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RAPORT ANUAL
privind activitatea întreprinderilor publice în anul 2017

conform OUG 109/2011

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă Sibiu", în calitate de
Autoritate Publică Tutelară, are sub autoritate societatea APĂ CANAL SIBIU SA, la care sunt
acţionari parte din unităţile administrativ teritoriale membre asociaţiei . Raportarea anuală pe
anul 2017 se face cu respectarea prevederilor art. 58 din OUG 109/2011 pe baza datelor
transmise de către societate.

Politica de actionariat

1. Obiective strategice - rezultate din Componenta de administrare

1.1 Eficienţa economică
• Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea

performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu
costuri minime pentru aceştia;

• Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea
costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi
a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al
populaţiei;

Acţiuni:
respectarea strategiei de tarifare aprobate în Contractul de Delegare şi avizată de
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară şi de ANRSC;
obţinerea la timp a avizelor şi aprobărilor necesare privind stabilirea, modificarea,
ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, din partea
tuturor factorilor decizionali;
derularea anuală de campanii de informare a clienţilor cu pnvire la stabilirea,
modificarea, ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de
canalizare, practicate de operator la nivelul ariei de deservire.

1.2 Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor
• Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al

mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare;
• Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
• Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client;



• Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de
tehnologii noi;
Acţiuni:

adoptarea unei structuri organizatorice, bazate pe conceptul activităţilor regionale şi
locale, care să permită gestionarea activităţilor operaţionale la nivel local;
aplicarea corespunzătoare a procedurilor de extindere a zonelor de operare în localităţile
membre ADI.
accesarea de fonduri europene în vederea modernizării infrastructurii de apă şi apă uzată

1.3 Orientarea către client
• Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor ŞI pentru

asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse;
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea

permanentă a serviciilor de apă potabilă şi de canalizare la nivelul standardelor europene;
• Informarea eficientă şi educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte consumul raţional de apă;
• Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor

substanţe în mediul natural;
Acţiuni:

gestionarea în timp real a situaţiilor de cnza In cadrul companiei, acestea având o
influenţă majoră în menţinerea imaginii favorabile a acesteia;
îmbunătăţirea paginii web a societăţii şi actualizarea permanenta a acesteia;
editarea şi distribuirea de materiale informative pentru promovarea obiectivelor de
investiţii, destinate atât publicului larg cât şi publicului profesionist;
organizarea de campanii de promovare pentru informarea privind protecţia surselor de
apă şi promovarea nămolurilor rezultate din noile staţii de epurare;
organizarea de întâlniri cu cetăţenii în scopul informării şi conştientizării importanţei
lucrărilor de investiţii executate de Operator, de modernizare şi extindere a sistemelor de
alimentare cu apă şi apă uzată. Societatea va depune ample eforturi pentru a minimiza
disconfortul re simţit de cetăţeni pe durata desfăşurării lucrărilor;

1.4 Competenţa profesională
• Creşterea eficienţei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare şi motivare a

personalului societăţii;
• Îmbunătăţirea continuă a politicii de pregătire profesională a personalului societăţii;
• Crearea unui mediu favorabil în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta

capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi
de trening;

Acţiuni:
motivarea angajaţilor să desfăşoare o activitate de calitate, va fi menţinut un climat
organizaţional favorabil performanţei, şi vor fi menţinute stimulentele extrasalariale de
care beneficiază angajaţii societăţii;
organizarea de întâlniri trimestriale între conducere şi liderii de sindicat, în vederea
apropierii managementului de execuţie şi adoptării unor măsuri operative de a veni în
întâmpinare a nevoilor exprimate de angajaţi;
încurajarea activităţilor de echipă, atât în cadrul societăţii cât şi în afara acesteia;



1.5 Grija pentru mediu
• Protejarea mediului înconjurător prin prevenirea şi controlul poluării, gestionarea

eficientă a resurselor, materialelor şi deşeurilor în spiritul dezvoltării durabile;
Acţiuni:

gestionarea raţională a resurselor naturale;
eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor
europene;
implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;
aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea
riscurilor de mediu; elaborarea şi implementarea politicilor de responsabilităţi sociale;

1.6 Grija pentru sănătatea populaţiei
• Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice prin modernizarea sistemelor de

monitorizare a calităţii apei potabile şi apei uzate.
Acţiuni:

- furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare;
- asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor Societăţii;

2.Indicatorii economico-financiari şi nefinanciari aferenţi anului 2017:

Indicatorii de performanţă financiari ai conducerii executive - ANUL 2017

Denumire indicator Formulă calcul U.M.
Realizat Programat Tinta an
an 2017 an 2017 2020

Pondere creanţe Creanţe mai vechi de 45restante în total zile /Total creanţe* 100 % 63.19% max.80 max.78
creante

Pondere datorii Datorii către furnizori

restante în total interni mai vechi de 30
% 19.93% max.70 max.6Szile/Total datorii cătredatorii furnizori interni * 100

Arierate la bugetul de
stat, bugetul local, lei O O Obugetul asig sociale,
buget fonduri speciale

