S.c. RO-ARMYSECURITY

S.A.

Sediul social: Calea Plevnei nr. 141 A, cam. 5 ~i 9, sector 6, Bucure~ti
Reg. Com. Nr. J4011 1387/2011;

CUI: RO 29136150

RAPORTUL

ADMINISTRA

TORILOR

la data de 31.12.2013

S.c. RO-ARMYSECURITY
S.A., cu sediulln Bucurqti, Calea Plevnei, nr. 141 A, sectorul 6,
Inregistrata la Oficiul Registrllllli Comertului de pe h'inga Tribunalul Bucure~ti sub nr. J40/11387/2011,
avand cod unic de Inregistrare 29136150, cu atribut fiscal RO, a desIa~urat In anul 2013 activitate de
proteqie ~i garda ~i formare profesionala, realizand urmatorii indicatori:
- venituri totale
- cheltuieli totale
- profit brut
- impozit pe profit
- profit net

- 4.780.372,35 lei;
- 4.595.746,53 lei;
184.625,82 lei;
28.075,00 lei;
156.550,82 lei;.

Profitul net In suma de 156.550,82 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:
- rezerve legale
9.235,13 lei;
- dividende 85%
125.218,34 lei;
22.097,35 lei;
- surse proprii de finantare (alte rezerve) 15%
La Intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.
8211991, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3055/2009
pentru
aprobarea reglemenHirilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, precum ~i ale O.M.F.P. 79/2014 - privind principalele aspecte legate de intocmirea ~i
depunerea situaliilor financiare anuale ~i a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la
lInitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Bugetul pentru anul 2013 al S.c. RO-ARMYSECURITY S.A. a fost aprobat de ministrul apararii
nationale, ministrul finanlelor publice ~i ministrulmuncii, familiei ~i protectiei sociale ~i publicat In M.O.
nr. 195/26.03.2012,
paltea 1.
La fundamentarea acestuia au fost luate In consideratie urmatoarele:
In luna decembrie 2012, a fost organizat un grup de lucru la care au participat factorii decizionali din
Ministerul Apararii Nationale si reprezentanti ai S.c. RO-ARMYSECURITY
S.A. In vederea analizarii
privind continuarea serviciului de paza In obiectivele ministerului cu aceasta societate;
concluziile grupului de lucru au fost Inaintate conducerii ministerului urmand ca, In conformitate cu
prevederile alt. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.S. 98/2011, directorii de
programe/comandantii
comandamentelor
de arma!similare sa stabileasca obiectivele militare din
domeniul de responsabilitate pentru care achizitia serviciului de paza sa se efectueze cu S.c. ROARMY SECURITY S.A ..
ca urmare, In data de 11.01.2013, a fost Inaintat, cu nr. PM 3/03.01.2013,
Planulmultianual pentru
implementarea graduala a serviciului de paza prin S.c. RO-ARMYSECURITY S.A., document esential
pentru fundamentarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al societatii pentru anul 2013.
deasemenea, la fundamentarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al societatii pentru anul 2013,
conform planului de afaceri al societatii pe anul 2013 s-au luat In ca1cul ~i veniturile din servicii de
formare profesionala In valoare de 28.400 lei.

