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Raport

pentru anul 2017 privind societatea ACET SA Suceava

conform OUG 109/2011

În temeiul dispozițiilor art. 27 alin. (3) (așa cum a fost modificat prin
Legea nr. 225/17.11.2016) 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) În anul 2017 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
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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 2017 ACET SA nu a suferit fuziuni, divizări sau
modificări ale structurii.

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. Orice
transfer al SC. ACET SA. Suceava va fi aprobat de Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor, în prezența și cu votul favorabil al acționarilor care
dețin 100% din capitalul social.

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.
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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.) În cursul anului 2017 ACET SA a realizat principalii indicatori economico-
financiari, comparativ cu prevederea din BVC, astfel:

Nr.
crt.

Denumirea
indicatorului U/M BVC

2017
Realizări

2017

Grad de
realizare
faţă de

BVC(%)
(4/3)

0 1 2 3 4 5
1. Venituri totale lei 65.234.110 64.528.044 98,92
2. Cheltuieli totale lei 59.621.650 58.053.767 97,37

3. Rezultat brut
(profit/pierdere) lei 5.612.460 6.474.277 115,36

4. Cifra de afaceri lei 63.642.710 63.324.581 99,50
5. Producţia fizică - apă mc 9.275.000 9.261.406 98,85

6. Producţia fizică -
canal mc 10.270.000 10.134.561 98,68

7. Număr mediu de
salariaţi pers. 837 802 95,82

8. Rata profitului brut
(Profit brut/VT) x100 % 8,60 10,03 116,63

9. Productivitatea
muncii

lei/
pers. 77.938 80.459 103,23

Analizând realizarea principalilor indicatori economico-financiari comparativ cu
estimările din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 20167 la   nivelul ACET
S.A. ca operator regional se constată următoarele:

- veniturile totale s-au realizat în proporţie de 98,92 % ca urmare a
realizării producţiei fizice la apă în procent de 99,85 % şi a producţiei la canal
epurare în proporţie de 98,68 %;

- cheltuielile totale s-au realizat în procent de 97,36 % realizându-se
o economie față de prevederea bugetară de 1.567.883 lei.  Economia se
localizează , în principal , astfel : 452.358 lei la cheltuielile cu energia electrică,
354.825 lei la cheltuielile cu materiale,piese de schimb, etc., 561.628 lei la
cheltuieli cu personalul  (pozițiile cheltuieli cu acțiunile sociale , cheltuieli cu
tichete de masă);
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- profitul brut s-a realizat în procent de 115,36 %, prezentând o depăşire
de 861.817 lei faţă de prevederea bugetară, ca rezultat al  încadrării în nivelul
prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al cheltuielilor totale;

- încadrarea în numărul mediu de personal prevăzut și realizarea
veniturilor totale în procent apropiat de 100,00 % a condus la realizarea
productivității muncii, exprimată în lei/salariat , în proporție de 103,23 %.

3.) La data de 31.12.2017 ACET SA erau achitate în termenul de scadență
datoriile aferente furnizorilor , bugetelor ( de stat , asigurărilor sociale , locale) ,
serviciul datoriei aferent cofinanțării proiectelor cu finanțare europeană
(SAMTID , ISPA , POS Mediu I).

4.) Rezultatul exercițiului financiar 2017 înregistrează un profit brut de
6.474.277 lei, un impozit pe profit de 1.163.881 lei și un profit net în vederea
repartizării de 5.793.092lei .

Profitul net, conform Hotărârii AGA nr. 8 din 23.05.2018, s-a repartizat
astfel:

Destinația profitului Suma ( lei )
Profit net de repartizat 5.793.092
- constituire surse pentru IID 2.217.439
- alte repartizări prevăzute de lege 139.034
- participarea salariaţilor la profit 343.662
- dividende acţionari 1.718.309
- alte rezerve 1.374.648

Repartizarea profitului s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii
contabilităţii nr.82/1991 republicată (4), 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.