Rata profitului brut Profit brut/Cifra de
% 16.37% min.6 min.8afaceri * 100

Cheltuieli totale la Cheltuieli totale/V enituri
lei 842 max.9S0 max.9401000 lei venituri totale* 1000

Realizarea planului de Valoare investiţii finanţate
investitii finanţate din din surse proprii majore
surse proprii (valoric) realizate N aloare investi ţii % 82.55% min.85 min.90
anual pentru investitii din surse proprii majore
majore planificate* 100



Cheltuieli cu
Pondere cheltuieli cu salariile+tichete de
salariile în total masă+contribuţii % 46.70% max.50 max.48
cheltuieli salarii/Cheltuieli

totale*100
Sold mediu clienţi apă

Viteza de rotaţie canal/Cifra de afaceria aferentă clienţi apă canal *creanţelor clienţi apă nr. zile calendaristice zile 67 max.90 max.85
canal cumulate de la începutul

anului

Lichiditate imediată Disponibilitati banesti / % 4.39 min 0,25 min 0,30Datorii curente

Lichiditate generală Active curente / Datorii % 6.16 min.l,5 min.l,5curente

Indicatorii de performanţă nefinanciari prevăzuţi în contractul de mandat al
conducerii executive - Anul 2017

Nr. Indicatori de
crt. performanţă

nefinanciari
1. Obligaţii

prevăzute în
contractele de
finanţare

Obiectiv de
performanţă

Incadrarea în
termenele,
angajamentel
e financiare,
obligaţiile şi
condiţionalită
ţile prevăzute
în contractele
de finanţare
şi de credit
încheiate sau
care se vor
încheia

Realizari 2017

1. Contract finanţare nr. 68/29.05.2017 FAZAREA
Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţele Sibiu şi Braşov

-Cererile de rambursare s-au depus conform graficelor
actualizate neexistand observaţii din partea Autorităţii de
Management - 3 CR, verificate, autorizate si incasate

-Facturile aferente contractelor fazate s-au achitat in termen
-S-a raspuns În termen tuturor solicitărilor Autorităţii de

Management si Organismului Intermediar ( ex Scrisoare de
solicitare informatii suplimentare nr. 24952/27.09.2017 aferenta
CR2 si Raspuns scrisoare nr/25130/29 .09.2017)

2. Contract finanţare nr.1 09/16.08.20 17 Sprijin pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţii lor de atribuire
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi
apă uzată din judeţele Sibiu -Braşov În perioada 2014-2020

-Facturile aferente contractelor fazate s-au achitat in termen
-Cererile de rambursare s-au depus conform grafice lor

actualizate neexistand observaţii din partea Autorităţii de
Management - numar CR = 1, verificata de AM, autorizata si
incasata;

-Documentatii le suport pentru elaborarea aplicatiei de
finantare au fost elaborate

-Cererea de finantare a fost transmisa spre analiza si
aprobare la Autoritatea de Management (mInisterul Fondurilor
Europene).

3. Contract de Imprumut 41178/ 30.11.20 II Încheiat cu BERD



2. Dezvoltarea şi
motivarea
personalului

3. EBITDA

Corelarea
remuneraţiei
cu indicatorii
de
performanţă

Profitul
operaţional
pozitiv ŞI în
crestere

- Plata datoriei financiare in termen 21 februarie 2017 cu
DPVE nr.170215SF02707177 din 15 februarie 2017 şi 21 august
2017 cu DPVE nr.170816SF02907120 din 16 august 2017.

- Transmiterea in termen a rapoartelor financiare MELF
Conform Sectiunea 5.15 (a) din Contractul BERD
nrAII78/30.ll.20 II transmitarea situatiilor se face in termen de
60 de zile de dupa fiecare semestru al fiecarui AN Financiar.

1. Raportul Financiar Semestrul 1 2017 transmis in data de
29.08.2017 (nr.22217)

2. Raportul Financiar Semestrul 2 din 2017 transmis in
data de 01.03.2018 (nr.6482)

- Rapoartele de progres a Proiectului au fost transmise trimestrial
respectându-se termenul de 45 de zile de la data incheierii
fiecărui trimestru) astfel:
1. Raport trim I - 11414/04.05.2017
2. Raport trim 11- nr. 20747116.08.2017
3. Raport trim III - nr. 27132/24.10.2017
4. Raport trim IV -nr. 29821/31.01.2018
Respectarea condiţionalităţilor

Indicatori Cerinţa

Grad de Min 1,2
Flux de numerar
disponibil
Iserviciul datoriei

acoperire a
Serviciului
Datoriei (
DSCR)

Realiz30.
06.2017

3,10

Realizat
3l.12.17

2,68

Grad minim
de colectare

Avand in vedere indeplinirea indicatorilor de performanta ,
respectiv productivitatea muncii, societatea s-a incadrat in fondul
de salarii planificat , nr.de personal realizat a fost sub cel
planificat si pentru motivarea personalului s-a propus si s-a
aprobat majorarea grilei de salarii cu un procent de aproximativ
5%, iar valoarea si cuantumul tichetelor de masa au crescut cu 3
lei! buc si respectiv pentru fiecare zi lucratoare.
De asemenea salariatii au participat la cursuri/seminarii de
formare profesionala functie de necesarul si modificarile
legislative. De asemenea au fost intru iri si la locul de munca de
catre superiorii directi.
Comparativ cu anul 2016, EBITDA este pozitiv, în scădere dar
nu influenţează negativ realizarea indicatorii financiari şi nici
obiectivele din planul de management.

