
Raport 

pentru anul 2019 privind societatea ACET SA Suceava 

conform OUG 109/2011 
 

 În temeiul dispozițiilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, AJAC Suceava 
execută atribuțiile de autoritate tutelară, a operatorului regional ACET SA Suceava, în 
numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației. 

1. ACET SA Suceava îşi desfăşoară activitatea în baza Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 17/5013 din 
13.04.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Asociaţia 
Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava şi ACET SA Suceava. 
 În baza acestui contract ACET SA prestează serviciile publice de alimentare cu 
apă şi canalizare – epurare în municipiile: Suceava, Fălticeni, Câmpulung 
Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuţi, în oraşele: Gura Humorului, Siret, Solca, Liteni 
și Salcea, în comunele: Ipotești, Baia, Volovăț. De asemenea, ACET SA vinde apă în 
următoarele comune, unde există contracte de furnizare încheiate cu primăriile: 
Berchișești, Moara, Cornu Luncii, Burla, Frătăuții Vechi, Fântâna Mare, Preutești și 
oraș Dolhasca-sat Poiana. În comuna Ciprian Porumbescu se furnizează apă având 
încheiat contract de furnizare cu societatea de Apă Canal - Ciprian Porumbescu. În 
plus, furnizează apă și în comunele Șcheia, Drăgoiești, Brăiești și Sadova unde există 
contracte individuale încheiate cu clienții/consumatorii. 
 ACET SA Suceava, devenind operator regional, a preluat efectiv operarea 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare – epurare în localităţile cuprinse în 
programul SAMTID începând cu 01.10.2005 cu trei excepţii: Gura Humorului – 
13.07.2005, Siret - 01.11.2005 și în municipiul Rădăuţi începând cu data de 
01.11.2010.  Comunele în care operează/vinde apă au fost arondate, începând din 2010 
până în prezent, uneia din cele 7 agenții sau activității de la Suceava. 
 Sediul social al ACET SA este în municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu nr.5. 
 Agențiile au sediul în: 
 - municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr.24, parter, etaj I și II; 
 - municipiul C-lung Moldovenesc, str. Calea Bucovinei, nr.15; 
 - municipiul Fălticeni, str. Ion Dragoslav nr.19; 
 - oraşul Gura Humorului, str. Lt. Viorel Mărceanu, nr.22; 
 - oraşul Siret, str. Castanilor, nr.8; 
 - oraşul Solca, str. Republicii, nr.6; 
 - municipiul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 38; 
 - oraș Liteni, str. Primăriei, nr 5. 
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 Obiectul de activitate al ACET SA Suceava este captarea, tratarea, şi distribuţia 
apei. 
 Societatea desfăşoară şi activităţi secundare: 

- colectarea şi epurarea apelor uzate; 
- contorizarea, întreţinerea şi reparaţiile specifice activităţilor de mai sus; 
- prestări servicii către terţi specifice obiectului de activitate. 

 
 În anul 2019 structura acționariatului la ACET SA Suceava, numărul și valoarea 
acțiunilor, cota de participare la capitalul social au fost: 
 

Nr. 

Crt. 

Acţionar Valoare 

   (lei) 

Număr 

acţiuni 

Pondere 

   (%) 

1. Municipiul Suceava 6.590.194,78 415.523 63,8054 

2. Consiliul Judeţean 

         Suceava 

2.158.609,44 136.104 20,8994 

3. Municipiul Rădăuţi 651.893,58 41.103 6,3115 

4. Municipiul Fălticeni 600.316,86 37.851 5,8122 

5. Municipiul Vatra Dornei 13.163,80 830 0,1275 

6. Oraşul Siret 289.778,06 18.271 2,8056 

7. Oraşul Gura Humorului 18.159,70 1.145 0,1758 

8. Oraşul Solca 3.298,88 208 0,0319 

9. Municipiul Câmpulung 

        Moldovenesc 

3.172 200 0,0307 

            TOTAL 10.328.587,10 651.235 100,00 

          

 Acţiunile proprii al SC ACET SA Suceava sunt înregistrate la o valoare 
nominală de 15,86 lei/acţiune. Acţionarii, numărul şi valoarea acţiunilor precum şi 
cota de participare a fiecărui acţionar s-au înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Suceava prin Certificatul de Înscriere de Menţiuni din data de 
21.01.2011. 

