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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru anul 2018
CAP. I – ACTIVITATEA SOCIETATII
Prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică
de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și
Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica” S.A., s-a dispus, prin divizarea parțială, a SC Electrica S.A.,
înființarea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., societate care a preluat,
conform proiectului de divizare și Contractele de Privatizare încheiate de către Electrica S.A., în
calitate de Vânzător cu toate drepturile și obligațiile aferente, respectiv Contractul de privatizare a
S.C. Electrica Banat S.A., Contractul de Privatizare a S.C. Electrica Dobrogea S.A., Contractul de
Privatizare a S.C. Electrica Moldova S.A., Contractul de Privatizare a S.C. Electrica Oltenia S.A. și
Contractul de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Filiala de Distribuție și
Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A..
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) societate administrată în
sistem dualist, a fost constituită prin divizarea SC DFEE – Electrica S.A., în conformitate cu proiectul
de divizare din data de 19.12.2013, publicat de către Electrica pe propria pagina web la data de
23.12.2013 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 203/2014 privind modificarea
și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă
publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. București cu modificările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147/19.03.2013, și a fost înregistrată la Oficiul
Național al Registrului Comerțului la data de 07.05.2014.
Prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a SAPE S.A. din data de 10.01.2018, s-a decis
schimbarea sistemului de conducere al societății, devenind astfel o societate administrată în sistem
dualist, cu sediul în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, clădirea ISPE, etaj 11, cam. 1101-1102, Sector
2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190.Obiectul principal
de activitate al societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională este
cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management.
S.A.P.E. S.A. are un capital social în valoare de 431.237.800 lei, împărțit pe acțiuni nominative, cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare.
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Toate acțiunile societății sunt deținute de Statul Român prin intermediul Ministerului Energiei, care
exercită prerogativele în conformitate cu legislația aplicabilă.
Structura portofoliului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA la data de 31.12.2018
este următoarea:
Nr.
crt.

Societate

CUI

Nr. acțiuni

1

Enel Energie Muntenia S.A.

24387371

370.043

3.700.430

10%

2

E-Distribuție Muntenia S.A.

14507322

2.713.652

27.136.520

10%

3

E-Distribuție Banat S.A.

14490379

9.503.502

95.035.020

24,87%

4

E-Distribuție Dobrogea S.A.

14500308

6.980.024

69.800.240

24,90%

5

Enel Energie S.A.

22000460

5.179.580

51.795.800

37,00%

6

Electrica Soluziona S.A.

14832595

49.000

49.000

49,00%

7

Bursa Română de Mărfuri S.A.

1562694

46

46.000

0,58%

8

Hidro Tarnița S.A.

32425590

89.000

8.900.000

99,36%

9

Fondul de Investiții in Energie
Kazah-Român S.A.

40124288

4.085.700

4.085.700

20,00%

Total

Valoare
nominală
deținere SAPE

% capital
social

260.548.710

Pe parcursul anului 2018, in participatiile detinute de Societate au fost urmatoarele miscari:
- cresterii cu 4.085.700 actiuni, respectiv cu 4.085.700 lei la Fondul de Investitii in Energie
kazah-roman, fond infiintat in anul 2018 intre asociatii: KMG International N.V. SRL
(KMGI) care detine 80% din capitalul social al fondului si Societatea de Administrare a
Participatiilor in Energie SA (SAPE SA) cu 20% din capitalul social al fondului;
- scaderi cu 478 actiuni, respectiv 4.780 lei la Enel Distributie Banat ca urmare a a restituirii in
natura a imobilului situat in localitatea Pecica, judetul Arad, catre mostenitorii legali ai fostilor
proprietari si radierea sediului secundar al Enel Distributie Banat situat in Pecica, strada
Rovine, numarul 173, judetul Arad, conform HAGEA nr.10 din 15.12.2011.
Având în vedere:
➢ prevederile Hotărârii Guvernului nr. 35/22.01.2014 pentru aprobarea tranzacției
convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înțelegere" încheiat între statul
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român și The Rompetrol Grup N.V., precum și a unor măsuri pentru implementarea
acesteia;
➢ Hotărârea AGEA nr. 3/02.04.2018 prin care s-a aprobat mandatarea Directoratului SAPE
SA pentru continuarea procedurilor necesare constituirii fondului de investiții kazah român înființat și organizat, în condițiile legii, sub forma unei societăți pe acțiuni, cu
participarea SAPE SA în calitate de reprezentant al statului român la acest fond de
investiții, în temeiul art. 4 din HG nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacției convenite la
15 februarie 2013 prin “Memorandumul de înțelegere” încheiat între statul român și The
Rompetrol Grup N.V., precum și limitele și condițiile de exercitare a mandatului,
S-a negociat Contractul de Asociere între SAPE SA și KGMI în vederea constituirii fondului de
investiții kazah - român înființat și organizat, în condițiile legii, sub forma unei societăți pe acțiuni.
Prin HAGOA SAPE SA nr. 10/25.10.2018, s-a aprobat împuternicirea Directoratului SAPE SA
pentru semnarea Contractului de asociere între SAPE SA și KazMunayGas International N.V. în
vederea constituirii Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român SA.
Societatea a fost înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J/40/16119/2018 din data de 08.11.2018
și are Codul Unic de Înregistrare (CUI) 40124288 din data de 08.11.2018 având ca principale atribute:
▪

Sediul social în Bucureşti, Piața Presei Libere nr. 3-5, Turnul de Nord, etajul 4, Sectorul 1,
România;

▪

Obiectul principal de activitate: CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor;

▪

Capitalul social este de 5.000.000 USD, vărsat integral în numerar, echivalent în lei a sumei
de 20.428.500 lei, fiind împărțit în 20.428.500, acțiuni nominative, fiecare acțiune având o
valoare nominală de 1 leu; Capitalul social este împărțit astfel:
o Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, deține 4.085.700 acțiuni,
cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 4.085.700 lei, echivalentul
a 1.000.000 USD, reprezentând 20% din capitalul social;
o KMG International N.V., deține 16.342.800 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu
fiecare și o valoare totală de 16.342.800 lei, echivalentul a 4.000.000 USD,
reprezentând 80% din capitalul social.