Min 90%
Sume colectate de
la clenţi 1
Venituri totale ale
împrurnutatului
pentru activitatea
de bază

Datorii Max 4,50
financiare Datorii
Totale 1 financiarelEBITD
EBITDA A

99,54

2,06

101,18

2,33



- Comparativ cu anul 20 16 , în anul 2017, au scăzut consumurile
de:
energie, produse pentru tratarea apei în vederea potabilizării ,
produse pentru tratarea apelor uzate În vederea epurării şi
produse pentru tratarea nămolurilor rezultat În procesul de
epurare, după cum urmează:

• Consum urile de material pentru tratarea apei în vederea
potabilizării au scăzut cu 2,4% ( de la 9,07 lan 11000 mc
la 7,31 kg /1000 mc);

• Consumurile de material pentru tratarea apelor uzate În
vederea epurării a scăzut cu 210% ( de la 3,95 kg/l000
mc la 0,18 kg/l000 mc;

• Consumurile de material pentru tratarea nămolurilor
rezultate în staţiile de epurare au scăzut cu 2,4% ( de la
0,90 kg/l 000 mc la 0,7 kgll000 mc);

• Energia electrică consumată pentru produvcerea şi
transportul apei potabile - se constată o scădere cu 6,7%
(de la 0,238 kw/mc la 0,143 kw / mc;

• Energia electrică utilizată pentru tratarea apelor uzate şi
a nămolurilor a scăzut cu 0,5% ( de la 0,09 kw /mc la
0,2608 kw/mc la 0,2602 kw /mc)

Consumul
tehnologic

Reducerea
ponderii
consumului
tehnologic în
totalul
producţiei
vehiculate

4.

INDICA TaRII DE PERFORMANT Ă aferenti contractelor de mandat ale
administratorilor neexecutivi

ICP ObservaţiifRealizat UM Pondere Programat
Indicatori cheie de 2017 propusă 2017
performanţă
Administratori
Indicator financiar
1. Datorie Raportul datorie Val. 25% Conform Contractului de

jinanciară/EBITDA jinanciara/EBITDA împrumut cu BERD
- anual Max.4,5

Indicatorul Datoriei
Financiare 2.33 Max4.5
Totale/EBITDA realizat
este de 2,33

Indicator operational
2. Indeplinirea Asigurarea ore 25% Da
condiţiilor asociate continuităţii cantitative Încadrarea în prevederile
Licenţei nr. şi calitative a Regulamentului serviciului de
3667/21.04.2016 serviciului alimentare cu apă şi de canalizare:

- remedierea a 75% din avarii în
48 ore
- remedierea a 95% din avarii în
72 ore

In anexa 2 atasata este



prezentata realizarea lui.

Indicator orientat către
Servicii publice
3. Creşterea gradului de Imbunătăţirea imaginii Nr. 25% Realizarea a min.2 campanii de
recunoaştere a companiei firmei prin revizuirea informare cu privire la utilizarea
în rândul clienţilor şi a periodică a procedurii corectă a resurselor de apă
comunităţilor locale. operaţionale de

monitorizare a
satisfacţiei clienţilor

Conform referat
nr.9704/29.03.2018- Realizat
atasat.
Indicator în legatură cu
guvernanta corporativă
4. Monitorizarea Raportări semestriale Nr. 25% 2
respectării cerinţelor
acordului
cadru cu BERD

S-au depus raportările S-au depus 2
semestriale către BERD raportari:
conform prevederilor - la sem.I 2017;
contractuale, respectiv la - sem. II 2017, in
sfârşitul lunii august 2017 termenul prevazut.
pentru semestrul 1al
anului 2017 şi la sfârşitul
lunii februarie pentru
semestrul 2 al anului
2018, respectându-se
termenul de trimitere de
60 de zile de la sfârşitul
fiecărui semestru

TOTAL 100 %

3.Evoluţia participaţiei statului la întreprinderea publică.

Capitalul social total subscris este de 4.969.212,50 lei aport în natură şi în numerar,
divizat în 1.987.685 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, numerotate de
la 1 la 1.987.685.

Prin Hot nr 2/2017 a Adunării Generale a Acţionarilor Apa Canal Sibiu SA capitalul
social total subscris creste cu doua acţiuni nominative, emise pentru Comuna Voila jud Braşov,
la un total de 1.987.685 de acţiuni nominative.

