să o prezinte doar la nivelul întregului an fiscal.  
La finalul primului semestru al anului 2021, soldul trezoreriei era de 4.016 mii lei, cu 3.901 mii Lei peste 
nivelul înregistrat la începutul exercițiului, reflectând fondurile atrase prin plasamentul privat, derulat în 
luna iunie a anului curent, care nu au fost încă antrenate în activitatea operațională. 
 

Principalii indicatori economico-
financiari 
 

Specificul activității cu ciclu lung de producție corelat cu decalajele între termenele de încasare / plată a 
facturilor justifică valoarea și tendința indicatorilor de lichiditate. 

INDICATORI DE LICHIDITATE INTERVAL 
OPTIM 

30.06.2020 01.01.2021 30.06.2021 

Lichiditate curentă (AC/DC) >2 1,19 1,20 1,37 

Lichiditate imediată (AC-Stocuri)/Datorii curente >1 0,39 0,46 0,50 

Lichiditate rapidă (Disponibilități/Datorii curente) >0,5 0,004 0,003 0,097 

Solvabilitate financiară (TA/TD) >1 1,61 1,45 1,58 

Solvabilitate patrimonială (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD) >30% 37,74% 30,87% 36,67% 

Ind. Gradului de îndatorare la termen (DTL/Cap Proprii+DTL) <50% 15,39% 9,15% 9,25% 

Rata de îndatorare (DT/TA)*100 <80% 62,26% 69,13% 63,33% 
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Indicatorul lichidității curente, relevând 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 1,37 ori, o îmbunătățire cu 14% față 
de începutul anului. 

Creșterea nivelului stocurilor în perioada de raportare imprimă o tendință descendentă la nivelul 
indicatorului lichidității imediate. Variația indicatorului lichidității rapide reflectă aportul de fonduri în urma 
majorării capitalului social, obiect al plasamentului privat derulat în cursul lunii Iunie 2021.  

Creșterea cu 7.104 mii Lei a activului total față de începutul anului imprimă o îmbunătățire a rezilienței 
financiare în primele 6 luni ale anului curent, tradusă printr-o creștere cu 9,17% a indicatorului solvabilității 
financiare. 

Orientarea managementului spre oportunitățile de finanțare oferite de piața de capital determină o 
consolidare cu 18,82% a solvabilității patrimoniale față de începutul perioadei de raportare.  

Valorile reduse  ale datoriilor cu exigibilitate peste 1 an au menținut indicatorul gradului de îndatorare 
semnificativ sub nivelul minim considerat de risc. Majorarea activelor totale într-un ritm mai alert creșterii 
valorii agregate a datoriilor are asociată o diminuare cu 8,4% a ratei de îndatorare, poziționată în limitele 
referinței teoretice. 

 

Analiza activității societății 
 
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 și 
epurare a apei uzate furnizând soluții dezvoltate intern, bazate pe competența tehnologică și integrarea 
verticală a unui set complet de specializări.  

Adiss S.A. 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 – Adipur.  

Societatea se concentrează pe ingineria de proces pentru a dezvolta soluții performante, specifice 
condițiilor de mediu și surselor generatoare de apă netratată. 

 

Tendințe,evenimente,riscuri sau 
factori de incertitudine cu impact 
semnificativ asupra lichidității și 
veniturilor emitentului 
 
Pe termen mediu și lung, conducerea Adiss S.A. estimează că piața apei va dezvolta un caracter tehnic 
inovator, 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 companiilor 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 a demonstrat o poziție 
avantajoasă pe piață. 

>300 
Stații de epurare 

 
 

>700 
Comunități deservite 

 
2.500.000 

Locuitori conectați 

 
40.000.000 

Litri de apă 
curățați zilnic 
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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.). 
 

Covid-19 și efectele acestuia: 
Riscuri de personal Având în vedere nivelul scăzut al campaniei de vaccinare din România, există riscul 
introducerii unor noi carantine locale sau riscul ca unii angajați ADISS sa contacteze virusul. Acest fapt 
ar putea avea un impact asupra activității de producție sau execuție în șantier a lucrărilor, vânzare și 
livrare/montaj echipamente. Societatea a luat toate măsurile necesare pentru a-și proteja angajații sau 
clienții și pentru a asigura continuitatea activităților sale.  

