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RAPORTUL
AUDITORULUI INDEPENDENT
privind situatiile financiare intocmite la 31.12.2013
de Societatea comerciaHi RO-ARMYSECURITY S.A.
In atentia
, Adunarii Generale a Actionarilor
,

1. Raportul auditorului asupra Situatiilor financiare
In conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii, am auditat
situatiile financiare intocmite la 31.12.2013 de Societatea comerciala ROARMYSECURITY S.A. care cuprind: bilantul la 31.12.2013, contul de
profit ~i pierdere, situatia capitalurilor proprii, situatia activelor imobilizate,
sumarul politicilor contabile semnificative, notele explicative ~i anexele la
bilant·
Bilantul Societatii comerciale RO-ARMYSECURITY S.A. se prezinta
astfella 31 decembrie 2013:
- lei Active imobilizate
100.205
1.124.299
Active circulante
4.451
Cheltuieli in avans
Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada de un an
514.006
Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada mai mare de un an
o
Total capitaluri proprii, din care:
714.949
- capital subscris varsat
550.000
o
- rezerve din reevaluare
- rezerve legale
17.633

o

- rezultatul reportat
- rezultatul exereitiului
,

156.551

Cifra de afaeeri raportata pentru anul2013 este in suma de 4.728.968 lei.
Am efeetuat auditarea aetivitatii
finaneiar-eontabile a soeietatii
RO,
,
ARMY SECURITY SA. in eonformitate eu Normele de audit in vigoare
emise de Camera Auditorilor Finaneiari din Romania. Aeestea ne eer sa
planifidim ~i sa efeetuam auditul astfel inca.t sa obtinem sufieiente asigurari
ea situatiile finaneiare nu eontin erori semnifieative. La realizarea luerarilor
de audit, am avut In vedere reglementarile legale In vigoare,astfel:
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 7511999 privind auditul
finaneiar, eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare;
Hotararea
Guvemului
nr.
433/2011
pentru
aprobarea
Regulamentului de organizare ~i funetionare a Camerei Auditorilor
Finaneiari din Romania;
Ordinului Ministerului Finantelor Publiee ill. 3055/2009 pentru
aprobarea Reglementarilor eontabile eonforme eu directive Ie
europene, eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare;
Legea nr. 8211991 a eontabilitatii, republieata, eu modifiearile ~i
eompletarile ulterioare;
Alte aete normative, eu earacter general, care reglementeaza
aetivitatea economico tinanciara in Romania.
S-a tinut seama, de asemenea, de precizarile contractului de prestari
servieii de audit, ineheiat eu soeietatea RO-ARMYSECURITY S.A.
2. Responsabilitatea
financiare

conducerii

pentru

intocmirea

Situatiilor

Situatiile finaneiare sunt responsabilitatea eondueerii soeietatii auditate,
privind autentieitatea, realitatea ~i legalitatea intoemirii lor In eonformitate
eu reglementarile speeifiee:
Legea nr. 8211991 a eontabilitatii, republicata, eu modifiearile ~i
eompletarile ulterioare;
Ordinului Ministerului Finantelor Publiee ill. 3055/2009 pentru
aprobarea Reglementarilor eontabile eonforme eu direetivele
europene, eu modifidirile ~i eompletarile ulterioare;
Normele elaborate de Ministerul Finantelor Publiee privind
inehiderea exereitiului financiar 2013.
Responsabilitatea mentionata include Indeosebi:

intocmirea situatiilor financiare, in conformitate cu cadrul general
de raportare aplicabil, respective OMFP nr.3055/2009;
conceperea, implementarea ~i mentinerea unui control inten
relevant, care sa asigure intocmirea ~i prezentarea fideHi a situatiilor
financiare;
selectarea ~i aplicarea politicilor contabile adecvate;
elaborarea estimarilor contabile rezonabile;
conducerea intregii activWiti economice a organiza!ieie, prin
elaborarea ~i adoptarea procedurilor generale ~i operationale la
nivelul fiecarui domeniu de activitate, compartiment ~i fiecarei
activitati.
,
3.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea auditorului este de a exprima 0 oplme cu pnVlre la
situatiile financiare ill urma auditului efectuat in conformitate cu Normele de
audit in vigoare emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania ~i
Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde prevad ca auditorul sa
se conformeze cerintelor etice ~i cele privind: independenta, integritatea,
obiectivitatea ~i competenta profesionala. Auditorul planifica ~i efectueaza
auditul in a~a fel incat sa obtina 0 asigurare rezonabila a masurii in care
situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.
Un audit implica efectuarea de teste ~i proceduri pentru obtinerea
probelor de audit referitoare la valorile ~i prezentarile din situatiile
financiare. Procedurile ~i testele selectate depind de rationamentul
auditorului ~i de evaluarea riscului ca situatiile financiare sa prezinte
denaturari semnificative cauzate de frauda sau eroare. In realizarea
evaluarilor riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant
pentru intocmirea situatiilor financiare ale organizatiei, in vederea elaborarii
de proceduri de audit adecvate circumstantelor, rara a avea - in nici-unul
dintre cazuri - scopul de a exprima 0 opinie asupra eficacitatii controlului
intern. Audirul trebuie sa includa evaluarea gradului de adecvare a politicilor
contabile utilizate ~i a caracterului rezonabil al estimarilor contabile realizate
de conducere, precum ~i prezentarea generala adecvata a situatiilor
financiare.
Auditorul considera ca, probe Ie de audit pe care le-a obtinut ~i testele
efectuate, sunt suficiente ~i adecvate pentru a fumiza 0 baza rezonabila
pentru opinia auditorului.
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4. Opinia auditorului fara rezerve