Acţiunile sunt repartizate astfel :
- Municipiul Sibiu prin Consiliul Local al Mun.Sibiu - 1.985.629 acţiuni
- Municipiul Făgăraş prin Consiliul Local al Mun.Făgăraş- 2000 acţiuni



Câte 2 (două) acţiuni fiecare, următoarele:
- Jud. Sibiu prin Consiliul Judeţean
- Jud.Braşov prin Consiliul Judeţean,
- Oraşele:A vrig, Cisnădie, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Tălmaciu, Sălişte, prin Consiliile
Locale

- Comunele:Apoldu de Jos, Cristian, Loamneş, Ludoş, Păuca, Poiana Sibiului, Răşinari, Roşia,
Sadu, Slimnic, Şelimbăr, Şura Mare, Şura Mică, Vurpăr, Gura-Râului, Poplaca, Racoviţa,
Tilişca, Beclean şi Voila, prin Consiliile Locale.
Acţiunile societăţii sunt emise în formă dematerializată şi înregistrate în Registrul Acţionarilor
Societăţii.

4.Politica de dividende şi investiţii

Rezultatele activităţii socităţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de
AGA Apa Canal Sibiu SA. Contul de profit şi pierderi care include veniturile şi cheltuielile
exerciţiului financiar va evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau
pierderea exerciţiului, respectiv, profitul net, urmând a se determina conform legii, după plata
impozitului pe profit. Din profitul societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru
formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a 5-a parte, din capitalul social.
Dacă fondul de rezervă după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu
respectarea aceloraşi reguli. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID
prevăzut de OUG 198/2005, conform AGA.

În conformitate cu art.Zl din Actul Constitutiv al societăţii şi cu prevederile O.G. nr
6412001, actualizată, societatea a procedat la stabilirea profitului net şi a destinaţiilor acestuia,
după cum urmează:

1. Profit brut
2. Impozit
3. Profit net (1-2)

13.225.090 lei
2.446.260 lei

10.778.830 lei

Repartizarea profitului net la 31.12.2017 conform notei nr.3 la bilanţ

Conform Standardelor Internationale repartizarea profitului net de 11.933.210.62 lei
realizat în anul financiar 2017 s-a efectuat cu respectarea prevederilor OG 64/30.08.2001 si OMF
1802129.12.2014 astfel:

• Profit brut
• Impozit
• Profit net de repartizat

Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
Profit ramas de repartizat

50% vărsăminte la bugetul local
10% participarea salariaţilor la profit
40 % fond de dezvoltare

14.379.470,62 lei
2.446.260 lei

11.933.210,62 lei
389.395,60 lei

11.543.815,02 lei
5.771.907 lei

1.154.381 lei
4.617.527,02 lei

Profitul de repartizat în sumă totală de 11.933.210,62 lei este format din profitul brut din



Contul de Profit si Pierdere, în sumă de 10.778.830 lei, la care s-a mai adăugat şi provizionul
pentru participarea salariaţilor la profit, în sumă totală de 1.154.381 lei, care a influenţat
costurile.

Dividentele la actionari în sumă totală 5.771.907 lei care vor fi distribuite si achitate, ,
acţionarului majoritar, Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sumă de 5.765.936 lei, adică un
procent de 99,896563087%, iar la ceilalţi acţionari se vor calcula dar nu se vor achita, conform
art nr 21 din Actul Constitutiv al Apa Canal Sibiu SA, şi vor fi tranferate direct în contul LLD,
conform tabelului de mai jos:

Nr Actionar Nr. % Acţiuni Dividente
Crt , Acţiuni deţinute cuvenite (Lei)

1 Municipiul Sibiu 1.985.629 99.896563087 5.765.936
2 Municipiul Făgăraş 2000 0.100619564 5808.32
3 Consiliul Judeţean Sibiu 2 0.000100619 5.81

4 Consiliul Judeţean 2 0.000100619 5.81Braşov
5 Oraşul Avrig 2 0.000100619 5.81
6 Oraşul Cisnădie 2 0.000100619 5.81
7 Oraşul Ocna Sibiului 2 0.000100619 5.81

8 Oraşul Miercurea 2 0.000100619 5.81Sibiului
9 Oraşul Sălişte 2 0.000100619 5.81
10 Oraşul Tălmaciu 2 0.000100619 5.81
11 Comuna Apoldu de Joş 2 0.000100619 5.81
12 Comuna Beclean 2 0.000100619 5.81
13 Comuna Cristian 2 0.000100619 5.81
14 Comuna Gura Rîului 2 0.000100619 5.81
15 Comuna Loarnneş 2 0.000100619 5.81
16 Comuna Ludoş 2 0.000100619 5.81
17 Comuna Păuca 2 0.000100619 5.81
18 Comuna Poiana Sibiului 2 0.000100619 5.81
19 Comuna Poplaca 2 0.000100619 5.81
20 Comuna Racoviţa 2 0.000100619 5.81
21 Comuna Răşinari 2 0.000100619 5.81
22 Comuna Roşia 2 0.000100619 5.81
23 Comuna Sadu 2 0.000100619 5.81
24 Comuna Slirnnic 2 0.000100619 5.81
25 Comuna Şelimbar 2 0.000100619 5.81
26 Comuna Şura Mare 2 0.000100619 5.81
27 Comuna Şura Mică 2 0.000100619 5.81
28 Comuna Tilişca 2 0.000100619 5.81