Riscuri privind logistica Datorită macro dezechilibrelor aparute în lanțurile de aprovizionare la nivel 
mondial, aprovizionarea necesarului de piese și echipamente și onorarea comenzilor în termenul 
prestabilit sunt supuse 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 privind cresterea preturilor materiei prime Datorită macro dezechilibrelor aparute în lanțurile de 
aprovizionare la nivel mondial se constată o creștere majoră a prețurilor materiilor prime și a energiei. 
Creșterea majoră a prețurilor materiilor prime, a energiei, materialelor de construcții, la care se adaugă 
aplicarea neuniformă a legislației achizițiilor publice, ar putea avea un impact negativ direct asupra pieței 
de construcții, prin blocaje a proiectelor de infrastructură aflate în derulare.  

Creșterea spectaculoasă a prețurilor materiilor prime, materialelor pentru construcții și a 
energiei a pornit de la faptul că pandemia a redus în mod forțat capacitățile de producție mondiale și a 
afectat fluxurile de transport internațional. În plus, producătorii interni sunt foarte puțini și fie depind de 
importuri de materie primă din state non-UE (China, Turcia, Rusia), fie produc în cantități foarte mici sau 
o gamă redusă de produse. State precum Turcia, Federația Rusă și China au implementat măsuri de 
protecție a piețelor proprii, reducând exporturile de materii prime și de materiale de construcții, în 
încercarea de a-și susține propriile economii. Furnizorii de pe piața internă nu au mai constituit stocuri, 
pentru că nu au mai avut predictibilitate asupra prețurilor și termenelor de livrare. A avut loc o creștere a 
cererii de materiale de construcții, datorată creșterii activităților în construcții. Societatea gestionează 
acest risc prin transmiterea către autorități sau entități contractante solicitari de ajustare a valorii 
aferente cheltuielor cu materialele pentru restul lucrărilor sau echipamentelor ramase de executat. 
Conform ordonantei nr. 15 din 30.08.2021 autoritatile publice sau entitățile contractante sunt obligate 
sa initieze demersurile legale în vederea ajustarii pretului contractelor de achizitie publică prin încheierea 
de acte adiționale la acestea . 
 

Alte riscuri  
 
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 
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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, Adiss utilizează programe 
software care permit monitorizarea licitațiilor publice și centralizarea informațiilor relevante.  În funcție 
de aceste informații, este elaborată strategia de ofertare.  
 
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. De 
asemenea facilitățile de credit 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. 
 

Este necesar ca investitorii să considerare faptul că riscurile prezentate mai sus sunt cele mai 
semnificative riscuri pentru S2 2021 de care Societatea este conștientă la momentul redactării acestui 
raport. Cu toate acestea, aceste riscuri nu includ toate riscurile asociate cu activitatea emitentului, iar 
compania nu poate garanta includerea tuturor riscurilor relevante. Pot exista și alți factori de risc sau 
incertitudini despre care compania nu este conștientă la momentul pregătirii acestui raport și care pot 
modifica în viitor rezultatele reale, condițiile financiare, performanțele și realizările emitentului și pot duce 
la scăderea prețului acțiunilor companiei. De aceea, investitorii sunt încurajați să efectueze verificări 
prealabile pentru a-și pregăti propria evaluare a oportunităților de investiții.  

 

Cheltuieli de capital 
 

Nu este cazul. 

 

Schimbări care afectează capitalul  
și administrarea emitentului 
 
Nu este cazul. În primele șase luni ale anului 2021 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile 
deținătorilor de valori mobiliare emise de către emitent. 
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Tranzacții semnificative 
 

Desfășurate în condițiile pieței, tranzacțiile cu părțile afiliate Emitentului sunt prezentate detaliat în tabelul 
următor: 

Denumire societate Natura 

relației 

Obiect 
Valoare cumulată 

tranzacții 

În 

condițiile 

pieței 

ADISS NOVA SRL  Prestări servicii / 

vânzare produse finite 
2.982.593,30 DA 

SPA METISE SRL Acționar 

semnificativ 

comun 

Prestări servicii / 

vânzare mărfuri fixe 19.246,37 DA 

ADISS ASSET MANAGEMENT  Utilități 83.409,60 DA 

TOTAL   3.085.249,27 DA 

     
 