5.) Dividendele totale , în sumă de 1.718.309 lei , pe acționari , calculate în
funcție de numărul de acțiuni (cota de participare) a fiecărui acționar se prezintă
astfel:

- Municipiul Suceava 1.096.374 lei
- Consiliul Județean Suceava 359.116 lei
- Municipiul Rădăuți 108.451 lei
- Municipiul Fălticeni 99.872 lei
- Orașul Siret 48.208 lei
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- Orașul Gura Humorului 3.021 lei
- Municipiul Vatra Dornei 2.191 lei
- Orașul Solca 548 lei
- Municipiul Câmpulung Moldovenesc 528 lei

Menționăm că impozitul pe profit, dividendele precum și celelalte
repartizări din profitul net (cu excepția rezervei legale a altor repartizări
prevăzute de lege și participarea salariaților la profit) alimentează fondul IID
conform prevederilor OUG nr. 198/2005.

6. ) Raportul auditorului extern a fost exprimat fără rezerve.

7.) În urma procesului de recrutare și selecție realizat cu un expert independent
în recrutarea resurselor umane au fost selectați un număr de 4 administratori
numiți pe data de 22.09.2017. Deoarece, prin statutul societății ACET SA
Suceava, este prevăzut pentru consiliul de Administrație un număr de 7 membri,
s-au numit la data de 27.10.2017 3 administratori provizorii. Concomitent cu
numirea administratorilor provizorii s-a reluat procedura de selecție pentru
completarea numărului de 7 membri în Consiliul de Administrație, conform
OUG 109/2011.

Raport

privind gradul de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă

pentru anul 2017

Contractele de Administraţie încheiate de membrii Consiliului de
Administraţie ai SC ACET SA în baza dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată și
completată , ale Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 1/11.03.2013,
nr.1 din 06.03.2017, nr.1 din 14.02.2018 şi Contractele de Mandat încheiate de
către directorul general şi directorul economic al SC ACET SA în baza
dispoziţiilor art. 2009 şi următoarele din Codul Civil , ale Legii nr. 31/1990
modificată şi completată şi ale O.U.G. nr. 109/2011 prevăd la obligaţiile
Administratorilor şi Mandatarilor realizarea unui set de Obiective şi Criterii de
performanţă.

Acestea sunt:



ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU APĂ ŞI CANALIZARE SUCEAVA
Str. Ştefan cel Mare nr. 36, Municipiul Suceava

Înregistrată la Judecătoria Suceava în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr.26/2002/A/I,
CIF 14668841

I .  Obiective de performanţă:

1 . ) Îndeplinirea obligaţiilor către bugetul de stat , bugetul asigurărilor
sociale de stat şi fonduri speciale în termenul legal prevăzut.

Pondere     10 %

2. ) Îndeplinirea obligaţiilor privind impozitele şi taxele locale către bugetele
unităţilor administrativ teritoriale  cuprinse în Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în termenul legal prevăzut.

Pondere 10 %

3. ) Achitarea serviciului datoriei aferent programelor de investiţii
SAMTID, ISPA, POS Mediu la termenele prevăzute.

Pondere      10 %

II. Criterii de performanţă

1. ) Venituri totale                                           Pondere 15 %

2. ) Rata rentabilităţii                                       Pondere 15 %

3. ) Productivitatea muncii                              Pondere 10 %

4. ) Cheltuieli de exploatare la

1.000 lei venituri din exploatare                Pondere 10 %

5. ) Gradul de încasare al creanţelor(≥85%)   Pondere  10 %

6. ) Gradul de satisfacere a clienţilor

privind calitatea apei                                  Pondere 10 %

Modul de calcul al criteriilor de performanţă este prevăzut în anexa
privind Obiectivele şi criteriile de performanţă care face parte integrantă din
Contractele de Administraţie respectiv Contractele de Mandat.

Analiza îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă, conform
O.U.G. nr. 109/2011, se face în baza prevederilor Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli pe anul 2017 aprobat prin Deciziile nr. 17 din 10.04.2017 și nr.26 din
31.08.2017 a Consiliului de Administrație și Hotărârea nr. 1 din 29.03.2016 ale
Adunării Generale a Acţionarilor şi ale informaţiilor cuprinse în Situaţiile
financiare încheiate pentru exerciţiul financiar 2017.
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Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat Anexa la prezentul Raport –
Calculul gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe
anul 2017 – din care rezultă că Gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi
criteriilor de performanţă este de 104,358 %.

