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Evenimente importante 

 
REZULTATE ADISS ÎN S1 2022 

Poziția puternică pe piața apei din România, modelul unic de business pe acest sector, producția și 
tehnologia integrată a Adiss mențin, chiar și în contextul economic actual caracterizat de incertitudine, 
indicatorii performanței financiare pe linie ascendentă, demonstrând fermitatea afacerii Adiss.  

După primele șase luni ale anului 2022, societatea înregistrează o cifră de afaceri în creștere cu 24,5% 
față de aceeași perioadă a anului 2021, indicând un grad de realizare al nivelului bugetat pe întreg anul 
2022 de 42%.  

Presiunile asociate creșterii inflației și a costurilor cu aprovizionarea și energia, deși atent monitorizate 
de către conducerea companiei, sunt absorbite la nivelul cheltuielilor operaționale, în special prin 
majorarea cheltuielilor cu materiile prime, motorul fluxului operațional al Adiss. Având în vedere 
contextul pieței în 2022, atipic de altfel, pentru toate domeniile de activitate, Adiss încheie primul 
semestru într-o notă pozitivă, cu un profit net în valoare de 200 mii lei. 

Prin răspunsuri pro active și sustenabile, Adiss mizează în continuare pe strategia ,,nativă”, rezolvarea 
provocărilor de inginerie a apei, urmărind consolidarea poziției pe piața tratării și epurării apei uzate 
din România, mai ales în contextul în care vor continua investiții masive în infrastructura apei, acestea 
fiind deja aprobate în liniile de finanțare din bugetul european și național. Proiectele finanțate prin 
fonduri europene din perioada 2014-2020, prelungite cu 3 ani până în 2023, se vor completa cu cele 
din exercițiul financiar 2020-2027. 

Activitatea societății în primul semestru al anului curent, caracterizată de continuarea eforturilor 
privind optimizarea proceselor operaționale interne și restructurarea ofertei cu orientare pe clienții 
finali publici și privați, dezvoltă afacerea Adiss și susține potențialul de adresare a oportunităților 
prezente și viitoare din domeniul apei din România. 

 
LINIE NOUĂ DE BUSINESS 
 

Urmărind permanent nevoile comunităților deservite și identificarea soluțiilor potrivite pentru 

provocările din domeniul apei, noul segment de business, exclusiv online, articulează factorul 

diferențiator al Adiss, know-how-ul de specialitate și calitate superioară, într-un context de promovare 

a responsabilității sociale și principiilor economiei circulare mai aproape de clientul de retail. 

Implementarea platformei online h2ok.ro face parte din strategia companiei de creștere pe termen 

mediu și lung, fiind în concordanță cu direcțiile de dezvoltare urmărite:  

• consolidarea poziției de lider pe piața epurării apei – sisteme modulare  

• dezvoltarea business-unit-ului pentru vânzarea online a produselor pentru îmbunătățirea calității 

apei 

• diversificarea bazei de clienți cu accent pe beneficiari privați. 

Până în prezent, veniturile din această nouă linie de business se poziționează sub 1% din cifra de 

afaceri a societății. 

 

 



apă și inginerie                                                                   adiss.ro 

5 
 

CONTRACTE SEMNIFICATIVE 

Misiunea Adiss rămâne, în continuare, contribuția la un viitor sustenabil al comunităților din România 

prin rezolvarea provocărilor din domeniul apei. Operațional, în primul semestru 2022, Adiss a finalizat 

cu succes contracte comerciale și comenzi servicii în valoare totală de peste 8,8 mil. lei. Contractele 

noi semnate în S1 2022 și până la data raportului totalizează o valoare de 22.7 mii lei (stații compacte 

Adipur și furnizare echipamente pentru stații de epurare, servicii de proiectare stație de recepție a 

deșeurilor rezultate din activitatea de mentenanță a rețelelor de canalizare). Termenele de execuție 

sunt de 3-9 luni, iar cele de încasare între 90-120 de zile de la livrarea produselor, fondurile fiind 

asigurate din programe PNDL și AFIR.  