Denumire societate Natura 

relației 

Obiect 
Valoare cumulată 

tranzacții 

În 

condițiile 

pieței 

Fundația Cornel Raț ADISS S.A. 

acționar (34 %) 

Contractare servicii de 

închiriere 
24.720,00 DA 

ADISS ASSET MANAGEMENT Acționar 

semnificativ 

comun 

Împrumut 

237.000,00 

În favoarea 

emitentului ( 

dobânda 0%) 

TOTAL   261.720,00  
 
Tranzacțiile cu societatea Adiss Nova  constau în  vânzare de stații de epurare conform contractelor aflate 
în derulare, respectiv:  

• pentru stația de epurare Zamostea conform c-da nr. 02/15.06.2020, 
•  pentru stația de epurare Frumosu conform c-da nr. 05/02.11.2020, 
•  pentru stația de epurare Câmpulung Moldovenesc- Liceul Militar conform c-da 11/09.04.2021, 
•  piese de schimb și montaj pentru stația de epurare Comuna Pietroasa conform c-da nr. 

06/16.04.2021, 
•  pentru stația de epurare Pâncești conform c-da nr. 07/18.05.2021,  
•  pentru stația de epurare Călărași conform c-da nr. 08/18.05.2021, 
•  pentru stațiile de epurare Cornereva conform c-da nr. 09/31.05.2021, 
•  pentru stația de epurare Jigalia conform c-da nr. 12/24.05.2021, 
•  pentru stația de epurare Suletea conform c-da nr. 13/24.05.2021,  
•  pentru stația de epurare Docani conform c-da nr. 14/24.05.2021, 
• pentru stația de epurare Valea Lungă conform c-da nr. 15/24.05.2021,  
• pentru stația de epurare Brădești conform c-da nr. 16/24.05.2021, 
• pentru stația de epurare Simila conform c-da nr. 17/24.05.2021 
•  pentru stația de epurare Botești conform c-da nr. 18/24.05.2021. 

 
Tranzacțiile cu societatea Spa Metisse constau în cesiunea unui contract de leasing încheiat cu 
Unicredit Leasing și cu Adiss Asset Management pentru facturare de servicii de administrare, întreținere 
și utilități. În cursul anului 2021, societatea ADISS a derulat tranzacții cu Fundația Cornel Raț 
reprezentând servicii de închiriere a unui autoturism achiziționat prin leasing de la Unicredit Leasing. 
La 30.06.2021 , Adiss raportează două împrumuturi, unul în valoarea de 170.000 lei și unul în valoare de 
67.000 lei , contractate de la societatea Adiss Asset Management , conform contractului încheiat în data 
de 11.12.2020 și 28.04.2021 , având termen de exigibilitate de 1 an și dobandă zero. Stingerea 
împrumutului se realizează prin compensări trimestriale aferente furnizării de servicii de pază, protecție, 
administrare și întreținere, conform  contractului 1306/25.06.2021.Soldul la 30.06.2021 este de 
102.551,98 lei . 
 

Dancos Eniko,
Director General
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Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 şi care în exerciţiul financiar precedent au 
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. 
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  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991
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  CIF/ CUI membru CECCAR
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 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 8.490.000

Atenţie !Versiuni
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de  30.06.2021Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 
nr.763/ 
2021

rd.
01.01.2021 30.06.2021

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 
     +208-280-290 - 4904)                

01 01 74.154 31.431

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02 02 8.849.440 8.462.347

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )     03 03 3.818.932 3.679.187

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 12.742.526 12.172.965

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332
+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)

05 05 30.353.109 35.880.032

 II.CREANŢE  
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06 06a 
(301) 18.729.134 16.405.632

 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului  
financiar (ct. 463)

07 06b 
(302)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 18.729.134 16.405.632

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

09 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)     10 08 114.566 4.016.053

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 49.196.809 56.301.717

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   12 10 153.375 651.771

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11 153.375 651.771
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661+473***+509+5186+519)        

15 13 40.996.238 41.190.664

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd.09+11-13-20-23-26)

16 14 8.353.946 15.762.824

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 21.096.472 27.935.789
 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581
+462+4661+473***+509+5186+519) 

18 16 1.930.413 2.583.833

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      19 17

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 22 20

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 24 22
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         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 26 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27)

27 25

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 28 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 1.370.000 8.490.000