Raportul de audit financiar a fost elaborat cu referire la bilantul la
31.12.2013, contul de profit ~i pierdere, situatia capitalurilor proprii, situatia
activelor imobilizate, sumarul politicilor contabile semnificative, note Ie
explicative ~i anexele la bilant, precum ~i a dosarelor permanente de lucru, a
testelor efectuate ~i a probe lor de audit culese de auditor pe parcursul
efectuarii activitatii de auditare.
Raportul de audit a fost realizat pe baza deciaratiei conducerii societatii
RO-ARMYSECURITY SA., cum ca situatiile financiare sunt intocmite sub
responsabilitatea sa, precum ~i a precizarii faptului ca responsabilitatea
auditorului este de a exprima 0 opinie cu privire la aceste situatii financiare,
pe baza auditului efectuat.
Auditul a fost planificat ~i s-a efectuat potrivit unui plan de misiune ce a
vizat obtinerea unei asigurari rezonabile asupra situatiilor financiare
intocmite la 31.12.2013, precum ~i pentru depistarea eventualelor erori
semnificative care ar fi putut sa influenteze aceste situatii.
Auditul financiar s-a derulat in concordanta cu cerintele reglementarilor
Camerei Auditorilor Financiari din Romania (Normelor de audit ~i Ghidului
privind Auditul calitatii), care impun ca planificarea ~i efectuarea auditului
sa se realizeze astfel incat sa se obtina 0 asigurare rezonabila ca situatiile
financiare nu contin
, erori semnificative.
Auditarea a inclus examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit care
sa sustina sumele ~i informatiile cuprinse in situatiile financiare, evaluarea
principiilor contabile aplicate ~i a estimarilor conducerii, precum ~i a
prezenUirii generale a situatiilor financiare.
Consideram ca probele de audit ~i testele efectuate, reprezinta 0 baza
rezonabila pentru exprimarea opiniei asupra situatiilor financiare intocmite
la 31.12.2013 de catre societatea RO-ARMYSECURITY S.A., astfel:
a). Auditorul a participat la inventarierea anuala si am constatat ca
operatiunile de inventariere a patrimoniului societatii s-au desIa~urat in
conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Responsabilitatile privind
efectuarea inventarierii au revenit subcomisiilor de inventariere ~i comisiei
centrale, numite prin Decizia Directorului general nr.79/ 23.12.2013.
Am constatat ca societatea RO-ARMYSECURITY S.A. nu detine
terenuri in proprietate.
b). Am constatat existenta unor politici contabile adecvate, tiparite ~i
aprobate de conducerea societatii RO-ARMYSECURITY S.A.
In scopul prevenirii riscului nedepistarii la timp a unor eventuale erori, sau adoptat masuri importante pentru intarirea controlului financi preventiv

~i a celui de gestiune, elaborandu-se proceduri specifice concrete ~i
stabilindu-se transparente responsabilitati ierarhice. In aceste conditii putem
aprecia preocuparea pentru asigurarea desIa~urarii In conditii optime a
activitatilor de audit si control intern.
c). Balantele de verificare se Intocmesc lunar, pe baza Im"egistrarilor
contabile realizate utilizand echipamente de calcul ~i soft-uri adecvate. In
timpul exercitiului financiar analizat, nu s-au efectuat compensari Intre
venituri ~i cheltuieli. Sumele din balantele sintetice ~i analitice sunt preluate
corect din conturile corespunzatoare, neexistand neconcordante Intre acestea.
Din verificarile efectuate asupra corelatiilor Intre activul ~i pasivul
bilantului ~i elementele patrimoniale, nu s-au constatat aspecte deosebite sau
abateri de la reglementarile legale ill vigoare. Bilantul contabil a fost
elaborat conform cerintelor legale privind activitatea financiar-contabila, pe
baza balantei
, de verificare Intocmita la 31.12.2013.
Situatiile financiare au fost Intocmite In conformitate cu reglementarile
legale In vigoare, de 0 maniera adecvata ~i prezinta 0 imagine rezonabila, In
toate aspectele semnificative, a starii patrimoniale ~i financiare a societatii
RO-ARMYSECURITY S.A.la 31.12.2013.
In opinia noastra, situatiile financiare ale societatii comerciale ROARMYSECURITY S.A., intocmite la 31.12.2013, sunt prezentate corect,
reflectand 0 imagine fidela a pozitiei financiare, a patrimoniului, a
contului de profit ~i pierdere, a mi~carilor capitalului propriu pentru
exercitiul financiar al anului 2013, in conformitate cu prevederile
stabilite prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.
5. Alte aspecte

Pana la data illtocmirii prezentului raport, auditorul n-a fost In~tiintat
despre eventuale evenimente ulterioare perioadei exercitiului la care facem
referire, care sa necesite ajustarea sau prezentarea lor In situatiile financiare
sau In notele acestora.
In conformitate cu OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, am citit Raportul administratorului, atasat situatiilor financiare.
Raportul administratorului nu face parte din situatiile financiare. In Raportul
administratorului nu am identificat informatii financiare care sa fie, In mod
sernnificativ, neconcordante cu informatiile din Situatiile financiare ale
anului 2013.

r

•

Acest raport este destinat in exclusivitate Adunarii Generale a
Asociatilor, terti lor interesati a avea 0 Imagme reala a societatii ROARMYSECURITY S.A..

Reprezentant legal,

Auditor DANIELA NICOLESCU

Cabinet de audit
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