În cursul anului curent, Adiss a anunțat semnarea a 8 contracte semnificative: 

• Contract nr. 1677 din 05.09.2022 înregistrat sub nr. 1499 din 07.09.2022 – echipamente pentru 

Stația de Epurare POMARLA Botoșani, obiectul contractului fiind Vânzare – Cumpărare și Montaj 

Stație de Epurare MD 315mc/zi, valoare contract 226.100,00 Euro cu TVA inclus - Termenul de 

livrare este 07.11.2022. Sursa finanțării: PNDL 

• Contract nr. 1673 din 14.05.2022 înregistrat sub nr. 847 din 16.05.2022 – echipamente pentru 

Stația de Epurare FRUMUȘIȚA, Galați, obiectul contractului fiind Vânzare – Cumpărare și Montaj 

Stație de Epurare ADIPUR BM 1300, cu o valoare de 238.000 Euro cu TVA inclus. Contractul, 

încheiat cu o companie specializată în construcții civile si industriale, are termenul de execuție 

de 100 zile de la plata avansului, iar termenul de încasare de 90 de zile de la livrare, sursa 

finanțării fiind PNDL. 

• Contract nr. 1667 din 11.04.2022 înregistrat sub nr. 646 din 12.04.2022 – echipamente pentru 

Stația de Epurare TĂNĂSOAIA, Vrancea, obiectul contractului fiind Vânzare – Cumpărare și 

Montaj Stație de Epurare ADIPUR S1 1000, cu o valoare de 196.350 Euro cu TVA inclus. 

Contractul, încheiat cu o companie specializată în construcții civile si industriale, are termenul 

de execuție de 100 zile de la plata avansului, iar termenul de încasare de 120 de zile de la livrare, 

sursa finanțării fiind PNDL. 

• Contract nr. 1666 din 28.03.2022 înregistrat sub nr. 613 din 06.04.2022 – echipamente pentru 

Stația de Epurare din Apahida, jud Cluj, cu o valoare de 1.561.196,56 euro + TVA, fondurile fiind 

asigurate de beneficiarul final din alte fonduri. Contractul se va desfășura pe o perioada de 1-2 

ani, în funcție de graficul de livrări stabilit de comun acord, după aprobarea de către beneficiarul 

final al FAM-urilor. Termenul de încasare este stabilit în funcție de încasarea de la beneficiarul 

final. 

• Contract de prestări-servicii de proiectare în vederea realizării stației de recepție a deșeurilor 

rezultate din activitatea de mentenanță a rețelelor de canalizare din București și zona 

metropolitană. Valoarea estimată a contractului este de 458.732,05 lei + TVA, cu o durată de 7 

luni. 

• Contract nr. 1662 din 04.03.2022 – echipamente pentru Stația de Epurare din Comuna Satu 

Mare, jud Suceava, valoare contract 155.000 euro + TVA, fondurile fiind asigurate de Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Termenul de execuție este de 100 zile de la 

semnarea contractului, iar termenul de încasare este de 45 de zile de la montaj, dar nu mai mult 

de 90 zile de la livrare. 

• Contract nr. 51/07.02.2022 – Obiectul contractului constă în livrarea echipamentelor, montajul 

echipamentelor și punerea în funcțiune a Stației de Epurare din Comuna Craiva, valoare contract: 

1.026.974,20 lei + TVA. Contractul a fost încheiat între Adiss SA și Inteco Holding SRL, companie 
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specializată în construcții civile și industriale, și are termenul de execuție de 6 luni, iar termenul 

de încasare de 30 de zile de la facturare, sursa finanțării fiind Fonduri Naționale. 

• Contract nr. 1661/25.01.2022 – ECHIPAMENTE pentru CEHU SILVANIEI, HUEDIN, SĂRMĂȘAG, 

valoare contract: 773.501,00 euro + TVA. Termenul de execuție este de 6-9 luni, iar termenul de 

încasare este de 60 de zile de la livrarea echipamentelor, fondurile fiind asigurate din programul 

POIM. 
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Situația financiar-contabilă.  

Analiza poziției financiare 
 

Poziționarea evoluțiilor de la nivelul poziției financiare în contextul economic actual, constrâns de 

multiple provocări, reflectă soliditatea afacerii ADISS, după o activitatea de peste 30 ani și o 

notorietate sinonimă cu calitatea în piața de referință. 