Potrivit planului de implementare pentru anul 2013 s-a prevazut ca veniturile incasate sa fie
corespunzatoare prestarii serviciului de paza la un numar de 47 posturi de paza, In scadere fata de 58 de
posturi, cate erau la finalul anului 2012, iar Incepand cu luna aprilie ~i respectiv mai 2013, sa se reia paza
la 0 parte din obiectivele la care se renuntase la 31 decembrie 2012.
Astfel a rezultat 0 medie de 52 posturi, pe care s-a fundamentat bugetul anului 2013. In realitate 'insa,
pana la finalul anului 2013 am Incetat paza In 5 obiective, respectiv 8 posturi, cu un tarif mediu de 10,90
lei pe ora de paza, generand atat 0 scadere a veniturilor estimate, cat ~i 0 mic~orare a numarului de
personal prevazut In buget $i In memorandumul nr. 1469/24.07.2013, aprobat In ~edinta de guvern.
Rezultatul brut aferent anului 2013 este 184 mii lei conform bugetului aprobat.
Din cauza Incetarii serviciului de paza la unele obiective ~i a reducerii numarului de posturi la alte
obiective. numarul de angajati a Inregistrat fluctuatii In anumite perioade, ceea ce a condus la cre~terea
numarului de ore lucrate de catre fiecare angajat. Totodata avem 0 cre~tere pe ca~tigul salarial mediu In
anul 2013, din cauza nelncadrarii la maxim a numarului de personal aprobat prin memorandum, deoarece
a trebuit ca un numar mai mic de agenti sa asigure serviciul de paza 24 ore din 24 ore, ceea ce a dus la
cre~terea numarului de ore lucrate de fiecare agent de securitate.
in plus, In cursul anului 2013, salariul minim brut pe economie a avut doua cre~teri, astfel: la
01.02.2013 de la 700 lei la 750 lei, iar la 01.07.2013 la 800 lei. Avand In vedere ca prin specificul ROARMY SECURITY S.A., majoritatea angajatilor (96%) au contracte individuale de munca cu salariul
minim brut pe economie, cele doua mariri au influentat considerabil cheltuielile cu salariile. La finalul
anului s-au prevazut ~i cheltuieli cu concediiIe de odihna neefectuate ale salariatilor, aferente anului 2013
In suma de 13 mii lei, cat $i 20 de zile de concediu de odihna neefectuat aferente remuneratiei
directorului general, In suma de 4 mii lei, ceea ce a dus la 0 depa~ire a cheltuielilor pe contractu I de
mandate conform Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme
cu directivele europene, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru recunoa~terea cheltuielilor.
Yeniturile ~i cheltuielile In anul 2013, pe categorii au fost urmatoarele:
Veniturile din exploatare sunt din prestarea de servicii de paza, calculate la tarif ora post
Inmultit cu numarul de zile prestate ~i cu numarul de ore, pe baza contractelor Incheiate ~i din prestarea
de servicii pentru formare profesionala cursuri de agenti de securitate.
Veniturile financiare provin din dobanzile aferente depozitelor bancare.
CheltuieliIe de exploatare sunt formate din urmatoarele cheltuieli:
- Cheltuieli materiale - cheltuielile cu achizitiile de echipamente de protectie ~i mijloace de aparare,
cheltuieli necesare echiparii agentilor pentru intrarea In posturile de paza, cheltuieli cu combustibilul
necesar deplasarii personalului, furnituri de birou, tipizate etc.
- Cheltuieli cu personalul - pentru anul 2013 - au fost In proportie de 90,48% din totalul cheltuielilor. iar
cheltuielile cu salariile 65,94%.
in cadrul fondurilor speciale pe care societatea Ie are de platit pentru fondul de salarii este ~i taxa
conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind proteqia ~i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, pe care societatea ar trebui sa Ie Incadreze, dar activitatea societatii fiind
protec!ie ~i garda, nu s-au putut Incadra persoane cu handicap. Legea ne permite In cazul in care nu
putem Incadra persoane cu dizabilitati sa achizitionam produse de la unitati protejate ~i autorizate, ceea ce
societatea a ~i tacut.
- Cheltuieli cu prestatiile externe - contin cheltuielile cu taxe necesare la Registrul Comertului, contracte
de consultanta pe linie de personal necesar pentru procesul de selectie, recrutare ~i Incheierea contractelor
individuale de munca conform legii, contracte de consultanta pe linie operativa, administrativa, contract
pentru audit financiar extern, chirie sediu social, abonamente de telefonie fixa ~i mobila, cheltuieli cu
utilitatile. cheltuielile cu comisioanele bancare, cheltuieli de deplasare necesare pentru 'incheierea
contractelor In tara, cheltuieli diverse.