29 Comuna Voila 2 0.000100619 5.81
30 Comuna Vurpăr 2 0.000100619 5.81

Total 1.987.685 5.771.907

Totodată având în vedere prevederile Contractului de Împrumut cu B.E.R.D .. prevederile
O.U.G. 198/2005- privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire
şi dezvoltare (I.I.D), precum şi prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu apă şi Canalizare, Adunarea Generala a Apa Canal Sibiu SA a aprobat
trecerea sumei de 5.765.936 lei, reprezentând dividente cuvenite acţionarului majoritar, Consiliul
Local al Municipiului Sibiu, precum şi a sumei de 5.971 lei reprezentând dividente cuvenite la
restul acţionari lor, direct în contul I.I.D., pentru achitarea obligaţiilor financiare către B.E.R.D. şi
pentru dezvoltare.

5.Selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora.

Numirea directorului şi a membrilor CA s-a făcut cu respectarea prevederilor OUG
109/2011. Durata mandatului acestora, este de 4 ani începând cu data de 25.07.2016.

Prin Hotărârea AGA nr.3 din data de 22.03.2016 s-a aprobat declanşarea pocedurii de
selecţie pentru numirea membrilor în CA. Prin Hotărârea AGA nr.5 din data de 18.05.2016, s-a
luat act de demisia doamnei Micu Laura în calitate de membru al CA. Prin Hotărâre a AGA nr.6
din data de 15.06.2016 au fost numiţi membrii CA, după cum urmează.
a) Bucura Cristian - Preşedintele Consiliului de Administraţie, membru neexecutiv
b) Niculescu Mircea - Administrator, membru executiv
c) Toader Kober Claudia-Administrator, membru neexecutiv
d) Hoarjă Viorel Ovidiu- Administrator, membru neexecutiv
e) Mircea Ovidiu- Administrator, membru neexecutiv

Prin Hotărârea nr.5/26.04.2018 a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor SC APĂ
CANAL SIBIU SA se aprobă numirea domnului Amariei Liviu ca membru provizoriu
neexecutiv până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor conform Ordonanaţei de
Urgenţă nr 109/2011 actualizată, pe locul vacant în Consiliul de Administraţie al SC APĂ
CANAL SIBIU SA, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire, pentru motive
temeinice, până la maximum 6 luni.

Vacantarea s-a produs ca urmare a decesului domnului MIRCEA NICULESCU care a
ocupat atât funcţia de Director General cât şi cea de administrator.

Prin Hotărârea nr.6/26.04.2018 a Adunării Generală Extraordinară a Acţionarilor SC
APĂ CANAL SIBIU SA s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al SC APĂ CANAL SIBIU
SA respectiv art 16.1 Societatea este administrată de un consiliu de administratie format dintr-un
număr de 5(cinci) administratori neexecutivi.

La data de 27.04.2018 Consiliul de Administratie al SC APĂ CANAL SIBIU SA a
aprobat declanşarea procedurii de selectie pentru postul de Director General şi efectuarea
selecţiei de către un expert independent.

Prin Hotărârea nr.7/22.05.2018 a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor SC APĂ
CANAL SIBIU SA se aprobă declanşarea procedurii de selecţie, efectuată de un expert
independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru
numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administraţie al SC APĂ CANAL SIBIU SA.



Prin HOTĂRÂREA NR. 40/22.06.2017 Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară Asociaţia de Apă Sibiu a aprobat înfiinţarea şi numirea membrilor comisiei de
selecţie în cadrul Autorităţii Publice Tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "
Asociaţia de Apă" Sibiu şi a aprobat Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al
Operatorului Regional SC APĂ CANAL SIBIU SA conform OUG nr. 109/2011, actualizată,
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

La data de 25.07.2017 Comitetul de nominalizare şi remunerare a prezentat Consiliului
de Administraţie al SC AP Ă CANAL SIBIU SA, FINALIZAREA PROCEDURII DE
SELECŢIE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR, raportul expertului independent şi propune
numirea domnului Maier Bondrea Vasile pe postul de director general începând cu data de
07.08.2017 şi încheierea unui contract de mandat pe o perioada de 4 ani.

La data de 11.08.2017 se incheie raportul expertului independent, persoană fizică sau
juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru numirea unui membru neexecutiv în
Consiliul de Administraţie al SC APĂ CANAL SIBIU SA.

Prin Hotărârea nr.8/22.08.2018 a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor se APĂ
CANAL SIBIU SA se aprobă numirea domnului Amariei Liviu ca membru neexecutiv în
Consiliul de Administraţie al SC APĂ CANAL SIBIU SA pe perioada 27.08.2017-25.07.2020.