 
 

30.06.2021 01.01.2022 30.06.2022 
Evoluție 

30.06.2022/ 
01.01.2022 

Pondere 
Total Activ 

30.06.2022 

ACTIVE IMOBILIZATE 
     

Imobilizări  necorporale 31.431 4.002 4.428 10,64% 0,01% 

Imobilizări  corporale 8.462.347 8.419.641 8.147.491 -3,23% 11,22% 

Imobilizări financiare 3.679.187 3.776.493 7.494.892 98,46% 10,32% 

ACTIVE IMOBILIZATE - 
TOTAL 

12.172.965 12.200.136 15.646.811 28,25% 21,54% 

Active circulante 
     

Stocuri 35.880.032 37.874.534 39.102.664 3,24% 53,83% 

Creante 16.405.632 16.867.550 17.545.552 4,02% 24,15% 

Investiții pe termen scurt 
   

  

Casa şi conturi la bănci 4.016.053 593.923 126.820 -78,65% 0,17% 

ACTIVE CIRCULANTE - 
TOTAL 

56.301.717 55.336.007 56.775.036 2,60% 78,16% 

Cheltuieli în avans 651.771 111.517 216.176 93,85% 0,30% 

TOTAL ACTIV 69.126.453 67.647.660 72.638.023 7,38% 100,00% 

Datorii pe termen scurt 41.190.664 37.321.302 38.059.603 1,98% 52,40% 

Datorii pe termen lung 2.583.833 3.962.444 8.013.962 102,25% 11,03% 

TOTAL DATORII 43.774.497 41.283.746 46.073.565 11,60% 63,43% 

CAPITAL ŞI REZERVE 
   

  

Capital 8.490.000 8.490.000 8.490.000 0,00% 11,69% 

Prime de capital 4.240.000 4.240.000 4.240.000 0,00% 5,84% 

Rezerve din reevaluare 458.702 458.702 458.702 0,00% 0,63% 

Rezerve 6.906.556 6.956.431 6.956.431 0,00% 9,58% 

Profitul sau pierderea 
reportat(ă)  

5.430.867 5.430.866 6.218.782 14,51% 8,56% 

Profitul sau pierderea la 
sfârșitul perioadei de 
raportare 

(174.169) 837.790 200.543 -76,06% 0,28% 

Repartizarea profitului 
 

49.875 
   

CAPITALURI PROPRII - 
TOTAL 

25.351.956 26.363.914 26.564.458 0,76% 36,57% 
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La 30.06.2022, valoarea activelor imobilizate, în pondere de 22% din patrimoniul total al societății, se 

majorează cu 28% în perioada de raportare, incorporând dinamica pozitivă a imobilizărilor financiare.  

Valoarea imobilizărilor financiare se dublează după primele 6 luni ale anului curent, pe seama 

majorării valorii garanțiilor de bună execuție cu 1,4 mil lei față de începutul anului, în acord cu 

intensificarea activității de desfacere pe segmentul de Antreprenoriat General care, prin natura 

proiectelor de amplă anvergură, necesită constituirea de garanții de până la 10% din valoarea 

contractelor. Pe de altă parte, s-a constituit un depozit colateral în numerar, în cuantum de 2,35 mil. 

lei, cu scopul înlocuirii garanției actuale și radierii ipotecilor asupra activelor luate în garanție pentru 

creditele bancare contractate. 

Sub efectele amortizării, imobilizările corporale, reprezentând 52% din valoarea agregată a activelor 

imobilizate ale societății, se reduc cu 3,23% la 30.06.2021 față de începutul anului. Constituind 

infrastructura procesului de exploatare al ADISS, imobilizările corporale cuprind construcții, în 

proporție de 45%, terenuri, cumulând 5%, respectiv echipamente tehnologice reprezentând 38% din 

portofoliul deținerilor de active corporale. 

Menținerea unei cadențe în pașii strategici orientați pe direcții operaționale bine definite, urmărind 

diversificarea gamei de produse, servicii și soluții marca ADISS, consolidarea poziției competitive pe 

piața existentă, precum și pe optimizarea procesului operațional intern, poziționează activele 

circulante ale societății cu 1,4 mil. lei peste valoarea înregistrată la începutul anului curent. 

Creanțele, alcătuite în cea mai mare pondere din creanțe comerciale (90%), se majorează cu 4% în 

primele 6 luni ale exercițiului financiar, pe fondul accelerării activității de desfacere, cifra de afaceri a 

societății majorându-se cu 24,51% în perioada de raportare. 

După lansarea noului segment de business, H2OK.ro, orientat exclusiv către persoanele fizice, 

companii și sectorul HoReCa, Adiss continuă individualizarea și dezvoltarea business-unit-ului de 

proiectare și consultanță specializată pentru tehnologii orientate spre îmbunătățirea calității apei, a 

reutilizării apei și reducerea amprentei de carbon, în parteneriat cu companii tehnologice de top din 

lume.  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. 