 În cursul anului 2019 ACET SA nu a suferit fuziuni, divizări sau modificări ale 
structurii. 
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 Ultima modificare în structura capitalului social s-a aprobat prin Hotărârea 
Adunării Generale a acționarilor nr.7 din 04.11.2010. 

 Modul de alcătuire a capitalului social al S.C. ACET S.A. precum și prevederile 
din actul constitutiv care vizează obligația autorităților locale din cadrul unităților 
administrativ – teritoriale membre ale ADI “AJAC” de a avea capital integral public 
constituie o transpunere a regulii de regionalizare “in house” care impune ca întreg 
capitalul social al operatorului regional să fie deținut de unitățile administrativ-
teritoriale membre ale asociației; participarea capitalului privat la capitalul 
operatorului regional este exclusă, pe tot parcursul derulării contractului de delegare. 

 Acțiunile sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în 
Registrul Acționarilor, fiecare din acțiunile subscrise și plătite oferind acționarilor 
dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, precum și toate celelalte drepturi 
specificate în cadrul Actului Constitutiv al ACET SA. 

 De asemenea, acțiunile ACET SA. - Suceava pot fi transferate în conformitate 
cu legislația privind transferul de acțiuni ale societății comerciale la autoritățile locale, 
legislație în vigoare la data transferului, cu condiția ca după transfer, ACET SA 
Suceava să continue să aibă capital social integral public. 

 Conform actului constitutiv, în baza criteriului “controlului similar”, ca regulă 
esențială a procesului de regionalizare, acționarii societății ACET SA Suceava înțeleg 
să confere ADI “AJAC Suceava” dreptul de a exercita un control direct și o influență 
dominantă asupra activităților strategice și / sau semnificative derulate de ACET SA 
Suceava. 

 De asemenea, prin Actul Constitutiv al ACET SA Suceava se specifică și 
condițiile pentru majorarea sau reducerea capitalului, evident cu respectarea obligației 
de a avea capital social integral public. 

2. Capitalurile proprii au înregistrat în cursul exerciţiului financiar 2019 o creştere netă 
de 2.999.909 lei astfel: 

• diminuarea rezervelor din reevaluare cu suma de 8.583 lei (-); 

• diminuarea fondului IID cu suma de 512.790 lei (-); 

• creşterea  rezervelor din repartizarea profitului  cu suma de 3.746.705 lei (+); 

• diminuarea profitului exerciţiului curent faţă de anul precedent cu suma de 
234.006 lei (-); 

• creşterea rezultatului reportat provenit din surplus din rezerve din reevaluare cu 
suma de  8.583 lei (+). 
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• SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU 
la data de 31 decembrie 2019 

       - lei - 

 

Sold la 
01.01.2019 

Creşteri Reduceri 
Sold la 

31.12.2019 
Total  

din care 

prin 
transfer 

Total  

din care 

prin 
transfer 

0 1 2 3 4 5 6 

Capital subscris 10.328.587     10.328.587 

Rezerve din reevaluare 1.193.600   8.583  1.185.017 

Rezerve legale 2.065.717     2.065.717 

Alte rezerve 325     325 

Fond I.I.D 16.672.730 6.271.111  6.783.901  16.159.940 

Rezerve din  repartizare 
profit  

21.124.053 3.746.705 3.746.705   24.870.758 

Rezultatul reportat 
provenit din surplus din 
rezerve din reevaluare 

230.632 8.583       239.215 

. 

Rezultatul reportat 
provenit din trecerea la 
aplicarea 
Reglementărilor 
contabile conforme cu 
Directiva a patra a 
Comunităţilor 
Economice Europene 

2.084.364     2.084.364 

Profitul sau pierderea 
exerciţiului financiar 

4.993.256 4.759.250 

 

 4.993.256  4.759.250 

TOTAL CAPITALURI 
PROPRII 

58.693.262 14.785.649 3.746.705 11.785.740 0 61.693.171 

  

 În cursul anului 2019 ACET SA a realizat principalii indicatori economico-
financiari, comparativ cu prevederea din BVC, astfel: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului U/M BVC 

2019 
Realizări 

2019 

Grad de 
realizare 
faţă de 

BVC(%) 
(4/3) 

0 1 2 3 4 5 
1. Venituri totale lei 78.400.950 79.042.296 100,82 
2. Cheltuieli totale lei 73.172.100 73.435.617 100,36 