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 1.370.000 8.490.000

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 4.240.000

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 458.702 458.702

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37 11.906.556 6.906.556

     Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 43 41 4.773.300 5.430.867

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 44 42 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 45 43 657.501 0

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 46 44 0 174.169

      Repartizarea profitului (ct. 129)    47 45
     CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48 46 19.166.059 25.351.956

     Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 19.166.059 25.351.956

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

DANCOS ENIKO

  Numele si prenumele

COSMA ENIKO IRINA

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

12--CONTABIL SEF

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  30.06.2021

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  

Realizari aferente perioadei de 
raportare

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 

nr.763/ 
2021

rd.
01.01.2020- 
30.06.2020

01.01.2021- 
30.06.2021

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 14.557.998 15.845.004

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 14.557.851 15.843.389

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 147 1.615

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general 
si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 06 07 1.303.796 4.175.199

           Sold D 07 08 0 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale   
        (ct.721+ 722)

08 09 41.381

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 39.386 18.174

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 14 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 15.901.180 20.079.758

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 8.210.472 7.975.599

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 64.988 57.353

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 153.357 43.995

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 98 1.615

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 2.508.098 2.627.770

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 2.439.069 2.554.341

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 69.029 73.429

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale  
            (rd. 26 - 27)

24 25 573.818 420.817

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 573.818 420.817

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        27 28
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 3.964.422 8.564.467

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    

31 32 3.868.280 8.319.381

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 
               acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32 33 57.877 106.529

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 38.265 138.557

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      37 39

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40

          - Venituri (ct.7812) 39 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 
                    (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40 42 15.475.253 19.691.616

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 425.927 388.142

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 54 85

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 13.730 25.022

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 13.784 25.107

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54

             - Venituri (ct.786) 53 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 367.592 336.697

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             55 57

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 714.004 250.721

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 1.081.596 587.418

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 0 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 1.067.812 562.311
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 15.914.964 20.104.865

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 16.556.849 20.279.034

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 0 0

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 641.885 174.169

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66

 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 0 0

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 641.885 174.169

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
        La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative 
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.

  Numele si prenumele

DANCOS ENIKO

  Numele si prenumele

COSMA ENIKO IRINA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1
la data de  30.06.2021

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMF 
nr.763/ 
2021

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 1 174.169

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit,  nici pierdere 03 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05

      - peste 30 de zile 06 06

      - peste 90 de zile 07 07

      - peste 1 an 08 08

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 
total(rd.10 la 14)

09 09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

10 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

     - alte datorii sociale 14 14
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  
la bugetul de stat, din care:

17 17

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301)

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 70 63

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie

21 20 62 64

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite în concesiune, din care:

22 21

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care:

29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33

                                  - subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 33a 
(316)

                                  - subvenţii pentru combustibili fosili 36 33b 
(317)

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

37 34 139.826

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36 139.826

 V. Tichete acordate salariaților Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37 74.715

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 37a 
(302)

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare **)

Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi  
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43 38a 
(318)

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0

         - din fonduri publice 45 40

         - din fonduri private 46 41

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 47 42 0 0

         - cheltuieli curente 48 43

         - cheltuieli de capital 49 44

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 50 45

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51 45a 
(319)

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094),  din care:

52 46

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

53 46a 
(303)
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        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54 46b 
(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care:

55 47

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

56 47a 
(305)

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

57 47b 
(306)

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   58 48 4.044.086 3.679.187
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

59 49 21.790 21.790

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50 21.790 21.790

         - părţi sociale emise de rezidenti 61 51

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52

                    - detineri de cel putin 10% 63 52a 
(307)

          - obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   65 54 4.022.296 3.657.397

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

66 55 4.022.296 3.657.397

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

68 57 14.493.120 15.857.273

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69 58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

70 58a 
(308)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

71 59 139.826 139.826

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      

72 60

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

73 61 259 266.318

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382)

74 62 259 23.074

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

75 63 243.244

         - subventii de incasat(ct.445) 76 64

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

79 67 80.120 80.120

          - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente  
         (din ct. 451), din care:

80 68
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               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

81 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

82 70

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
din care:

83 71 429.793 713.866

       - decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

84 72

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85 73

      - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 
şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

86 74 15.839 693

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    87 75

            - de la nerezidenti 88 76

 Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538)
89 76a 

(313)