Deși coordonatele contextului economic actual pun presiune pe fluxul operațional curent, cu 

precădere, prin creșterea prețurilor la materii prime și perturbarea lanțului de aprovizionare, producția 

în curs de execuție, barometrul ciclului de exploatare al Adiss, se menține pe un trend ascendent în 

perioada de raportare. În pondere de 55% din totalul stocurilor, producția în curs se majorează cu 

3,11% la 30.06.2022 față de începutul anului, în timp ce produsele finite, cumulând 26,43% din 

valoarea stocurilor, înregistrează o diminuare cu 4,54% în aceeași perioadă, pe măsură ce procesele 

interne de vânzare și livrare se îmbunătățesc. În același timp, valoarea produselor aflate la terți, 

reprezentând valoarea echipamentelor livrate clienților și decontate parțial în cadrul unui contract de 

execuție, se majorează cu 38% în perioada de raportare, ajungând la 5,63% din valoarea stocurilor la 

30.06.2022. 

Cu pondere de 8,43% în clasa stocurilor, materiile prime se diminuează cu 6,44% în primele șase luni, 

reflectând angrenarea acestora în procesul de producție.  Pe de altă parte, diferența față de prețurile 

de înregistrare prestabilite dar și preluarea în costul efectiv a creșterii prețului la materii prime, 

combustibil și utilități, astfel încât produsele finite să fie înregistrate la sfârșitul perioadei la cost 

efectiv de producție, sunt translatate la nivel bilanțier prin creșterea cu 703.357 lei a contului 
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rectificativ ,,Diferențe de preț la produse”, totalizând 3,28% din valoarea agregată a stocurilor la 

30.06.2022. 

Antrenarea capitalului de lucru în activitatea operațională justifică dinamica trezoreriei la sfârșitul 

perioadei de raportare (-79%). 

Evoluția pozitivă activelor circulante, deținând ponderea cea mai semnificativă în patrimoniul total al 

societății (78%), imprimă o majorare cu 7,38% a activului total în perioada de raportare. 

La 30.06.2022, sursele externe de finanțare provin în proporție de 83% din datorii pe termen scurt, 

sprijinind fluxul operațional curent, caracterizat de un ciclu lung de producție și termene îndelungate 

de încasare, prin asigurarea necesarul suplimentar de capital de lucru. 

Datoriile curente înregistrează o majorare cu 2% față de începutul anului curent, cu precădere pe 

seama contractării unor credite de trezorerie  pe termen scurt de 120 de zile, în valoare de 2,2 mil lei, 

în timp ce datoriile față de furnizori și clienți creditori se reduc cu 3,25%, respectiv cu 72%. La data 

prezentului raport din totalul de 2,2 mil lei a rămas de plata 0,57 mil lei, termen de rambursare luna 

septembrie 2022. In luna iunie a anului curent s-a închis si creditul Imm Invest angajat in anul 2019. 

Obligațiile de plată față de furnizori, totalizând 13,36 mil. lei, reprezentau 35% din totalul datoriilor cu 

exigibilitate sub 1 an la 30.06.2022, în timp ce 50% din datoriile pe termen scurt erau constituite din 

datorii bancare, în cuantum de 18 mil. lei, și 8% din datorii față de bugetul statului. Eșalonarea la plată 

obținută în baza OUG 181 privind înlesniri la plata pentru obligațiile bugetare are termen de finalizare 

16.10.2023. 

Continuarea eforturilor privind restructurarea ofertei și abordarea de noi segmente din piață 

antrenează o creștere cu 102% a datoriilor pe termen lung în perioada de raportare. În valoare de 8,5 

mil. lei la sfârșitul perioadei de raportare, datoriile pe termen lung identifică credite bancare 

contractate, în creștere cu 14%, dar și alte datorii asimilate, constând în  datorii provenite din 

contractele de leasing si datoriile fata de bugetul statului conform eșalonării in curs, indicând un plus 

de 43% față de începutul anului. 

Variația datoriilor pe termen lung încorporează și efectele contractării unui împrumut în valoare de 

2,28 mil. Lei, fără dobândă și cu termen de rambursare 31.01.2027, cu posibilitate de prelungire, de 

la Adiss Asset Management S.A., parte afiliată prin acționar majoritar comun, având ca destinație 

constituirea depozitului colateral, în scopul substituirii garanției actuale și radierii ipotecilor asupra 

imobilelor aflate în proprietatea Adiss Asset Management și garantate în favoarea Emitentului pentru 

creditele contractate de la CEC Bank. 