În structurile de conducere ale societății, este reprezentata si SAPE SA în calitate de acționar, conform
contractului de asociere.
În data de 06.12.2018 a avut loc prima ședință a Consiliului de Administrație și în data de 20.12.2018
a avut loc prima ședință AGA .
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CAP. II – CONDUCEREA SOCIETATII
SAPE SA este organizată și administrată în sistem dualist începând cu 10.01.2018, fiind condusă
prin intermediul Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Supraveghere și a Directoratului.
In perioada 10.01.2018-03.01.2019 structura Consiliului de Supraveghere este urmatoarea:
NR.

NUME ȘI PRENUME

CALITATEA

PERIOADA
MANDAT

1

CHIRIAC CRISTINA

PREȘEDINTE CONSILIUL
DE SUPRAVEGHERE

10.01.201810.01.2020

2

NEGRUȚ CORNELIA

MEMBRU CONSILIUL
DE SUPRAVEGHERE

10.01.201810.01.2020

3

PANĂ IONEL

MEMBRU CONSILIUL
DE SUPRAVEGHERE

10.01.201810.01.2020

4

MOLDOVEANU ION
ADRIAN

MEMBRU CONSILIUL
DE SUPRAVEGHERE

10.01.201810.01.2020

5

BLEJAN CIPRIAN MIRCEA

MEMBRU CONSILIUL
DE SUPRAVEGHERE

10.01.201810.01.2020

In data de 04.03.2019, prin Hotararea Generala Ordinara a Actionarilor nr.2, se aproba alegerea
Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA în
conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 111/2016, avand urmatoarea
componenta:
NR.

NUME ȘI PRENUME

CALITATEA

PERIOADA
MANDAT

1

TUDOR LAURENTIU DAN

PREȘEDINTE CONSILIUL
DE SUPRAVEGHERE

08.03.201908.03.2023

2

NEGRUȚ CORNELIA

MEMBRU CONSILIUL
DE SUPRAVEGHERE

08.03.201908.03.2023

3

PANĂ IONEL

MEMBRU CONSILIUL
DE SUPRAVEGHERE

08.03.201908.03.2023

4

CRIȘAN VALERIU RADU

MEMBRU CONSILIUL
DE SUPRAVEGHERE

08.03.201908.03.2023

5

BLEJAN CIPRIAN MIRCEA

MEMBRU CONSILIUL
DE SUPRAVEGHERE

08.03.201908.03.2023
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Directorat:
NR.

NUME ȘI PRENUME

CALITATE

PERIOADA
MANDAT

1

VADUVA CONSTANTIN

PRESEDINTE
DIRECTORAT

16.01.201816.01.2020

2

MARIAN LUIZA

MEMBRU DIRECTORAT

16.01.201816.01.2020

3

MÎNDROC CLARA

MEMBRU DIRECTORAT

16.01.201816.01.2020

În cursul anului 2018 au avut loc 29 ședințe Directorat, 20 ședințe ale Consiliului de Supraveghere și
18 ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor.
Au fost emise 296 decizii Directorat, 20 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere și 18 Hotărâri AGA.
Nici una dintre aceste acte juridice cu caracter comercial nu fac obiectul vreunei acțiuni judecătorești
(până la data redactării prezentului raport). Toate dispozițiile organelor de conducere și supraveghere
au fost duse la îndeplinire.

CAP. III - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Societatea dispune la 31.12.2018 de active imobilizate totale in suma de 260.751.415 lei constand in
imobilizari financiare la o valoare de 260.548.710 lei reprezentand participatiile SAPE SA in alte
societati, imobilizari corporale de 179.787 lei si imobilizari necorporale de 22.918 lei.
Investitiile pe termen scurt (depozite bancare constituite), sunt in suma de 942.369.124 lei, iar
disponibilul din conturile curente la banci de 7.441.398 lei.
CAP. IV - INVENTARIEREA ANUALA
Pentru stabilirea situatiei reale a patrimoniului in vederea asigurarii integritatii elementelor
patrimoniale, s-a efectuat inventarierea generala a patrimoniului in baza Deciziei SAPE SA nr. 242
din 11.10.2018. Rezultatele inventarierii au fost consemnate in Procesului Verbal de Inventariere nr.
379 din 23.01.2019, nefiind constatate diferente in plus sau in minus.
Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit legii contabilitatii nr. 82/1994
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP de aprobare a Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii nr. 2861/2009. Inventarierea s-a efectuat cu soldurile conturilor la 31.12.2018 si a cuprins
urmatoarele capitole:
1. Inventarierea activelor imobilizate de natura imobilizărilor corporale și necorporale – cont
205, 213 și active circulante de natura stocurilor, desfasurata in perioada 03.01.2019 –
11.01.2019;
2. Inventarierea titlurilor de participare deținute de către SAPE SA în societățile asociate, desfasurata in
perioada 03.01.2019 – 11.01.2019;
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3. Inventarierea obiectelor de inventar în folosință la data de 31.12.2018 (inclusiv cele din procesul verbal de
custodie încheiat cu Electrocentrale Grup SA), desfasurata in perioada 03.01.2019 – 11.01.2019;
4. Inventarierea conturilor din clasa 4 – furnizori interni și externi, salarii, obligații către bugetul statului,
TVA de plată/recuperat, debitori, creditori, sume în curs de clarificare, desfasurata in perioada 03.01.2019
– 11.01.2019;
5. Inventarierea conturilor din clasa 5 – conturi la bănci, depozite, depozite owernight, avansuri spre
decontare, alte valori, desfasurata in perioada 03.01.2019 – 11.01.2019;
6. Inventarierea litigiilor naționale și internaționale aflate în derulare și a provizioanelor constituite,
desfasurata in perioada 03.01.2019 – 11.01.2019;
Facem precizarea că la desfășurarea inventarierii a participat și un reprezentant al firmei de audit financiar
extern JPA Audit & Consultanță SRL, în persoana doamnei Daniela Dumitriu.
CAP. V – SITUATIA CREANTELOR si DATORIILOR
➢ La data de 31.12.2018, Societatea are inscrise in evidenta contabila creante in suma de
2.781.379 lei, din care:
Sold la
31 decembrie
Creante
2018
(lei)
1=2+3
I. Creante din active
imobilizate
Furnizori-debitori
Sume de recuperat de la
44.852
CASMB
Taxa pe valoarea adaugata
145.173
Alte creante de personal
Debitori diversi
4.526
Impozit pe profit de recuperat
2.584.467
II. Creante din active
circulante, total
2.779.018
III. Provizioane pentru
deprecierea creantelor
IV. Cheltuieli inregistrate in
2.281
avans