Prin Hotărârea nr.1 OII 0.10.2017 a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor se APĂ
CANAL SIBIU SA se ia act de demisia d-nei Toader Kober Claudia din calitate ade mebru al
Consiliul de Administraţie al SC APĂ CANAL SIBIU SA si se aprobă numirea lui IROM
ALEXANDRU-DANIEL ca membru provizoriu până la finalizarea proceduriid e selecţie a
administratorilor conform Ordonanaţei de Urgenţă nr 109/2011 actualizată, pe locul vacant în
Consiliul de Administraţie al SC APĂ CANAL SIBIU SA, pe o perioadă de 4 luni, cu
posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

La data de 29.01.2018 se incheie raportul expertului independent, persoană fizică sau
juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru numirea unui membru neexecutiv în
Consiliul de Administraţie al SC APĂ CANAL SIBIU SA.

Prin Hotărârea nr.11115.02.2018 a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor se APĂ
CANAL SIBIU SA se aprobă numirea domnului IROM ALEXANDRU-DANIEL ca membru
neexecutiv în Consiliul de Administraţie al SC APĂ CANAL SIBIU SA pe perioada 10.02.2018-
25.07.2020.

Conducerea operativă a societăţii a fost asigurată de către directorul general al societăţii
Niculescu Mircea până în data de 6.04.2017, ulterior de directorul general Maier Bondrea Vasile
şi directorul economic Halmaghi Adriana.

6.Evoluţia performanţei financiare şi nefinanciare a întreprinderii publice.

ANUL 2016 ANUL 2017 DIFERENTA,

CIFRA DE 77,409,137 80,777,437 3,368,300AFACERI
VENITURI 81,896,095 83,765,403 1,869,308TOT ALE



CHELTUIELI 65,284,003 70,540,314 5,256,311TOTALE

PROFIT BRUT 16,612,092 13,225,090 -3,387,002

lei

E.B.I.T.D.A.(rezultatul brut al exploatării) ANUL 2016 ANUL 2017

1 2 3
Profit brut 16,612,092 13,225,090

Cheltuieli cu comisioane aferente datoriei financiare 64,663 27,044

Rezultat financiar ( Pierdere financiara) -1,790,137 -2,465,684

Rezultat extraordinar ° °
Cheltuieli cu amortizarea 4,542,725 4,586,579

Redeventa care este rambursata operatorului 1,932,882 3,769,218

E.B.I.T.D.A. pe 12 luni inainte de momentul calcularii: 24,942,499 24,073,615

MACHETĂ INDICATORI ECONOMIC O-FINANCIARI

Denumire indicator Diferente Explicaţii diferenţe

Capital propriu (BS FI0 Rd 46 sau
BL FI0 Rd 100)

Total active (BS FI0Rd 4+9+10 sau
BL FI0 Rd 25+41+42)

Active imobilizate (BS FI0 Rd 4 sau
BL FI0 Rd 25)

Active circulante (curente) (BS FI0
Rd 9 sau BL FI0 Rd 41)

Datorii totale (a+b)

a) datorii cu scadenţa până la 1
an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL
FI0 Rd 53)

Unitate Anul
de precedent

măsură (2016)

Anul
curent
(2017)

,-- --1-.-----,.----- .., .
49,849.00 52,951.00

Repartizare profit an
3,102.00 20171a fd. de dezv.

418,112.00 272,578.00 145,534.00

Predare mijl.fixe la
UA T-uri si primite in
concesiune

-----j-_._----_ ..._.__._._-----._---

170,924.00 148,315.00

Predare mijl.fixe la
UAT-uri si primite in
concesiune

Au crescut
disponibilitatile banesti

319,239.00

83,798.00 101,340.00 17,542.00

68,748.00 66,539.00
Au scazut datoriile

-2,209.00 societatii dupa cum se
arata mai jos

18,295.00

1. -.1. •.•_....................•_._•.............._

Au scazut datoriile
-1,832.00 comerciale si alte

datorii
16,463.00



b) datorii cu scadenţa peste 1 an
(BS F 10 Rd 16 sau BL FI0 Rd 64)

50,453.00 50,076.00
Au scazut datoriile

-377.00 prin achitarea ratelor
de credit

.._----_ _-- •...._ .••........•,•..... , .. •••• H. • _----·1 ·----- ..·- ..- -.-.-----

Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL FIO Rd
30)
·_-----_ ..·_·_·....·__·~·---I

Capital împrumutat (credite peste I
an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )

Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL FI0
Rd 91)

Imobilizari necorporale (BS FI0 Rd
1 sau BL FI0 Rd 7)

Subvenţii şi transferuri Total (c+d)
*

c) subvenţii / transferuri de
investitii - sume primite de la buget cu
aceasta destinatie, in cursul anului·_--_ _·_--+ .._,-_··""~,,~'·I

d) subvenţii / transferuri de
exploata re - sume primite de la buget
cu aceasta destinatie, in cursul anului

Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62),
din care:

Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd
63)

Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)

-_._---_ .._--......····..",··"·-~·'..'I·_· --- - ---- - - -

Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65) 1.:ţ:!f!!;~;>1

Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)