Pentru analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor s-au preluat din
balanţa de verificare întocmită la 31.12.2017, din conturile corespunzătoare,
sumele constituite de plată şi sumele efectiv achitate .

Pentru analiza gradului de îndeplinire a criteriilor s-au folosit formulele şi
ponderile prevăzute în anexa la Contractele de Administraţie şi Mandat şi datele
din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017, Situaţiile financiare ale
exerciţiului financiar 2017 şi Sinteza chestionarelor de evaluare a gradului de
satisfacere a clienţilor pentru anul 2017.

Pentru fiecare valoare (prevăzută şi realizată) a obiectivelor şi criteriilor
care nu poate fi regăsită direct s-au întocmit Fişe de calcul suport pentru Anexa -
Calculul gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe
anul 2017 – la  prezentul Raport şi anume:

- Calculul gradului de încasare a creanţelor;

- Chestionar de evaluare a gradului de satisfacere a clienţilor
privind calitatea apei;

- Impozite şi taxe, serviciul datoriei cu termen de plată în 2016.

Exerciţiul financiar 2017 s-a încheiat cu un profit brut de 6.474.277 lei şi
un profit net în vederea repartizării de 5.793.092 lei care a fost propus a se
repartiza conform prevederilor legale astfel:

- constituire surse pentru IID 2.217.439 lei

- alte repartizări prevăzute de lege

(cf. Contractelor de administraţie şi mandat)         139.034 lei

- participarea salariaţilor la profit 343.662 lei

- dividende acţionari 1.718.309 lei

- alte rezerve 1.374.648 lei
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Calculul gradului  de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2017

Nr.

crt.

Denumirea
obiectivului/criteriului

de performanţă
Modul de calcul U.M.

Perioada analizată

01.01-31.12.2017
Coeficient

de
ponderare

(%)

Grad de îndeplinire
ponderat pentru

perioada analizată
(6*7) %Prevederi Realizări

Grad de
realizare

(%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I. OBIECTIVE

1.

Îndeplinirea obligaţiilor către
bugetul de stat , bugetul asigurărilor
sociale de stat şi fonduri speciale în
termenul legal prevăzut .

Respectarea termenului de plată

Achitarea în totalitate
lei 19.134.731 19.134.731 100,00 10 10,000

2.

Îndeplinirea obligaţiilor privind
impozitele şi taxele locale către
bugetele UAT urile cuprinse în
Contractul de delegare a gestiunii

Respectarea termenului de plată

Achitarea în totalitate
lei 503.710 503.710 100,00 10 10,000

3.

Achitarea serviciului datoriei
aferent programelor de investiţii
SAMTID , ISPA, POS Mediu la
termenele prevăzute

Respectarea termenului de plată

Achitarea în totalitate
lei 8.353.055 8.353.055 100,00 10 10,000

4.
GRADUL DE REALIZARE A
OBIECTIVELOR

DE PERFORMANŢĂ
30,00 30,000
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II. CRITERII

1. Venituri totale
Prevederi – BVC 2017

Realizări – Formular 20 rd. 61
lei 65.234.110 64.528.044 98,92 15 14,838

2. Rata rentabilităţii
Profit brut / Cifra de afaceri x 100

( BVC 2016 ; Formular 20 rd.64;1)
% 8,82 10,22 115,87 15 17,381

3. Productivitatea muncii Venituri totale / nr. mediu de salariaţi lei/pers. 77.938 90.459 103,23 10 10,323

4. Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei
venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare / venituri din
exploatare x 1.000 (BVC 2016; Formular

20 rd.42;16)
lei 914,24 900,04 101,58 10 10,158

5.
Gradul de încasare al creanţelor

( ≥ 85 % )

Încasări aferente facturilor emise în anul de
referinţă  / Facturi emise în anul de

referinţă x 100
% 85,00 85,29 100,34 10 10,034

6. Gradul de satisfacere a clienţilor
privind calitatea apei

Conform chestionarelor anuale

încadrarea la aprecierea FB ŞI B a cel puţin
80 % din respondenţi

% 80,00 92,99 116,24 10 11,624

7.
GRADUL DE REALIZARE A
CRITERIILOR DE
PERFORMANŢĂ

70,00 74,358

GRADUL GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR ŞICRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ
( I.4 + II.7 )

100,00 104,358
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