Din totalul creantelor aflate in sold la 31 decembrie 2018, ponderea o reprezinta valoarea
impozitului pe profit de recuperat, in suma de 2.584.467 lei.
In anul 2018, SAPE a solicitat ANAF compensarea impozitului pe profit de recuperat conform
Declaratiei 101 intocmita pentru anul 2015, cu obligatiile lunare de plata ale Societatii catre Bugetul
de Stat si Bugetul asigurarilor sociale, incepand cu luna noiembrie 2018.
Pe baza documentatiei transmisa de SAPE necesara analizarii situatiei fiscale a Societatii in
intervalul 2015-2018, incepand cu luna ianuarie 2019 au inceput sa fie compensate datoriile lunare
din Declaratia 112 cu diferenta de incasat din impozit.
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Tot in anul 2018, Societatea a solicitat restituirea TVA deductibila avand in vedere sa Societatea nu
inregistreaza TVA colectata, neavand activitate specifica. In luna aprilie 2018 a fost restituita catre
SAPE, suma de 845.056 lei reprezentand TVA de recuperat. Suma de recuperat de la FNUASS de
67.231 lei a fost recuperata in doua transe , iunie si septembrie 2018.
Celelalte creante aflate in sold la 31 decembrie 2018, reprezinta TVA deductibila si sume de
recuperat de la FNUASS de la momentul restituirii.
Cheltuielile inregistrate in avans in suma de 2.281 lei reprezinta abonamente si asigurari pe anul
2019.
Diferenta taxei de timbru de 24.256.926 lei, din dosarul nr. 46365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, esalonata la plata pe o perioada de 24 luni si aflata in soldul contului 471 ,,Cheltuieli in
avans” la 31 decembrie 2017 a fost stornata si inregistrata pe costurile anului 2018 iar obligatia de
plata in contul 446 ,, Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”.
➢ Datoriile Societatii la 31.12.2018 sunt in valoare de 19.775.155 lei si defalcate astfel

Datorii

Sold la
31 decembrie
2018
(lei)

I. Datorii financiare
II.Alte datorii – total, dincare:
– furnizori
– datorii fata de bugetul
asigurarilor sociale
– datorii fata de bugetul de stat
– retineri din salarii datorate
tertilor

55.063
362.008
64.122
359

– datorii fata de salariati
- sume in curs de clarificare
- taxa de timbru esalonata
- creditori

143.672
15.064.231
4.085.700

TOTAL DATORII

19.775.155

Furnizorii in sold la 31 decembrie 2018 sunt in suma de 55.063 lei, din care suma de 12.276 lei
reprezinta furnizori - facturi nesosite aferente serviciilor prestate in anul 2018.
Lista facturilor nesosite la 31 decembrie 2018 si este redata mai jos:
Furnizori facturi nesosite (2018)
ADAN PROFESSIONAL SRL ( servicii
curatenie)
STAR STORAGE SA ( servicii Informatice)

baza
(lei)

tva neexigibil
(lei)

4.459,72
3.618,59

3.747,66
3.040,83
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TELEKOM (servicii telefonie)
Total

4.197,90
12.276,21

3.527,65
10.316,14

Suma de 15.064.231 lei inregistrata in contul contabil 446 ,,Alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate” reprezinta taxa de timbru ramasa de plata, esalonata astfel:
- 6.064.231 lei, taxa judiciara de timbru ramasa de achitat din prima Cerere de acordare de
facilitati, esalonata pe 24 de luni din care au mai ramas 4 luni, respectiv aprilie 2019;
- 9.000.000 lei, taxa judiciara de timbru ramasa de achitat din a doua Cerere de acordare de
facilitati, pana in septembrie 2019.
Suma de 4.085.700 lei inregistrata in contul contabil 462 „Creditori diversi”, reprezinta participatia
Societatii de 20% la Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman, fond infiintat in anul 2018 intre
asociatii: KMG International N.V. SRL (KMGI) si SAPE SA.
CAP. VI - SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA
Activitatea financiar – contabila a SAPE SA este organizata si se desfasoara in conformitate cu Legea
Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, cu Ordinul
Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind
situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu toate modificarile
si completarile ulterioare si cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 10/2019 privind
principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice,
precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile. Contabilitatea a fost
organizata si condusa in concordanta cu prevederile legale.
Inregistrarile in contabilitate s-au facut cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative.
Prin operatiunile financiar - contabile efectuate s-au respectat principiile contabile ale continuitatii
activitatii, prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiului, evaluarii separate a
elementelor de activ si de pasiv, intangibilitatii exercitiului, necompensarii, prevalentei economicului
asupra juridicului, pragului de semnificatie.
•

Situația dividendelor încasate în anul 2018
Div. din profitul
anului 2017 și
încasate de SAPE în
2018

Nr.
crt.