- Cheltuielile aferente contractu lui de mandat al directorului general respecta dispozitiile Legii nr. 203/2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la
nivelul unor operatori economici ~i a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a Intreprinderilor publice. acestea incluzand doar remuneratia lunara a directorului general. De
ascmenea. indemnizatia lunara a membrilor Consiliului de Administratie ~i a Adunarii Generale a
Actionarilor pentru anul 2013 a fost stabilita la nivelul de I% din remuneratia lunara a directorului general
al societatii pana la data de 30.09.2013, iar incepand cu data de 01.10.2013, confonn a Ordonantei
Guvernului 26/2013, la nivelul salariului mediu brut pe ramura. Remuneratia bruta lunara a directorului
general a fost calculata astfel: de ~ase ori salariul minim brut pe ramura, adica 1471,25 lei x 6 = 8.828/Iuna,
remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Administratie la nivelul unui salariu mediu brut pe ramura,
adica \.-+71 lei/luna x 4 l11ell1bri ~i pentru ll1embri i Adunari i Generale a Actionari lor, s-a calculat 0
renull1eratie lunara stabilita la maxim 25% din renumeratia lunara a directorului general al societatii, adica
2.207 lei x 3 membri = 6.621 lei/~edinta.
Cheltuielile cu investitiile - sunt constituite din achizitia de tehnica de calcul, echipamente ~i
aparatura de birou, achizitia de soft-uri ~i mobilier de birou, necesare pentru activitatea de paza ~i
interventie obiective, cat ~i pentru infiintarea ~i inceperea activitatii de ~colarizare ~i pregatirea de
specialitate obi igatorie conform H.G. 30 I 120 12 a agentilor de securitate. Pe cat posibil societatea a Iacut
achizitiile de tehnica de calcul, soft-uri ~i 1110bilierde la unitati protejate, in limita plafonului lunar al
taxei pe care societatea 0 are de pliHit conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 448/2006.
ill anul 2013 ne-a fost aprohatil prin huget achizi(ia de unui autovelzicul pefltru pazii fi
interven(ie, achizi(ie care s-a efectuat in 12 noiemhrie 2013, cumplirfmdu-se 1 autovehicul marca
Dacia Duster in valoare de 49.168,57 lei la un curs euro BNR de 4,4545, iflsemfland 11.037,95 euro
pre( de achizi(iejlirii tva!ii 13.687,06 euro cu tot cu tva.
In baza deciziei directorului general s-a procedat la inventarierea patrimoniului societatii in
conformitate cU O.M.F.P. nr. 2.861/2009 privind inventarierea elementelor de activ ~i de pasiv. In unna
centralizarii datelor ~i compararii cu soldurile din evidenta contabila, nu au rezultat diferente in plus sau
In minus de ordin cantitativ sau valoric.
Evidenta societatii a fost tinuta la zi in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 republicata,
cu modificarile ~i completarile ulterioare. Societatea are organizat serviciul financiar-contabil, condus de
o persoana cu studii superioare.
Societatea a fost auditata financiar de catre d-na Daniela Nicolescu, expert contabil ~i auditor
finaciar, carnet CAFR 1884.
Incheierea anului financiar s-a efectuat in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3055/2009 de
aprobare a Reglementarilor contabile annonizate cu Directiva a IV -a a CEE cu modificarile ~i
completarile ulterioare ~i a Legii nr. 57112003 privind Codul Fiscal cu modificarile ~i completarile
ulterioare.
In prezent serviciul de paza se executa in 14 obiective militare, care apaqin unui numar de 11
autoritati contractante ~i care totalizeaza 41 posturi de paza, reprezentand aproximativ 80% din numarul
de posturi din 2013.
Riscurile ~i incel1itudinile cu care se confrunta activitatea economica a societatii sunt constituite
de instabilitatea ~i imprevizibilitatea bugetarii autoritatilor contractante ceea ce conduce la blocaje ~i
disfunctii l11ajore.
Insuficienta resurselor financiare existente la nivelul Ministerului Apararii Nationale la finalul
anului 20 13 ~i In primul trimestru al anului 2014 a generat 0 situatie speciala, in care societatea a fost
nevoita sa inceteze brusc furnizarea serviciului de paza in 7 obiective militare, fapt care a perturbat
apreciabil activitatea financiara ~i a generat cheltuieli suplimentare prin renuntarea la un numar important
de angajati, precum ~i retragerea din teritoriu a echipamentului ~i mijloacelor de paza.

Inchiderea

Si redeschiderea

activiUitii de paza In aceste obiective presupune cheltuieli In plus,

Incetarea contractelor individuale de munca la un numar mare de agenti de securitate cu elaborarea
tuturor documentelor aferente acestei operatiuni, precum ~i crearea unui climat de nesiguranta ~i
nelncredere In societate, implicit in beneficiarul serviciilor de paza - Ministerul Apararii Nationale.
Cre~terea salariului

minim brut pe economie

de la 800 lei la 900 lei, in conditiile mentinerii

aceluia~i pret al orei paza post constituie un efort financial' determinant
minima a societatii.

in stabilitatea ~i profitabilitatea

Un semnal pozitiv care poate salva societatea in acest an il constituie

faptul ca am declan~at

procedurile de achizitie a serviciului de paza la spitalele militare din teritoriu, unde aproximam ca vor fi
10-12 posturi, ~i aceasta depinde de posibilitatile de finantare ale fiecarui obiectiv, ~i speranta ca, pana la
sfiir~itul acestui an, se va pune in aplicare H.G. nr. 1.169/2013 care prevede bugetarea spitalelor militare
pentru achizitia serviciului de paza.
Dotarea agentilor de securitate cu echipament ~i mijloace de autoaparare este asigurata in
proportie de 100%, in con form itate cu prevederi Ie Legi i 333/2003 ~i ale ordinului m inistrulu i apararii
nationale 111'. MS-98/20 II.
Pregatirea personalului se desIa~oara conform Legii 333/2003,
HG nr. 30112012, ordinului
ministrului apararii nationale nr. MS 98/20 11 ~i conceptiei nr. SMG S-87120 II.
Controlul operational ~i controlul intern a fost ~i este organizat de catre personalul specializat, in
conformitate cu specificul activitatii societatii ~i prevederile actelor normative, in anul 2013
netnregistrandu-se

raportari de tncalcari sau abateri specifice sau evenimente deosebite.