Evoluția valorii capitalurilor proprii după primele șase luni ale exercițiului financiar reflectă efectele 

capitalizării rezultatului perioadei și a rezultatului reportat. 
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Analiza performanței financiare 

ADISS S.A. a înregistrat la finalul primului semestru al anului 2022 vânzări în valoare de 19,7 mil. Lei 

și un rezultat din exploatare de 0,77 mil. lei, în creștere cu 100% față de aceeași perioadă a anului 

2021. Valoarea cifrei de afaceri a societății după primele șase luni ale anului 2022 reprezintă 45% din 

valoarea veniturilor din exploatare bugetate pe întreg anul 2022. 

 30.06.2021 30.06.2022 
Evoluție 

30.06.2022/ 
30.06.2021 

Pondere în 
structura 
relevantă 
30.06.2022 

Cifra de afaceri netă  15.845.004 19.729.200 24,51% 92,98% 

Producția  vândută  15.843.389 19.685.811 24,25% 92,77% 

Venituri din vânzarea mărfurilor 1.615 43.389 2586,63% 0,20% 

Reduceri comerciale acordate       0,00% 

Venituri aferente costului producției în curs de 
execuție   

4.175.199 1.479.081 -64,57% 6,97% 

 Venituri din producția de imobilizări necorporale 
si corporale  

41.381   -100,00% 0,00% 

Venituri din subvenții de exploatare   11.250   0,05% 

Alte venituri din exploatare 18.174 67 -99,63% 0,00% 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL  20.079.758 21.219.598 5,68% 100,00% 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile  

7.975.599 9.109.301 14,21% 44,56% 

Alte cheltuieli materiale  57.353 76.199 32,86% 0,37% 

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 43.995 79.360 80,38% 0,39% 

Cheltuieli privind mărfurile  1.615 35.295 2085,45% 0,17% 

Cheltuieli cu personalul  2.627.770 2.766.670 5,29% 13,53% 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale 
şi necorporale  

420.817 347.405 -17,45% 1,70% 

Alte cheltuieli de exploatare 8.564.467 8.029.324 -6,25% 39,28% 

Cheltuieli privind prestațiile externe  8.319.381 7.762.124 -6,70% 37,97% 

Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuții 
datorate în baza unor acte normative speciale 

106.529 101.733 -4,50% 0,50% 

Alte cheltuieli  138.557 165.467 19,42% 0,81% 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 19.691.616 20.443.554 3,82% 100,00% 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 388.142 776.044 99,94%   

Venituri din dobânzi  85 57 -32,94%   

Alte venituri financiare  25.022 9.188 -63,28%   

VENITURI FINANCIARE – TOTAL  25.107 9.245 -63,18%   

Cheltuieli privind dobânzile  336.697 499.238 48,28%   

Alte cheltuieli financiare  250.721 20.681 -91,75%   

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL  587.418 519.919 -11,49%   

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): (562.311) (510.674)    

VENITURI TOTALE  20.104.865 21.228.843 5,59%   

CHELTUIELI TOTALE  20.279.034 20.963.473 3,38%   

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):  (174.169)  265.370    

Impozitul pe profit   64.827    

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

 (174.169)  200.543     
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Reechilibrarea ritmului de execuție-livrare și reluarea unor contracte amânate în 2021 pe seama 

temporizării finanțărilor publice pentru anumite programe operaționale, dublate de continuarea 

eforturilor echipei manageriale de a spori prezența ADISS la licitații și câștigarea de noi proiecte, se 

imprimă în evoluția indicatorilor de referință ai activității de desfacere în perioada de raportare. La 

finalul primelor șase luni ale anului 2022, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 19 ,7 milioane 

lei, în creștere cu 24,5% față de aceeași perioadă a anului precedent.  

În acord cu specificul activității desfășurate de către Adiss, producția vândută reprezintă 93% din 

veniturile operaționale ale societății și înregistrează la finalul primului semestru o evoluție pozitivă 

de 24,25%, în timp ce veniturile aferente costului producției în curs de execuție, cu o pondere de 7%, 

se diminuează cu 65% la 30.06.2022, în consonanță cu intensificarea activității de desfacere. 

Presiunile asociate creșterii inflației și a costurilor cu energia, deși monitorizate  cu prudență de către 

conducerea companiei, sunt absorbite la nivelul cheltuielilor operaționale, și implicit, la nivelul 

marjelor.  