Societate

1

Enel Energie Muntenia SA

0,00

2

Enel Distribuție Muntenia SA

0,00

3

Enel Distribuție Banat SA

7.930.558,25

4

Enel Distribuție Dobrogea SA

4.413.156,65

5

Enel Energie SA

0,00

6

E.ON Distribuție Romania SA

0,00
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7

E.ON Energie Romania SA

0,00

8

Electrica Soluziona SA

9

Bursa Română de Mărfuri SA

10

Hidro Tarnița SA

465.539,69
2.385,81
0,00

TOTAL (lei)
•

12.811.640,40

Situația dividendelor plătite Statului Român în anul 2018, din profitul anului 2017
➢ Conform AGOA nr.5/26.07.2018 s-a aprobat repartizarea profitului net al SAPE SA
in valoare de 1.809.419.906,06 lei din care dividende cuvenite Statului Român suma
de 865.039.274,00 lei. Plata s-a efectuat astfel:
Banca

Nr.OP

Data

Suma

UniCredit
Țiriac

1

27.07.2018 124.811.274,00

BTRL

319

27.07.2018 226.000.000,00

BRD

247

27.07.2018 443.500.000,00

OTP

1

30.07.2018

70.728.000,00

TOTAL

865.039.274,00

➢ AGOA nr. 13/21.12.2018, la punctul 1 de pe ordinea de zi : ”votează pentru aprobarea
distribuirii sumei totale de 51.004.029 euro, echivalent în lei la cursul BNR din data
efectuării plății, sub forma de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art.II
și III din OUG nr.29/2017...”. Plata în suma de 237.668.574,33 lei s-a efectuat în data
de 21.12.2018, curs euro 4,6598, astfel:

•

Banca

Nr.OP

Data

Suma

UniCredit
Tiriac

2

21.12.2018

56.133.167,05

BTRL

786

21.12.2018 169.652.124,14

BRD

252

21.12.2018

11.883.283,14

TOTAL

237.668.574,33

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

a) Istoric evenimente aprobare BVC 2018
➢ În data de 12.02.2018, prin adresa nr. 379, SAPE SA a depus la Ministerul Energiei
proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018, în forma avizată prin
Hotărârea nr. 3/09.02.2018 a Consiliului de Supraveghere al societății.
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➢ Cu adresele nr. 261219/06.07.2018 și nr. 261523/09.07.2018, proiectul Bugetului de

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Venituri și Cheltuieli al SAPE SA aferent anului 2018 a fost returnat către societate în
vederea modificării Anexei 1, cu refacerea execuției bugetare pe anul 2017, prin
repartizarea unei cote de 90% din profitul net realizat al anului 2017, sub formă de
dividende la bugetul de stat, urmare a neavizării Memorandumului cu tema: ”Aprobarea
cotei din profit ce urmează a fi repartizată sub formă de dividende din profitul net al
anului 2017, de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, societate
la care Ministerul Energiei este unic acționar”.
În data de 13.07.2018, prin adresa nr. 2285, SAPE SA a retransmis Ministerului Energiei
proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Administrare a Participațiilor
în Energie aferent anului 2018, în forma avizată prin Hotărârea nr. 10/12.07.2018 a
Consiliului de Supraveghere al societății.
Având în vedere aprobarea din ședința de Guvern din data de 24.07.2018 a
Memorandumului cu tema: ”Aprobarea cotei din profit ce urmează a fi repartizată sub
formă de dividende din profitul net al anului 2017, de către Societatea de Administrare a
Participațiilor în Energie SA, societate la care Ministerul Energiei este unic acționar”, în
data de 26.07.2018, prin adresa nr. 2430, s-a retransmis Ministerului Energiei, Anexa I din
Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2018, cu refacerea execuției bugetare pe anul
2017, prin repartizarea unei cote de 50% din profitul net realizat al anului 2017 sub formă
de dividende la bugetul de stat.
În data de 01.08.2018, prin adresa nr. 2520, sunt retransmise Ministerului Energiei,
Anexele nr.1 și nr.4 din Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2018, refăcute, având
în vedere reconsiderarea sursei de finanțare, în urma discuțiilor operative purtate cu
reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice.
În data de 10.08.2018, prin adresa Ministerului Energiei nr.103024 proiectul Bugetului de
Venituri și Cheltuieli al SAPE SA aferent anului 2018 a fost returnat către societate, în
vederea reanalizării și refacerii acestuia, conform propunerilor și observațiilor formulate
de către Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr. 576166/08.08/2018.
În data de 20.08.2018, prin adresa nr. 2668, este retransmis Ministerului Energiei,
proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SAPE SA aferent anului 2018, modificat
conform observațiilor Ministerului Finanțelor Publice, avizat de către Consiliul de
Supraveghere SAPE SA prin Hotărârea nr.13/20.08.18.
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat prin Ordinul Ministerului
Energiei nr. 261.134/21.08.2018, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.
3.023/04.09.18 și Ordinul Ministerului muncii și Justiției Sociale nr. 2.050/ 28.08.2018 sa publicat în Monitorul Oficial nr. 773/07.09.2018. Consiliul de Supraveghere al SAPE
SA prin HCS nr.16/20.09.2018 a avizat BVC 2018 în forma publicată în Monitorul Oficial.
Prin Adresa SAPE nr. 3037/24.09.2018 și înregistrată la Ministerul Energiei cu nr.
262.139/02.10.18 se solicită convocarea AGA SAPE SA pentru aprobarea Bugetului de

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A. • Cod Unic de Identificare (CUI): 33134190 Înregistrată
la Registrul Comerţului sub nr. J40/5394/2014 • Capital social subscris şi vărsat 431.237.800 RON • e-mail:
office@sape-energie.ro, internet: www.sape-energie.ro

10/
21

București, B-dul Lacul Tei nr.1-3, etaj 11,
Sector 2, cod poștal 020371, România
Tel :
+4021 659 60 38
Fax:
+4021 659 65 80

Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 în forma publicată în Monitorul Oficial nr.
773/07.09.2018.
➢ În data de 09.10.2018, BVC SAPE SA pe anul 2018 a fost aprobat prin HAGOA nr.8.
b) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli 2018

INDICATORI

0

1

I.
1

2
3
II
1

2
VENITURI TOTALE
(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
Venituri totale din exploatare,
din care:
a) subvenţii, cf. prevederilor
legale în vigoare
b) transferuri, cf.
prevederilor legale în
vigoare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE
(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
Cheltuieli de exploatare, din
care:
A. cheltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si
B.
varsaminte asimilate
C. cheltuieli cu personalul, din
care:
Cheltuieli de natură
C0
salarială(Rd.13+Rd.14)
C1 ch. cu salariile
C2 bonusuri
alte cheltuieli cu
C3
personalul, din care:
cheltuieli cu plati
compensatorii aferente
disponibilizarilor de
personal
Cheltuieli aferente
C4 contractului de mandat si a
altor organe de conducere

Nr. Aprobat Realizat
rd. an 2018
2018
3

4

5

1

24.191

2

0

%

6

37.981 157,00%
4

0,00%

3

0,00%

4
5

0,00%
37.977 156,99%

24.191

6

0,00%

7

19.965

34.638 173,50%

8
9

8.765
2.857

16.180 184,60%
911 31,89%

10

18.213

34.267 188,15%

11

5.713

5.175

90,59%

12
13
14

3.795
3.195
600

3.281
2.921
360

86,46%
91,42%
60,04%

15

0

0

0,00%

16

0

0

0,00%

17

1.785

1.784

99,94%
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si control, comisii si
comitete
Cheltuieli cu contribuțiile
datorate de angajator
alte
cheltuieli
de exploatare
D.
Cheltuieli financiare
C5

2
3
III
IV
V
1
2
3

4

5
6

7

8

Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând
facilităţi fiscale prevăzute de
lege
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru
constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital,
plaţii dobânzilor, comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi
Alte repartizări prevăzute de
lege
Profitul contabil rămas după
deducerea sumelor de la Rd. 25,
26, 27, 28, 29
Participarea salariaţilor la profit
în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului
economic în exerciţiul
financiar de referinţă
Minimim 50% vărsăminte la
bugetul de stat sau local în
cazul regiilor autonome, ori
dividende cuvenite actionarilor,
în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi

18
19

133
-18.018

110 82,71%
-24.173 134,16%

20
21

11.200
0

18.458 164,80%
0,00%

22
23

4.226
0

3.343
0

79,10%
0,00%

24
25

4.226
0

3.343

79,10%
0,00%

26

0,00%

27

0,00%

28

0,00%

29

0,00%

30

4.226

3.343

79,10%

31

300

211

70,33%

32

2.263

3.199 141,38%
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societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat, din care:

a)
b)
c)

9

VI
VII
a)
b)
c)
d)
e)
VIII
1

IX
X
1
2
3

4

- dividende cuvenite bugetului
de stat
33
- dividende cuvenite bugetului
local
33a
- dividende cuvenite altor
acţionari
34
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
35
VENITURI DIN FONDURI
EUROPENE
36
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN
FONDURI EUROPENE, din
care
37
cheltuieli materiale
38
cheltuieli cu salariile
39
cheltuieli privind prestarile de
servicii
40
cheltuieli cu reclama si
publicitate
41
alte cheltuieli
42
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
43
Alocaţii de la buget
44
alocaţii bugetare aferente
plăţii angajamentelor din
anii anteriori
45
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢII
46
DATE DE FUNDAMENTARE 47
Nr. de personal prognozat la
finele anului
48
Nr.mediu de salariaţi total
49
Castigul mediu lunar pe
salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor
de natură salarială *)
50
Câştigul mediu lunar pe
salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor 51

2.263

3.199 141,38%
0,00%
0,00%

1.963

144

7,35%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
864.910

627.255

72,52%
0,00%

0,00%
9.007

174

1,93%
0,00%

36
33

29
27

80,56%
81,82%

8.801

9.538 108,37%

7.205

7.587 105,30%
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5

6

7

8
9
10

de natură salarială, recalculat cf.
Legii anuale a bugetului de stat
**)
Productivitatea muncii în unităţi
valorice pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)
Productivitatea muncii în unităţi
valorice pe total personal mediu
recalculată cf. Legii anuale a
bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu
(cantitate produse finite/
persoană)
Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale
(Rd.7/Rd.1)x1000
Plăţi restante
Creanţe restante

52

0

0,00%

53

0

0,00%

54

55
56
57

0,00%

825
0
0

912 110,50%
0
0,00%
0
0,00%

VENITURI TOTALE : valoarea realizată de 37.981mii lei, față de valoarea aprobată de 24.191 mii
lei, astfel:
- Alte venituri din exploatare :
4 mii lei;
- Venituri financiare
: 37.977 mii lei ( venituri din dividende 12.812 mii lei;
- Venituri din diferențe de curs valutar 16.306 mii lei si venituri din dobânzi 8.859 mii lei)
CHELTUIELI TOTALE : valoarea realizată de 34.638 mii lei, față de valoarea aprobată de 19.965
mii lei, se datorează următoarelor :
Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte : realizat 34.267 mii lei, aprobat 18.213 mii lei,
depasirea se datoreaza:
a) Inregistrarii in contabilitate a sumei de 10.000.000 lei, reprezentand a doua taxa judiciara de
timbru stabilita in Dosarul nr.46365/3/2016. Prin Incheierea pronuntata de Tribunalul
Bucuresti la data de 01.11.2018, in Dosarul, si comunicata in sedinta publica din 13.12.2018,
instanta a admis cererea de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru si a dispus
reducerea taxei judiciare de timbru de la suma de 36.385.388,81 lei la suma de 10.000.000 lei
si esalonarea acesteia in 10 transe lunare de cate 1.000.000 lei fiecare, scadente la data de 05
ale fiecarei luni, incepand cu data de 05.12.2018 pana la data de 05.09.2019;
-

b) Stornarea diferentei taxei de timbru de 24.256.926 lei, din dosarul nr. 46365/3/2016 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti, esalonata la plata pe o perioada de 24 luni si aflata in soldul
contului 471 ,,Cheltuieli in avans” la 31 decembrie 2017 si inregistrarea sumei de 6.064.232
lei pe costurile anului 2018, iar obligatia de plata in contul 446 ,, Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate”.
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-