Lunar, serviciul de paza furnizat de societate este evaluat de catre unitatile militare beneficiare,
pana In prezent aprecierile fiind tn totalitate foarte bune.
In toata aceasta perioada societatea a avut

0

cooperare ~i colaborare fructuoase cu structurile de

specialitate din lnspectoratul General al Politiei Romane, Direqia Generala a Politiei Municipiului
Bucure~ti ~i Inspectoratele Judetene ale Politiei din zonele unde se furnizeaza servicii de paza carora le-a
solicitat ~i a primit consiliere de specialitate permanent.
In anul 2013 societatea a fost supusa auditului intern al C.N. ROMTEHNICA
aprilie - iunie 20 13 ~i controlului Direqiei
carora nu s-a constatat nici 0 neregula.

Generale a Politiei Municipiului

S.A. in perioada

Bucure~ti, aqiuni tn urma

Incepand cu luna martie 2013 societatea este in masura sa asigure ~i calificarea personalului de
paza, aceasta fiind autorizata ifl conditiile Ordonantei Glivernlilui nr. 129/2000
profesionala a adultilor, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 375/2002.
Obiectivele

privind

formarea

socieHitii pe termen scurt ~i mediu:

I. Furnizarea In anul 2014 de servicii de paza corespunzator licentei ~i autorizatiilor detinute de
societate ~i contractelor de prestari servicii incheiate in acest scop pentru 17 obiective totalizand 43 de
posturi de paza cu agent de securitate neinarmat ~i 6 posturi cu agent de securitate inarmat, iar in
anul 2015 tn obiectivele stabilite prin "Planul multianual pentru implementarea graduala a serviciului de
paza prin SC RO-ARMYSECURITY
SA filiala a CN ROMTEHNICA
~efului Statului Major General nl'. PM-17771 16.10.2013.
2. Organizarea
profesionala pentru:

de cursuri

de calificare/specializare

- cali fica rea a 40 de participanti

SA" trim is cu adresa loqiitorului

~i furnizarea

de servicii

de formare

prin cursul "Agent de securitate";

- pregatirea continua a 215 agenti de securitate prin cursul de pregatire de specialitate;
- specializarea a 20 agenti control acces prin cursul "Agent de control acces".
- specializarea pentru "Manager de securitate"

3. Realizarea 'in anul 2014 a unei cifre de afaceri de 4.782.642 lei, obtinuta din furnizarea de
servici i astfel:
- servieii de paza in valoare de 4.721.042,00 lei;
- servieii de formare profesionala in valoare de 61.600,00 lei.

In acest fel eifra de afaceri ere~te 'in anul 2014 eu un proeent de 1,14% fata de cifra de afaceri
real izata in anul 20 I3.
4. Pregatirea societatii pentru furnizarea de servicii de paza eu agent de seeuritate inarmat, 'in
vederea furnizarii acestui tip de servicii conform documentelor de planifieare ale Ministerului Apararii
Nationale. incepand cu anul 2014.
5. Identifiearea altor obiective in care sa asiguram serviciul de paza.
6. Asigurarea resurselor financiare, umane ~i materiale pentru furnizarea servieiilor de paza ~i de
pregatire profesionala stabilite ~i pentru funqionarea societatii.
7. Identificarea cailor ~i modalitatilor de accesare de fond uri europene pentru serviciile de formare
profesionala a personalului proven it din randul eadrelor militare disponibilizate ~i!sau ~omerilor.
Se estimeaza ea S.c. RO-ARMYSECURITY S.A. va inregistra un profit eontabil de aproximativ
187 mii lei la sfar~itul anului 2014, urmand ea repartizarea aeestuia, sa fie efectuata conform prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repar1izarea profitului la societatile nationale, companiile
nationale ~i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum ~i la regiile autonome,
eu modificarile ~i completarile ulterioare ~i conform prevederilor Legii nr. 3111990 privind soeietatile
comereiale, cu modificarile ~i eompletarile ulterioare, Legii contabilitatii nr. 8211991, republicata, ~i
Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cumodifiearile ~i completarile ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Viorel Papae
Pre~edinte al Consiliului de Administra1ie
Tudor Stoian
Membru in Consiliul de Administratie
Marian Cristea
Membru in Consiliul de Administratie
Bogdan Cernat
Membru in Consiliul de Administratie
Eduard Radi
Membru in Consiliul de Administratie
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