3. Rezultat brut 
(profit/pierdere) lei 5.228.850 5.606.679 107,23 

4. Cifra de afaceri lei 76.802.610 77.977.357 101,53 
5. Producţia fizică - apă  mc 9.684.000 9.928.811 102,53 

6. Producţia fizică - 
canal  mc 10.325.000 10.258.807 99,36 

7. Număr mediu de 
salariaţi pers. 837 824 98,45 

8. Rata profitului brut 
(Profit brut/VT) x100 % 6,67 7,09 106,30 

9. Productivitatea 
muncii 

lei/ 
pers. 93.669 95.925 102,41 

 

 Analizând realizarea principalilor indicatori economico-financiari comparativ 
cu estimările din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 la nivelul ACET S.A. 
ca operator regional se constată următoarele: 
 - veniturile totale s-au realizat în proporţie de 100,82 % ca urmare a realizării 
producţiei fizice la apă în procent de 102,53 % şi a producţiei la canal epurare în 
proporţie de 99,36 %; 
 - cheltuielile totale s-au realizat în procent de 100,36 % înregistrându-se o 
depășire față de prevederea bugetară de 263.517 lei, distribuită în principal pe 
elementele de cheltuieli materiale și cu alte servicii executate de terți; 
 - profitul brut s-a realizat în procent de 107,23 %, prezentând o depăşire de 
377.829 lei faţă de prevederea bugetară, ca rezultat al depășirii prevederilor bugetare 
la cheltuielile totale cu 0,36% și realizării veniturilor totale în procent de 100,82 %; 
 - încadrarea în numărul mediu de personal prevăzut și realizarea veniturilor 
totale în procent de 100,82 % a condus la realizarea productivității muncii exprimată 
în lei/salariat în proporție de 102,41 %. 
 
3. În anul 2019 a fost achitat la timp serviciul datoriei aferent cofinanțării proiectelor 
de investiții SAMTID, ISPA și POS Mediu Etapa I, au fost achitaţi toţi furnizorii la 
termenul de scadenţă şi s-au achitat în totalitate şi la timp toate datoriile în legătură cu 
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personalul (către salariaţi, către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale) 
precum şi taxele şi impozitele locale. 
 

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR 
 
A. Creanțe 
 

Nr 
crt Creanţe  

Sold la 
sfârşitul anului 
col.2+3 

Termen de 
lichiditate a creanţelor 
sub 1 an  peste 1 an  

   1 2 3 
1. Clienţi  (+) 25.119.794 25.119.794  
2. Ajustări pentru 

depreciere creanţe 
clienţi  

(-) 
- 6.215.660 

 
- 6.215.660  

3. Furnizori-debitori (+) 244 244  
4. Impozit pe profit  (+) 176.295 176.295    
5.  Debitori diverşi  (+) 4.866 4.866  
6. Tva neexigibilă  (+) 299.732 299.732  
7 Alte creanțe în 

legătura cu 
personalul 

(+) 
226.235 

 
226.235  

8. Subvenţii –
program investiţii 
fd de coeziune 

(+) 
8.006.975 

 
8.006.975  

9 Operaţiuni în curs 
de clarificare 

(+) 181.192 181.192 
  

 Total creanţe  27.799.673 27.799.673  
          
 Suma de 8.006.975 lei, Subvenții – programe investiții reprezintă: 

1. 4.884.455,58 lei - corecție financiară (inclusiv TVA) contract CL06 semnat 
cu UTI GRUP pe proiectul POS - Mediu faza I „Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă si apă uzată în județul Suceava”, pentru care suntem în 
litigiu cu Autoritatea de Management; 

2. 602.288,39 lei - corecții financiare, ce urmează a fi suportate de la Bugetul 
de Stat, pe contractul fazat CL06 „Reabilitarea stației de epurare din 
aglomerarea Rădăuți” încheiat cu UTI Grup, litigiu în instanța cu 
Autoritatea de Management; 

3.  2.286.911,94 lei – subvenții de primit din fonduri UE, BS si TVA aferent 
Contractului fazat POS Mediu pentru UAT Fălticeni; 
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4. 829.243,07 lei – contribuția datorată de către UAT Gura Humorului 
reprezentând cofinanțare buget local (2%) pentru proiectul POS Mediu 
Etapa I; 

5. – 595.923,98 lei – sume achitate de către UAT beneficiare POS Mediu care 
urmează a se compensa cu sumele datorate pentru cofinanțare POIM. 