Cheltuielile de exploatare se majorează cu 3.82% în perioada de raportare, cu precădere pe seama 

creșterii cheltuielilor cu materiile prime și materiale consumabile (+14,21%). Evoluția cheltuielilor 

operaționale în primul semestru încorporează și efectele majorării cheltuielilor cu energia și apa 

(+80,38%), respectiv a cheltuielilor cu personalul (+5,29%). 

Pe de altă parte, cheltuielile privind prestațiile externe se reduc cu 6,7% în perioada de referință, ca 

urmare a diminuării cheltuielilor cu servicii prestate de terți aferente lucrărilor de construcții, lucrărilor 

electrice, proiectare, pază șantier, protecția muncii, management proiect pentru contractele în 

derulare, inclusiv contravaloarea diferitelor servicii, precum colaborări pentru producție, pază, IT. 

Concilierea veniturilor și a cheltuielilor operaționale după primele șase luni ale anului curent 

concretizează un rezultat din exploatare în valoare de 776 mii lei, dublu față de valoarea înregistrată 

în semestrul I 2021. 

Atragerea de capital de lucru prin împrumut bancar în perioada de raportare este reflectată la nivelul 

performanței financiare printr-o majorare cu 50% a cheltuielilor privind dobânzile, coraborata cu 

creșterea susținuta de la începutul anului a indicelui ROBOR 3M, indice luat in calcul la plata 

dobânzilor aferente creditelor contractate. La nivel agregat, restrângerea sconturilor de decontare 

acordate cu până la 90% imprimă o evoluție descendentă cheltuielilor financiare la 30.06.2022. După 

primele șase luni ale exercițiului financiar, pierderea din activitatea financiară a societății este în 

valoare de 510 mii lei. 

Deși într-un context al pieței constrâns de multiple provocări, Adiss încheie primul semestru al anului 

2022 într-o notă pozitivă, cu un profit net în valoare de 200 mii lei. Reflexia directă a trendului privind 

majorarea prețului la materiile prime și utilități, gradul de realizare a profitului net previzionat pe anul 

în curs se poziționează la 20%.  
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 Indicatori operaționali 

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. 

Continuarea eforturilor privind expansiunea pe toate segmentele de business și reluarea unor lucrări 

și comenzi aferente contractelor amânate în anul 2021, prin prisma actelor adiționale de prelungire 

a termenelor contractuale, antrenează o intensificare a activității de comercializare pe liniile 

principale de afacere ale societății. 

Distribuția cifrei de afaceri pe 
linii de business (lei): 

Sem I 2021 Sem I 2022 
Evoluție 

(%) 

Pondere 
în CA 

Antreprenoriat General              3.564.724               5.352.129  50,14% 27,13% 

Furnizare SE și echipamente 
de proces 

           10.976.236             13.721.601  25,01% 69,55% 

 Servicii               1.304.044                  655.470  -49,74% 3,32% 

TOTAL             15.845.004             19.729.200  24,51% 100,00% 
 

Țintind creșterea cotei de piață cu o strategie de desfacere care articulează factorul diferențiator al 

societății, know-how-ul de specialitate și calitatea produselor, segmentul principal de desfacere al 

Adiss înregistrează un avans de 25% în primele 6 luni ale anului curent față de aceeași perioadă a 

anului 2021. La 30.06.2022, 69.55% din volumul vânzărilor provine din producția și furnizarea de stații 

de epurare și echipamente de proces în baza subcontractării de lucrări mecanice, electrice sau de 

infrastructură. 

Segmentul de Antreprenoriat General (AG), deși în pondere de doar 27% din cifra de afaceri, 

înregistrează cea mai accelerată creștere la 30.06.2022 (+50%), în acord cu strategia conducerii 

privind consolidarea prezenței Adiss la licitațiile publice pentru proiectare, execuție sau reabilitare 

stații de epurare și contractarea unui număr mai ridicat de proiecte incidente infrastructurii apei. 

Cuprinzând servicii de montaj, mentenanță și reparații în șantier sau în fabrică, linia de business 

aferentă serviciilor post vânzare marchează o scădere cu 50% față de aceeași perioadă a anului 

2021, pe fondul reorientării eforturilor operaționale înspre derularea proiectelor de mare anvergură. 