--------· - -·..- ..·------ ..-·I ..·:~"··"",;;.,,_:'o_',..,.,,..· I

Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)

Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd
66)

---_._---_ .._------t----- ..-.-..- -.---

1,427.00

50,193.00

25,299.00

553.00

81,896.00

65,284.00

16,612.00

13,698.00

..._ .._-_ __ __ _- ~--_ _--

1,215.00

49,847.00

31,481.00

506.00

83,765.00

70,540.00

13,225.00

10,779.00

Au scazut creditele
-346.00 prin achitarea ratelor

BERD

A crescut valoarea
livrarilor de apa si
canal efectuate de
societate................ _ -
Au crescut ch. cu
impozitele,taxele,cu
serviciile executate de
terti, materiale si
salarii
Pentru ca au crescut

-3,387.00 chelt.a scazut profitul
brut

-212.00

6,182.00

-47.00

1,869.00

5,256.00

-2,919.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Au scazut stocurile de
materiale

Au crescut rezervele
prin repartiz.profitului
la fondul de dezv.

......................... H.·········

A scazut valoarea
licentelor ca urmare a
casarii si amortiz.din
anul 2017

••••••••••••••••••• H ••••••••

A scazut profitul brut si
in consecinta si cel net

·---1--- ---- - ------.~.- ..-----

2,914.00 2,446.00

·1":';""·'.".'·_"':"'·1"--"'-_'''_'''''''''''' -- - - - ..

-468.00

0.00

Au scazut cheltuielile
nedeductibile



0.00

Au scazut chelt. du
1,516.00 1,406.00 -110.00 dobanzile datorita

rate lor de imprumut

A crescut valoarea
77,409.00 80,777.00 3,368.00 facturilor de apa si

canal emise

A scazut profitul din
18,402.00 15,691.00 -2,711.00 expl.pt. ca au crescut

chelt. de expl.

0.00

Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)

Cheltuieli privind dobanzile (BS sau
BL F20 Rd 56)

Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20
Rd 1)

Profit din exploatare (BS sau BL F20
Rd 43)

Plăţi restante total (e+f)

e) plăţi restante - bugetul general
consolidat (BS sau BL F30 rd
(9+17+18) )

....................... , ,.....•.,."..... "..•...,..•..••.....•... ,.,.,

f) plăţi restante - alţi creditori
(BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )

Număr mediu lunar de personal (BS
sau BL F30 rd 24)

Număr total de personal la sfârşitul
perioadei (BS sau BL F30 rd 25)

Dividende/vărsaminte de repartizat
actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203)
din care:

- catre institutii publice centrale
(BS sau BL F30 Rd 204)

- catre institutii publice loca le
(BS sau BL F30 Rd 205)

- catre alti actionari la care
statul/ unitatile administrativ
teritoriale /institutiile publice detin
direct/indirect actiuni sau participatii
indiferent de ponderea acestora (BS
sau BL F30 Rd 206)

998,673.00

770.00

764.00

7,992.00

7,992.00

532,482.00

761.00

767.00

7,498.00

7,498.00

Au scazut datoriile
restante prin
achit. furnizori lor

0.00

466,191.00

-9.00

Fluctuatie normala de
personal

...."Divid~~d~iea~~i~T
2016 care au fost
inreg.in anul 2017 au

-494.00 fost mai mici decat cele
ale anului 2015 care au

.. ......................f()~till!~g:irl(lrl\lI~Q}~

3.00

0.00

.·Divide~deiea~~i~T
2016 care au fost
inreg. in anul 2017 au

-494.00 fost mai mici decat cele
ale anului 2015 care au
fost inreg.in anul 2016

...................................................................••.•••••................................•.•.........•••.....•••.•..................

0.00



4,969.00 4,969.00

0.00
Dividende/vărsaminte virate
actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207),
din care:

- dividende/varsaminte din profitul
exercitiu lui financiar al anului
precedent, (BS sau BL F30 Rd 208),
din care virate :

- catre institutii publice centrale
(BS sau BL F30 Rd 209),

- catre institutii publice loca le (BS
sau BL F30 Rd 210),

- catre alti actionari la care statul/
unitatile administrativ teritoriale
/institutiile publice detin
direct/indirect actiuni sau participatii
indiferent de ponderea acestora (BS
sau BL F30 Rd 211),

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32
sau BL FI0 Rd 82)

Capital social varsat (BL sau BS F30
Rd 191), din care: **

- detinut de stat prin
instituţii publice (BS sau BL F 30 Rd
192)

- deţinut indirect de
societăţile cu capital de stat (BS sau
BL F 30 Rd 195)

- deţinut de regii autonome
(BS sau BL F 30 Rd 199)

- deţinut de societăţile cu
capital privat (BS sau BL F 30 Rd
200)

- deţinut de persoane fizice
(BS sau BL F 30 Rd 201)

- deţinut de alte entităţi
(BS sau BL F 30 Rd 202)

Patrimoniul institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33
sau BL FI0 Rd 83)



Valoarea contabilă netă a bunurilor
imobile proprietate privată a statului,
asupra cărora deţineţi un drept real,
altul decât cel de proprietate(BL si BS
F 30 rd.190)

\38,297.00 56,726.00

.......................... _ .