 
 Pentru toate componentele sunt acțiuni în instanță, în diferite stadii procesuale. 
 
B. Datorii 
 

Nr 
crt Datorii 

Sold la 
sfârşitul 
anului 
col 3+4+5 

Termen de exigibilitate a pasivului 

 
sub 1 an 

 
1-5 ani 

 
peste 5 ani 

0 1 2 3 4 5 

1 Sume datorate 
instituţiilor de credit  

28.699.145 3.871.020 19.355.100 5.473.025 

2 Furnizori şi avansuri 
clienţi 6.576.229 6.576.229   

3 Datorii cu personalul şi 
impozitul pe salarii  1784.539 1.273.809 510.730  

4 Datorii privind contrib. 
sociale și CAS  1.769.960 1.769.960   

5 Tva de  plată  174.567 174.567    
6 Redevenţa 1.411.413 1.411.413   

7 Creditori diverşi  13.294 13.294   

8 Garanţii de bună 
execuţie -  1.663.514 1.663.514   

9 Alte datorii 276.015    276.015   

10. 
Decontări din 
operațiuni în curs de 
clarificare  

3.238.937 3.238.937  
 

11 Total datorii  45.607.613  20.268.758 19.865.830 5.473.025 
 
 Suma de 28.699.145 lei reprezintă creditul contractat în vederea asigurării 
cofinanțării de către ACET SA a Programului de investiţii din fondurile europene 
nerambursabile Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Suceava, POS Mediu Etapa I. 
 Datoriile cu personalul (cu excepția garanțiilor gestionare în sumă de 510.730 
lei), contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale, contribuția asiguratorie de muncă, 
taxa pe valoarea adăugată, redevența au termen scadent de plată în anul 2020. 
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 Suma de 1.663.514  lei, garanții de bună execuție, se compune din 1.662.327 lei 
garanții reținute pentru lucrările din cadrul Programului de investiţii din Fondurile de 
Coeziune POS Mediu  Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Suceava  aferentă  contractului de lucrări CL03 (Extinderea și reabilitarea 
rețelelor de apă și apă uzată din aglomerarea Fălticeni), fazat pe proiectul “Fazarea 
proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată in județul 
Suceava” și 1.186 lei garanții de bună execuție aferente achizițiilor pentru activitatea 
curentă. 
 Suma de 276.015 lei, Alte datorii, se compune din impozit clădiri 21.787 lei, 
taxa teren 9.999 lei, contribuție pentru persoane cu handicap neîncadrate 66.893 lei, 
contribuție ANRSC, cf. Ord. nr. 79/2017 7.336 lei, diferență redevență Fălticeni 
170.000 lei.  
 Suma de 3.238.937 lei Operațiuni în curs de clarificare reprezintă: 

- 2.250.650 lei penalități de întârziere pentru contractor UTI Grup SA CL nr. 
21/14.02.2014 conform clauzelor contractuale, contractor UTI Grup SA; 

- 988.287 lei reprezentând situația finală de lucrări la CL nr.03/06.06.2013, 
contractor 3T Construct SRL, factură nesosită, Program POS Mediu Et. I. 

 
4. Exerciţiul financiar 01.01-31.12.2019 s-a încheiat cu un profit brut de 5.606.679 lei, 
un profit net de 4.759.250 lei și un profit net în vederea repartizării de 4.869.026 lei (la 
profitul net de 4.759.250 lei se adaugă și provizionul pentru participarea personalului 
la profit în sumă de 109.776 lei). 
 Profitul net, conform Hotărârii AGA nr.4 din 20.05.2020, s-a repartizat astfel:  

 
Destinaţia profitului Suma ( lei ) 

Profit net de repartizat 4.869.026 
- constituire surse pentru IID 3.771.270 
- alte repartizări prevăzute de lege 109.776 
- participarea salariaţilor la profit 249.310 
- dividende acţionari 548.878 
- alte rezerve 439.102 

 
 Repartizarea profitului s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii 
contabilităţii nr.82/1991 republicată, a Ordonanţei nr.64/2001 privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral de stat 
modificată şi completată, a Ordinul M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate,   precum şi a Legii societăţilor comerciale nr.31/1990 
republicată, modificată şi completată. 
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5. Analiza principalilor indicatori economico-financiari 
 
Indicatori de lichiditate  
 
a) Lichiditate curentă  
 
       

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 =

 53.194.991 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
20.268.758 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2,62 

 
                               
 Valoarea recomandată acceptabilă este în jur de 2. Rezultatul de 2,62 oferă 
garanția acoperirii datoriilor din activele curente. 
 
b ) Lichiditate imediată (indicatorul test acid) 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑠𝑠𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 =

 52.328.074 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
20.268.758 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2,98 

 
 Valoarea recomandată acceptabilă este mai mare decât 1.Valoarea rezultată 
indică un grad  bun de acoperire a datoriilor curente. 
  