Cu o ofertă integrată de produse care deservește segmentele principale de desfacere, 28% din 

valoarea cifrei de afaceri provine din vânzarea de stații compacte de epurare a apei și 20% din livrarea 

de echipamente pentru tratarea și epurarea apei, gamă de produse care înregistrează un avans 

valoric de 2,6 mil. Lei față de semestrul I 2021. 

  



apă și inginerie                                                                   adiss.ro 

13 
 

 Distribuția cifrei de afaceri pe 
categorii de produse (lei): Sem 1 2021 Sem 1 2022 Evoluție 

(%) 
Pondere 

în CA 

 Antreprenoriat General              3.564.724               5.352.129  50,14% 27,13% 

 Stații compacte de epurare a 
apei               5.792.810               5.512.773  -4,83% 27,94% 

 Echipamente de proces                  182.053               2.552.404  1302,01% 12,94% 

 Echipamente pentru tratarea și 
epurarea apei               1.272.091               3.957.856  211,13% 20,06% 

 Echipamente pentru tratarea 
nămolului               3.729.282               1.698.568  -54,45% 8,61% 

 Servicii post vânzare               1.112.462                  519.043  -53,34% 2,63% 

 Alte servicii                  191.582                  136.427  -28,79% 0,69% 

TOTAL            15.845.004             19.729.200  24,51% 100,00% 
 

La nivel teritorial, 67% din cifra de afaceri aferentă semestrului I 2022 este concentrată  în regiunea 

Muntenia-Dobrogea, în timp ce regiunile Transilvania și Moldova asigură desfacerea produselor și 

serviciilor Adiss în proporție de 17%, respectiv 14%. 

Distribuția cifrei de afaceri pe 
zone geografice de desfacere Sem 1 2021 Sem 1 2022 Evoluție 

(%) 
Pondere în 

CA 

 MUNTENIA - DOBROGEA               5.232.205             13.299.685  154,19% 67,41% 

 MOLDOVA               4.018.614               2.745.000  -31,69% 13,91% 

 CRISANA                  905.498                      4.028  -99,56% 0,02% 

 TRANSILVANIA               1.817.501               3.448.419  89,73% 17,48% 

 BANAT               3.871.186                  232.068  -94,01% 1,18% 

TOTAL             15.845.004             19.729.200  24,51% 100,00% 
 

Prin furnizarea de soluții integrate și personalizate în ingineria apei, Adiss devine partener sustenabil 

pentru comunitate. 
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Indicatori economico-financiari 

  

INDICATOR 
INTERVAL 

OPTIM 30.06.2021 01.01.2022 30.06.2022 

Lichiditate curenta (AC/DC) >2 1,37 1,48 1,49 

Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii 
curente >1 0,50 0,47 0,46 

Lichiditate rapida (Disponibilități/Datorii 
curente) >0,5 0,097 0,016 0,003 

Solvabilitate financiara (TA/TD) >1 1,58 1,64 1,58 

Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ 
Cap. Proprii +TD) >30% 36,67% 38,97% 36,57% 

Ind. Gradului de îndatorare la termen 
(DTL/Cap Proprii+DTL) <50% 9,25% 13,07% 23,18% 

Rata de îndatorare (DT/TA)*100 <80% 63,33% 61,03% 63,43% 

 

Referința bonității pe termen scurt a societății se menține apropiată de intervalul considerat optim la 

30.06.2022. Indicatorul lichidității curente înregistrează o îmbunătățire față de începutul anului pe 

măsură ce activele circulante ale societății se majorează într-un ritm mai alert decât cel de majorare 

al datoriilor pe termen scurt. 

Importanța stocurilor în specificul activității Adiss justifică valoarea și dinamica indicatorului 

lichidității imediate în primul semestru al anului 2022. 

Proporția redusă a disponibilităților bănești în structura activelor circulante justifică valoarea 

raportului dintre trezorerie și datorii curente, susceptibilitatea golurilor de trezorerie fiind atenuată de 

fondurile bănești aflate permanent la dispoziția societății prin facilitățile de credit contractate. 