Cheltuieli financiare: realizat 18.458 mii lei, aprobat 11.200 mii lei, reprezentand cheltuieli
din diferente de curs nefavorabile, societatea având obligativitatea, în conformitate cu
prevederile pct. 304, alin 3 din OMFP nr. 1802/2014: „ la finele fiecărei luni,
disponibilitățile în valută și alte valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută,
acreditive și depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare,
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii în cauză” și alin. 4 „diferențele de curs
înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs
valutar, după caz”, de a înregistra lunar în evidențele contabile diferențele din reevaluarea
disponibilităților deținute în monedă străină.
In vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA 13/21.12.2018, respectiv a plații
dividendelor suplimentare în sumă „ de 51.004.029 euro, echivalent în lei la cursul BNR din
data efectuării plații”, in data de 21.12.2018 s-au efectuat schimburi valutare la cursurile
eferite de de băncile comerciale, acestea fiind sub nivelul cursului euro comunicat de BNR de
4,6598.

•

Rezultatul brut al exercitiului:

În anul 2018, SAPE SA a obtinut un profit contabil brut de 3.342.727,42 lei. Nu s-a inregistrat
cheltuială cu impozitul pe profit deoarece în conformitate cu art.23, lit. a) din Codul Fiscal :
„La calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt neimpozabile:
a) dividendele primite de la o persoană juridică română”
În aceste condiții, profitul contabil net de repartizat al anului 2018 este de 3.342.727,42 lei.
CONCLUZII EXECUȚIE BVC 2018
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., în bugetul de venituri și cheltuieli 2018:
- nu a avut programate plăți restante și nici nu a înregistrat plăți restante;
- a respectat prevederile art. 8, alin. 1 din OG nr. 26/2013, respectiv în perioada 01.0128.02.2018 cheltuielile s-au efectuat în limita a 1/12 din valoarea cheltuielilor totale aprobate
pentru anul anterior;
- a respectat prevederile art. 8, alin. 4 din OG nr. 26/2013, respectiv în perioada 01.03 31.08.2018, sau efectuat cheltuieli în limita a 90% din 1/12 din valoarea cheltuielilor totale
aprobate pentru anul anterior;
- a respectat prevederile art.10, alin.1, lit.a) din OG nr.26/2013:” cheltuielile de natură
salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și
cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite” ;
- nu depășește nivelul cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, conform prevederile
art.10, alin.2, lit.d) din OG nr. 26/2013
- la 31.12.2018 nivelul cheltuielilor efectuate nu depășește nivelul veniturilor realizate,
respectând astfel art.10, alin.1, lit.b) din OG 26/2013:” b) în cazul în care se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale
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proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de
eficienţă aprobaţi; ”
CAP. VII – INVESTITII REALIZATE IN 2018
În anexa 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, au fost prevăzute investiții în sumă
de 9.007,00 mii lei, ponderea fiind reprezentată de aportul la capitalul social al HidroTarnița, în sumă
de 8.503,00 mii lei, diferența fiind reprezentată de achiziția de imobilizări corporale și necorporale
pentru dotarea societății.
Majorarea de capital se realizeaza sub rezerva rezultatelor testului operatorului economic privat, a
emiterii unei hotărâri AGA SAPE SA referitoare la aceasta operațiune și a aprobării unui
Memorandum de către Guvernul României, cu privire la continuarea activității Societății
HidroTarnița S.A. și derularea unei noi proceduri de atragere de investiții.
La data de 09.10.2018, Asocierea formată din BDO Business Advisory S.R.L. și S.P.R.L. Mocanu și
Asociații a depus versiunea finală a raportului privind testul OEP, livrabil înregistrat sub nr.
3253/09.10.2018. Membrii comisiei de recepție din cadrul SAPE SA au analizat documentul conform
prevederilor contractului nr. 21/19.06.2018.
Prin adresa nr. 3177/03.10.2018, SAPE SA a solicitat Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
un punct de vedere cu privire la aplicabilitatea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 357/2018,
coroborat cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 643/2018, în raport de societatea de proiect Hidro
Tarnița SA, în vederea adoptării unei decizii cu privire la majorarea de capital prin aport în numerar
la capitalul societății.
Prin adresa nr. 3805/15.11.2018, SAPE SA a transmis Consiliului Concurenței Raportul privind testul
operatorului economic privat în economia de piață (”OEP”) și un rezumat al concluziilor Raportului.
Prin adresa mai sus menționată a fost solicitată opinia Consiliului Concurenței în legătură cu
încadrarea măsurii propuse pentru Societatea Hidro Tarnița SA in categoria de ajutor de stat, precum
și cu condițiile în care respectiva măsură poate fi implementată. Totodată a fost solicitată opinia
Consiliului Concurenței cu privire la necesitatea notificării Comisiei Europene.
Prin adresa nr. 4383 din 19.12.2018, SAPE SA solicită Ministerului Energiei sprijin în parcurgerea
etapelor legale în raport cu notificarea Comisiei Europene în conformitate cu obligația prevăzută de
art. 108, alin.3 din TFUE, în calitate de unic acționar al SAPE SA, entitate îndreptățită a notifica
Comisia Europeană.
Prin adresa nr. 4384 din 19.12.2018, SAPE SA a rugat Ministerul Energiei să ii comunice posibilele
demersuri cu privire la societatea care va fi nominalizată ca partener public pentru implementarea
proiectului CHEAP TARNIȚA LAPUȘTEȘTI și dacă mai sunt necesare și alte informații
suplimentare din partea SAPE SA și/sau societății Hidro Tarnița SA pentru realizarea acestor
demersuri.
La 31.12.2018, din suma prevazuta in anexa 4 Investitii s-a cheltuit doar suma de 174 mii lei,
reprezentand achiziția de imobilizări corporale și necorporale pentru dotarea societății.