Indicatori de activitate 
 
a) Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi 

 
𝑆𝑆𝐷𝐷𝑙𝑙𝑆𝑆 𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐ţ𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝐷𝐷 𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴 𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴ă ∗ 365 𝑧𝑧𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 =
23.045.682𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
77.977.357 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 365 𝑧𝑧𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 = 107 𝑧𝑧𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 

  
 Acest indicator exprimă eficienţa colectării creanţelor, respectiv numărul de zile 
până la data la care clienţii îşi achită datoriile către societate. 
 Termenul legal şi contractual de recuperare al creanţelor este de 45 de zile. La 
data de 31.12.2019 se înregistrează creanţe restante în sumă de 14.407.764  lei din 
care: 
 - Termica SA                    1.672.701 lei  
 - municipiul Suceava           431.671 lei 
 - municipiul Rădăuți         1.716.920 lei  
 - Tva                                    345.685 lei  
 
 Indicatorul de mai sus recalculat eliminând soldul restant al entităților 
evidențiate mai sus și factura de 2.250.650 lei reprezentând penalități aferente unui 
contract din cadrul programului POS Mediu este: 
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𝑆𝑆𝐷𝐷𝑙𝑙𝑆𝑆 𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐ţ𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝐷𝐷 𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴 ∗ 365 𝑧𝑧𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 =

16.602.275 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
77.976.447 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 365 𝑧𝑧𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 = 71  𝑧𝑧𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 

 
b) Viteza de rotaţie a creditelor furnizori 
 

𝑆𝑆𝐷𝐷𝑙𝑙𝑆𝑆 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑧𝑧𝐷𝐷𝑐𝑐𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝐷𝐷 𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴 ∗ 365 𝑧𝑧𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 =  

7.696.578 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
77.976.447 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 365 𝑧𝑧𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 = 36 𝑧𝑧𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴 

 
c) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 
 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝐷𝐷 𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴
𝑇𝑇𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝑙𝑙 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑧𝑧𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 =

77.976.447  𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
169.296.285  𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0,46 

                       
d) Viteza de rotaţie a activelor totale 
 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝐷𝐷 𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴
𝑇𝑇𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝑙𝑙 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

77.976.447 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
222.608.843 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0,35 

      
 Indicatorii Total active imobilizate şi Total active sunt influenţaţi de valoarea 
imobilizărilor corporale şi necorporale în curs aferente proiectului pe Fonduri de 
coeziune „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Suceava”. 
 Cei doi indicatori  calculaţi corectând influenţele menţionate mai sus devin: 
 
c.1.) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 
 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝐷𝐷 𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴
𝑇𝑇𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝑙𝑙 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑧𝑧𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 =

  77.976.447𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
13.317.650 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 = 5,85 

 
d.1.) Viteza de rotaţie a activelor totale 
 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝐷𝐷 𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴
𝑇𝑇𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝑙𝑙 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

77.976.447  𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
66.630.208 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1,17 

   
  
 Indicatori de profitabilitate 
 
 Marja brută din vânzări 
 

𝑝𝑝𝑐𝑐𝐷𝐷𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝐷𝐷 𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴 ∗ 100 =

5.606.679 𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴
77.976.447  𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 100 = 8,73% 
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6. În opinia auditorului financiar TED EXPERT SRL Suceava, situațiile financiare 
oferă o imagine fidelă a poziției financiare a ACET SA Suceava la data de 31 
decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru 
exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul M.F.P. 
nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 
anuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
7. Recrutarea și selecția  administratorilor  pentru Consiliul de Administrație al  
Societății ACET SA, s-a realizat conform OUG 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu ajutorul unui expert independent în recrutarea 
resurselor umane - ADECCO Resurse Umane SRL. 
 Procedura de selecție s-a declanșat la data de 26.04.2017 și s-a finalizat la data 
de 31.01.2018. 
 Mandatul tuturor celor 7 administratori se încheie la data de 22.09.2021. 
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