În perioada de raportare, deși dinamica datoriilor totale ale companiei imprimă o evoluție ușor 

descendentă indicatorului solvabilității financiare, indicatorii de îndatorare se mențin la o valoare 

constantă și în parametrii tabloului de referințe al indicatorilor. 
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Analiza activității societății 

Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact 

semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului 

  

În contextul situației generate de tensiunile geopolitice, amenințările inflației și volatilitatea cursului 

de schimb valutar, dar și de blocajele la nivel național marcate de creșterea prețurilor la materiile 

prime și energie electrică, principalii factorii de incertitudine cu impact potențial semnificativ asupra 

evoluțiilor viitoare ale Societății se referă la creșterea costurilor cu materiile prime, întreruperi în 

procesul de aprovizionare și dificultăți în onorarea comenzilor în termenul prestabilit. Deși nu se pot 

estima pe deplin efectele economice generate de provocările actuale, Societatea consideră că 

situația financiară consolidată, accesul la finanțare și piețele pe care aceasta activează sunt baze 

solide pentru limitarea efectelor negative generate de coordonatele contextului de piață actual. 

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. 

Riscuri privind logistica. Ca urmare a dezechilibrelor apărute 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, pe de altă parte. 

Riscul privind creșterea preturilor materiei prime. 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 desfacere a Adiss, prin blocaje a 

proiectelor de infrastructură aflate în derulare. Societatea gestionează acest risc prin transmiterea 

către autorități sau entități contractante a solicitărilor de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu 

materialele pentru restul lucrărilor sau echipamentelor rămase de executat. Conform ordonanței nr. 

15 din 30.08.2021 privind ajustarea preturilor contractelor de achiziție publica si a ordonanței nr 64 

din 9.05.2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale din cadrul proiectelor finanțate 

din fonduri externe nerambursabile, autoritățile publice sau entitățile contractante sunt obligate sa 

inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică prin încheierea 

de acte adiționale la acestea. 

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.  
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Pentru exercițiul financiar curent 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. 

 

Cheltuieli de capital 

Nu este cazul. 

 

Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului 

Nu este cazul. 

 

Tranzacții semnificative  

În cursul primului semestru al anului curent, Adiss a derulat tranzacții cu societatea Adiss Nova, parte 

afiliată prin acționar majoritar comun, în valoare totală de 2,5 mil. lei, constând în vânzare de stații de 

epurare conform contractelor aflate în derulare, respectiv:  

• pentru stația de epurare Suletea conform c-da nr. 13/24.05.2021,  

• 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 Botești conform c-da nr. 18/24.05.2021, 

• pentru stația de epurare Baltatesti conform c-da nr. 23/18.03.2022, 

• pentru stația de epurare Bacani conform c-da nr. 24/29.06.2022 

În aceeași perioadă, Adiss a realizat tranzacții cu societatea Adiss Asset Management, parte afiliată 

prin acționar majoritar comun, în valoare totală de 89.899,74 lei având drept obiect facturarea 

serviciilor de paza, protecție, administrare și întreținere, conform contract nr. 1306/25.06.2021. 

De asemenea, în prima parte a anului 2022, Emitentul a contractat un împrumut de la societatea 

Adiss Asset Management  în valoarea de 2.282.000 lei, conform contractului încheiat în data de 

19.01.2022, cu termen de exigibilitate la data de 31.01.2027, fără dobândă și cu posibilitate de 

prelungire , având ca obiect constituirea unui depozit cu destinația de garanție în numerar, în vederea 

înlocuirii garanției actuale și a radierii ipotecilor înscrise asupra imobilelor, proprietate Adiss Asset 

Management SRL, garantate în favoarea Adiss pentru creditele contractate de la CEC Bank. 

Exceptând împrumutul contractat fără dobândă, toate tranzacțiile cu părți afiliate s-au derulat în 

condițiile pieței. 
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Declarația conducerii 

 

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, situațiile financiare semestriale ale 

societății ADISS S.A, întocmite la 30.06.2022 în conformitate cu standardele contabile în vigoare 

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

veniturilor şi cheltuielilor societății, iar raportul Consiliului de Administrație, publicat la data de 

19.09.2022 conform calendarului financiar asumat, prezintă în mod corect şi complet informațiile 

despre emitent în aspectele sale esențiale. 

 

 

Data 19.09.2022 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

al societății ADISS S.A, 

 

DANCOS ENIKO 

 

____________________ 
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Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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.1669/ 2022 şi care în exerciţiul financiar precedent au 
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE

Suma de control 8.490.000



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2

5. Alte elemente de capitaluri proprii



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 1

 



F20 - pag. 2



F20 - pag. 3



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 



F30 - pag. 2

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 3



F30 - pag. 4

(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)

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5



F30 - pag.6

 

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)



F30 -  pag 7

F30 - pag. 7 

- dividendele interimare repartizate 8)



F30 - pag.8

 



Conturi entitati mari, mijlocii si 
mici
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