CAP. VIII - SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII
1. Litigii internationale - Dosar ICC Paris nr. 21889/MHM, inițiat de SAPE S.A., în calitate
de Reclamantă vs. Enel S.p.A., EIH, EDM și EEM în calitate de Pârâte
SAPE S.A. este reprezentata de SCA Cunescu, Balaciu & Asociatii
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2. Litigii nationale
•

Litigiile nationale in care SAPE S.A. a fost introdusa ca parte, in calitate de succesor al
Electrica S.A. – Dosar nr.5699/2/2013* SAPE S.A. vs. Curtea de Conturi a Romaniei

•

Litigiile nationale demarate de SAPE S.A. :
- dosar nr. 659/1371/2015 SAPE S.A. vs. E.ON Energie Romania;
- dosar nr. 660/1371/2015 SAPE S.A. vs. E.ON Distribuție Romania;
- dosar nr. 40877/3/2016 SAPE S.A. vs. Enel Distribuție Muntenia S.A;
- dosar nr.20968/300/2016 SAPE S.A. vs. SCA Procop & Banu Bej Nicolescu Gheorghe
Alin;
- dosar 46365/3/2016 SAPE S.A. vs. Electrica, Administratori, ME, MC;
- dosar nr. 29076/3/2017 SAPE S.A. vs. Enel Energie Muntenia S.A.;
- dosar nr. 29582/3/2018 SAPE S.A. vs. Enel Energie Muntenia S.A.;
- dosar nr. 29610/3/2018 SAPE S.A. vs. Enel Energie S.A.

CAP. IX - INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

a)

Lichiditatea generala/ curenta =Active circulante/Datorii curente este de 60,72 la 31
decembrie 2018, ceea ce inseamna ca Societatea isi poate onora foarte bine obligatiile pe termen
scurt, neexistand riscul incapacitatii de plata.
LG=AC/DC
952.592.273/15.689.455 = 60,72

b) Solvabilitate patrimoniala = Capitaluri proprii/Active totale*100 este de 98,35% si reflecta
capacitatea Societatii de a-si onora toate scadentele, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu
si lung.
SP=CPR/AT*100
1.193.359.814/1.213.345.969*100= 98,35%
c) Rentabilitatea financiara = Profit net/ Capital propriu*100 este de 0,28%, acest indicator
aratand eficienta cu care este utilizat capitalul propriu in obtinerea profitului; cresterea acestui
indicator arata ritmul de crestere al profitului fata de ritmul de crestere al capitalului propriu.
Rf=PN/CPR*100

3.342.727/1.193.359.814 *100 = 0,28%

d) Rata autonomiei financiare = Capital propriu/Capital permanent*100 este de 99,64%,
indicator care ne arata ponderea capitalului propriu in totalul pasivului bilantier, situatia
Societatii fiind una buna, fara a necesita angajarea de capital imprumutat.
Raf=CPR/PB*100
1.193.359.814/1.197.656.514 * 100 = 99,64%
Acesti indicatori au fost calculati pentru a obtine o imagine fidela a situatiei Societatii, a pozitiei
financiare fara a ne rezuma numai la un singur indicator de analiza care ar putea conduce la o
interpretare eronata a situatiei financiare.
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CAP. X – RISCURI
Riscurile identificate la nivelul SAPE SA sunt următoarele:
1. Riscul investițional, cu două componente:
- Decapitalizarea societății prin distribuirea unor dividende suplimentare sau excepționale,
respectiv mai mari decât prevede OUG 64/2001
- Neîndeplinirea obiectivelor investiționale, cauzată de factori externi SAPE SA (parteneri
investiționali)
2. Riscul de legalitate, cu două componente:
- Decizii arbitrale sau judecătorești defavorabile SAPE SA
- Necomunicarea de către e.o a actelor necesare luării unor măsuri litigioase
3. Riscul financiar, cu trei componente:
- Riscul valutar
- Riscul de dobândă
- Riscul de neîncasare a dividendelor cuvenite SAPE SA de la societățile la care deține
participații.
CAP. XI – Control Financiar de Gestiune
Plan de control 2018 a fost aprobat și înregistrat conținând următoarele obiective de control:
1. Serviciul Monitorizare Postprivatizare cu tematica Respectarea prevederilor Hotărârii nr.
881/2004;
2. Serviciul Administrare Participații si Mandate cu tematica Verificarea participațiilor deținute
de societate, și reflectarea lor în evidentele contabile;
3. Biroul Achiziții, Administrativ și IT cu tematica Respectarea prevederilor legale și a
reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor;
4. Compartimentul Resurse Umane cu tematica Respectarea noilor prevederi legale privind
registrul general de evidență a salariaților, precum operațiunile care s-au înregistrat pentru
fiecare salariat;
5. Serviciul Financiar Contabilitate cu tematica: Inventarierea anuală, Încasări/plăți în lei și
valută, Întocmirea și depunerea declarațiilor 112,300, 394 etc, Operațiuni supuse vizei CFP,
Execuție BVC;
6. Activitatea de arhivare cu tematica Respectarea prevederilor legale și a reglementarilor interne
privind activitatea de arhivare (inventariere și numerotare, inscripționarea dosarelor cu date
de identificare etc.).
În urma activității specifice au fost întocmite 6 note de constatare cuprinzând 11 recomandări,
toate în curs de implementare, în termen.
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CAP. XII – Auditul Intern
La nivelul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. funcția de audit intern este
înființată la nivel de birou.
Biroul de Audit Public Intern funcţionează în subordinea directă a Directoratului SAPE S.A.,
exercitând o funcţie distinctă şi independentă de celelalte activităţi din cadrul entității. Pe parcursul
anului 2018 raportarea a fost realizată către Directoratul SAPE S.A., respectiv Comitetul Consultativ
de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în
Energie S.A., conform Deciziei Directoratului nr. 144/07.06.2018.
În cursul anului 2018 Biroul de Audit Public Intern nu a fost implicat în exercitarea activităţilor ce
fac parte din sfera auditabilă.
Declarațiile de independență au fost completate de auditori cu ocazia fiecărei misiuni de audit public
intern, nefiind constatate probleme în urma completării acestora.
Normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern și Carta auditului
intern în cadrul SAPE S.A. au fost elaborate și transmise spre avizare la Compartimentul Audit Public
Intern din cadrul Ministerului Energiei cu adresa nr. 150/20.01.2016.
Prin adresa nr. 175006/28.01.2016 transmisă Directorului General SAPE S.A., Compartimentul Audit
Public Intern – Ministerul Energiei (CAPI – ME) a avizat Normele și Carta.
În vederea implementării Normelor metodologice specifice activităţii de audit public intern la
nivelul SAPE S.A și a Cartei auditului intern a fost elaborat referatul de aprobare nr.
327/04.02.2016.
În anul 2018 ca urmare a modificărilor organizatorice de la nivelul SAPE S.A., Normele
metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern și Carta auditului intern
în cadrul SAPE S.A. au fost actualizate.
CAP. XIII –CONTROLUL INTERN
Standarde îndeplinite conform Ordin SGG nr.600/2018, (I): 13 standarde, respectiv:
1. Standardul 1-Etica, Integritate
2. Standardul 2-Atribuții, Funcții, Sarcini
3. Standardul 3-Competență, Performanță
4. Standardul 4-Structura organizatorică
5. Standardul 5-Obiective
6. Standardul 6-Planificarea
7. Standardul 9-Proceduri
8. Standardul 10-Supravegherea
9. Standardul 12-Informarea și comunicarea
10. Standardul 13-Gestionarea documentelor
Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A. • Cod Unic de Identificare (CUI): 33134190 Înregistrată
la Registrul Comerţului sub nr. J40/5394/2014 • Capital social subscris şi vărsat 431.237.800 RON • e-mail:
office@sape-energie.ro, internet: www.sape-energie.ro