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  
economici ****) 90 77

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), din care:

91 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 93 80

         - actiuni emise de nerezidenti 94 81

         - obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

         - dețineri de obligațiuni verzi 96 82a 
(320)

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         97 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 1.144 908

          - în lei (ct. 5311) 99 85 434 188

          - în valută (ct. 5314) 100 86 710 720

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 140.851 4.015.145

        - în lei (ct. 5121), din care: 102 88 138.396 4.010.536

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 104 90 2.455 4.609

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

105 91

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)        

107 93

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 
ct. 5125 + 5414)

108 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116 + 119 + 122 + 128)

109 95 43.212.072 43.774.497

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)  
(din ct. 519), (rd .97+98) 

110 96 14.304.639 14.782.032



F30 - pag.5
                - în lei 111 97 9.946.765 10.348.257

                - în valută 112 98 4.357.874 4.433.775
 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

113 99 2.259.057 4.856.596

                  - în lei 114 100 2.259.057 4.856.596

                  - în valută   115 101
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

116 102

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105)

117 103

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 
in functie de cursul  unei valute 

118 104

                   - în valută 119 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 1.394.974 1.341.234

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107

                  - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate 122 107a 
(321)

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 
408 + 419),  din care:

123 108 21.079.571 18.161.417

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124 109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419)

125 109a 
(309)

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

126 110 311.959 528.467

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127 111 2.154.875 3.901.334

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381)

128 112 855.114 1.173.906

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
(ct.436+441+4423+4428+444+446)

129 113 1.246.000 2.637.599

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447)

130 114 53.761 89.829

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),   
din care:

132 116

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care:

133 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 134 118

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451)

135 118a 
(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119 65.591 65.591

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 65.591 65.591

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509), din care:

139 122 1.641.406 137.826

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 
din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

140 123 1.636.362

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

141 124 5.044

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 
si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509)

143 126

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
144 127

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128

            - către nerezidenți 146 128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

      (din ct. 4518 + din ct. 4538)
147 128b 

(314)

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)

148 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 1.710.000 8.490.000

           - acţiuni cotate 4) 150 131

           - acţiuni necotate 5) 151 132

           - părţi sociale 152 133 1.710.000 8.490.000

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134

 Brevete si licente (din ct.205) 154 135 834.355 836.750

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

156 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

157 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP 
nr. 668/2014

Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 7),  
    (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

160 141 1.710.000 X 8.490.000 X
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  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 163 144

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145

       - cu capital integral de stat 165 146

       - cu capital majoritar de stat 166 147

       - cu capital minoritar de stat 167 148

  - deţinut de regii autonome 168 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 169 150

  - deţinut de persoane fizice 170 151 1.710.000 100,00 8.490.000 100,00

  - deţinut de alte entităţi 171 152
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XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din 
profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2020 2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din 
profitul reportat

172 152a 
(312)

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 
163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2020 2021

- dividendele interimare repartizate 8) 173 152b 
(315)

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
*****)

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2020 30.06.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),  
din care:

174 153

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 175 154

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), 
din care:

176 155

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 177 156

XVI. Venituri obţinute din activităţi  agricole ******)  Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2020 30.06.2021

Venituri obţinute din activităţi agricole 178 157

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587),  
din care:

179 157a 
(322)

          - inundații 180 157b 
(323)

          - secetă 181 157c 
(324)

          - alunecări de teren 182 157d 
(325)
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere 
prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul 
statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
  
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc). 
 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'. 
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat, înscris la rd.160. 
 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 
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DECLARAŢIE  

 

Prin prezenta, subsemnata Dancos Eniko, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație 

al societății ADISS S.A., emitent de instrumente financiare admise la tranzacționare pe SMT administrat 

de BVB, și în numele acestuia declar că, după cunoștințele mele, situaţiile financiare semestriale ale 

societăţii ADISS S.A, întocmite la 30.06.2021 în conformitate cu standardele contabile în vigoare reflectă 

o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor şi 

cheltuielilor societăţii, iar raportul Consiliului de Administraţie, publicat la data de 30.09.2021 conform 

calendarului financiar asumat, prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre emitent în aspectele 

sale esențiale. 

 

 

Data 30.09.2021 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

al societății ADISS S.A, 

 

DANCOS ENIKO 

 

____________________ 