Valoarea de inventar a bunurilor
proprietate publică a statului, asupra
cărora deţineţi un drept de
administrare, de concesiune sau
inchiriate (BL si BS F30
rd.187+ 188+ 189

195,023.00

0.00

Au crescut ca urmare a
predarii obiectivelor de
investitii dn POS
mediu

Legenda BL= Bilant lung
Bilant
scurt
Formularul
Randul

BS=
F=

Rd=

7. Politici economice şi sociale

7.1.Strategii financiare

a. Optimizarea fluxului de numerar
În scopul asigurării stabilităţii financiare, societatea va dezvolta o strategie de optimizare a
fluxului de numerar:
- asigurarea unui grad de rentabilitate care să genereze resursele financiare necesare pentru

rambursare a creditelor aferente proiectului cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii
Europene prin POS Mediu şi să permită societăţii să facă investiţii din surse proprii;
- respectarea strategiei de tarifare pe întreaga arie de operare;
- implementarea unui management eficient al costurilor din exploatare;
- corelarea planului de investiţii cu disponibilitatea resurselor financiare;
- creşterea disponibilităţilor băneşti prin identificarea şi recuperarea creanţelor;
- îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai societăţii printr-un management econormco-
financiar eficient;

b.Realizarea şi respectarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;
- menţinerea unui grad de colectare ridicat;
- urmărirea indicatorilor de performanţă financiari ca instrument de măsură a performanţei
financiare;
- implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor financiare;
- analizarea continuă a evoluţiei ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendinţelor
negative care pot prezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei.
- implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenţionarea din timp şi
debranşarea restanţierilor cu datorii mai vechi de 45 de zile, cu respectarea reglementarilor legale
în vigoare;
- analiza periodică (trimestrial) a încadrării costurilor în limitele stabilite;
- reducerea costurilor de exploatare prin identificarea şi eliminarea pierderilor, identificarea
consumurilor ilicite;



;

c. Adaptarea permanentă a mecanismelor financiar - bugetare la evoluţia schimbărilor din
domeniul fiscalităţii

7.2.Politica de acţionariat.

Obiectivele politicii de acţionariat vizează îmbunătăţirea performanţelor economice ale
societăţii prin optimizarea utilizării resurselor.

8.0pinia auditorului extern.

Auditarea activităţii financiare a fost asigurată de către auditorul independent BDO Audit
Srl, prin auditor financiar Cristian Iliescu, în opinia căruia, cu excepţia aspectelor prezentate la
secţiunea Bazele opiniei cu rezerve a raportului, situaţiile financiare prezintă fidel, sub toate
aspectele semnificative, poziţia financiară a Societăţii la data de 31 decembrie 2017, şi
performanţa sa financiară şi fluxurile sale de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la această
dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Bazele opiniei cu rezerve

Conform contractului colectiv de muncă, Societatea acordă angajaţilor beneficii la
pensionare. În conformitate cu articolul 381 din OMFP nr,1802/2014, astfel de operaţiuni
îndeplinesc criteriile de recunoaştere a unui provizion. Societatea nu a angajat specialişti în
domeniu (actuari) pentru a stabili valoarea provizioanelor pentru pensii şi nu a inclus estimări cu
privire la aceste plăţi viitoare. Ca urmare, firma de audit nu a fost în măsură să determine acele
corecţii la situaţiile financiare ataşate care sunt necesare pentru a reflecta cerinţa cadrului de
raportare.

Argumente Apă Canal Sibiu S.A. privind opinia cu rezerve

Societatea nu cordă beneficii la pensionare în conformitate cu cele prevăzute la punct 381
din OMFP 1802/2014- provizioane pentru pensii. "Provizioanele pentru pensii se referă la
sumele ce vor fi plătite de entitate după ce angajaţii au părăsit entitatea. Acestea se constituie
atunci când entitatea are prevăzută prin actul constitutive sau contractual de muncă obligaţia
achitării unor sume cu titlu de pensie, după ce angajaţii au părăsit entitatea ... "

Măsuri

Având în vedere că auditorul nu a reconsiderat opuna cu rezerve, societatea, prin
Serviciul resurse Umane va iniţia negocierea, în vederea modificării, cu Sindicatul Apă Canal
Sibiu S.A. a contractului colectiv de muncă în sensul eliminării articolului 51 "Salariaţii, care ies
la pensie 1 pensie de boală vor primi o indemnizaţie de sfârsit de carieră profesională egală cu
trei salariide bază, avute în luna pensionării ( cu titlu de primă cumulate cu ultimul salar) "



9.Alte elemente stabilite de autoritatea publică tutelară.

În decursul anului 2017, nu au fost stabilite de către autoritatea publică tutelară alte
elemente pentru societate.

Director executiv,

Bădiţoiu Adina