19/
21

București, B-dul Lacul Tei nr.1-3, etaj 11,
Sector 2, cod poștal 020371, România
Tel :
+4021 659 60 38
Fax:
+4021 659 65 80

11. Standardul 14-Raportarea contabilă și financiară
12. Standardul 15-Evaluarea sistemului de control intern managerial
13. Standardul 16-Auditul intern
Standarde parțial îndeplinite (PI): 3 standarde, respectiv:
1. Standardul 7-Monitorizarea Performanțelor - Sistemul de monitorizare și raportare a
performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specific va fi instituit în
concordanță cu noul sistem de conducere
2. Standardul 8-Managementul riscului - A fost elaborată Procedura de sistem privind
managementul riscurilor, au fost identificate Obiectivele specifice și riscurile asociate,
urmând ca în perioada imediat următoare sa fie elaborat și Registrul riscurilor la nivel SAPE
SA.
3. Standardul 11- Continuitatea activității - Planul de continuitate a activității în concordanță cu
noul sistem de conducere este în curs de elaborare
Standarde neîndeplinite (NI): 0 standarde
CAP. XIV - EVENIMENTE ULTERIOARE
1. In data de 04.03.2019, prin Hotararea Generala Ordinara a Actionarilor nr.2, se aproba alegerea
Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA în
conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 111/2016, avand
urmatoarea componenta: dl.Tudor Laurențiu Dan – președinte CS, dl.Crișan Valeriu Radu membru CS, dl. Pană Ionel- membru CS, dl. Blejan Ciprian Mircea – membru CS, dna. Negruț
Cornelia- membru CS.
2. Avand in vedere :
- Hotararea AGOA nr. 8/09.10.2018 a SAPE SA prin care actionarul unic, Statul roman
reprezentat prin Ministerul Energiei, aproba directiile principale de actiune ce vor sta la
baza Strategiei de investitii, si
- Hotararea AGOA nr.1 /20.02.2019 prin care actionarul unic aproba infiintarea unei societati
pe actiuni in parteneriat cu Electrocentrale Grup SA - Societatea Titan Power SA ;
- Actul constitutiv al Societatii Titan Power SA ,
este infiintata Societatea Titan Power SA al carui obiect principal de activitate este Productia,
transportul si distributia energiei electrice , cu un capital social de 90.000 lei, integral varsat si
subscris in numerar, impartit in 9.000 actiuni nominative.
In data de 27.02.2019, SAPE SA vireaza suma de 89.100 lei reprezentand participarea in
procent de 99% la capitalul social al Societatii nou infiintate si 8.910 actiuni cu o valoare
nominala de 10 lei fiecare
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CAP. XV - SOLICITAREA DESCARCARII DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR
Prezentul raport sta la baza solicitarii Consiliului de Supraveghere al SAPE SA, de descarcare
a gestiunii pentru anul 2018 a tuturor membrilor acestuia.

Consiliul de Supraveghere,

Directorat,
Constantin VADUVA-presedinte

Clara MÎNDROC-membru
Dan Laurentiu TUDOR- presedinte
Luiza MARIAN-membru
Ionel PANA-membru

Radu Valeriu CRISAN-membru

Cornelia NEGRUT-membru

Ciprian Mircea BLEJAN-membru
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