MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate
al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 şi a programului de activitate pe anul 2020
ale societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.335927/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.335757/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul
Guvemanţă Corporativă
- Adresa nr. 532/21.04.2020 a societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL, înregistrată cu
nr.334741/CP/22.04.2020;
- Adresa nr.334719/22.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanţă
Corporativă.
în conformitate cu prevederile:
- Art. 194 alin .(l) lit. a) şi lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată4, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanţelor publice privind principalele aspecte legate de
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale M inisterului Finanţelor Publice şi pentru
reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăţilor la care Sectorul 3 al municipiului
Bucureşti este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit.d), g) şi h) şi art.13, pct.13.6, alin (3), lit.e) din Actul Constitutiv al societăţii
OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.98/29.03.2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
Luând în considerare:
Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea
drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
A rt. 1. Se aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2019 al societăţii OPS3Ordine şi Protecţie S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
A rt. 2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii societăţii
OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
A rt. 3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3-Ordine
şi Protecţie S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, şi se constată că mai mult de 80% din activităţile acesteia sunt efectuate în vederea îndepinirii
sarcinilor care îi vor fi încredinţate de Sectorul 3.
A rt. 4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
A rt. 5. Se aprobă descărcarea de activitate şi de gestiune a administratorilor Consiliului de
Administraţie al societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie 2019.
A rt. 6. Societatea OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi,
a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 şi a programului de
activitate pe anul 2020 ale societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti
prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017
înfiinţarea societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL, având ca acţionar majoritar Sectorul 3 al
Municipiului Bucureşti şi al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului
constitutiv constă în activităţi de protecţie şi gardă.
în calitatea sa de acţionar, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti trebuie să demonstreze
transparenţă şi maximă claritate în politica sa de acţionariat, urmărind în raporturile sale cu
societăţile la care este acţionar, eficacitatea şi profitabilitatea economică.
Astfel, societatea prezintă Bilanţul contabil anual care conţine informaţii atât despre active
cât şi despre pasive, având rolul de a reda o situaţie clară, atât în formă sintetică cât şi valorică, a
situaţiei financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la
previziuni pentru evoluţia bugetului şi la o orientare mai profitabilă privind activitatea societăţii. Din
actele prezentate rezultă că societatea OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 5RL a realizat în cadrul
exerciţiului financiar 2019 un profit în valoare de 847.068 iei.
Anual, autoritatea publică tutelară primeşte un raport din partea Consiliului de Administraţie
părivind execuţia mandatului administratorilor şi a activităţii societăţii, care are la bază planul de
administrare care este corelat cu scrisoarea de aşteptări.
Programul de activitate al societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL pentru anul 2020, este
un document de referinţă pentru respectarea angajamentelor faţă de comunitatea locală şi
obţinerea performanţei, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiţii
aflate în derulare, asigurarea unei evoluţii a societăţii, precum şi priorităţile necesare pentru
optimizarea cheltuielilor şi obţinerea de profit.
Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiţii din cadrul Programului de activitate al
societăţii rezultă că 80% din activităţile desfăşurate în cadrul societăţii sunt pentru Sectorul 3 al
Municipiului Bucureşti.
Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăţilor la
care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit
la societatea OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru
financiar, societatea realizând profit.

D atele dum neavoastră personale sunt prelu crate de P rim ăria Sectorului 3 în conform itate cu R egulam entul U niunii E uropene 2016/679 în scopul
în d ep lin irii atribuţiilor legale. D atele p o t fi d ezv ălu ite u nor terţi în b aza unui tem ei legal justificat. V ă puteţi exercita d repturile prevăzute în R egulam entul
U E 2 0 1 6/679, printr-o cerere scrisă, sem nată ţ i d atată transm isă pe ad re sa Prim ăriei Sector 3.

P R IM Ă R IA ^ fc

SECTORULUI <

CABINET PRIMAR

B U C U R E ŞT I^ J

Luând în considerare cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate
nr.335757/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanţă Corporativă am
iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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Nr. 335757/23.04.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a
raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 şi a programului de activitate pe
anul 2020 ale societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înfiinţarea societăţii
OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr.
31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate,
conform prevederilor actului constitutiv constă în Activităţi de protecţie şi gardă, cod CAEN 8010.
Prin adresa nr. 532/21.04.2020, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 334741/22.04.2020,
societatea OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL propune spre aprobare:
1. Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2019 (anexele 1 şi 2), însoţite de
raportul auditorului ( anexa 5)
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2019 (anexa 3)
3. Programul de activitate al societăţii pentru anul 2020 (anexa 4)
1.
Bilanţul contabil anual- conţine informaţii atât despre active, cât şi despre pasive şi are
rolul de a reda o situaţie clară, atât în foma sintetică cât şi valorică a situaţiei financiare aferente
unei persoane juridice şi poate ajuta Ia previziuni pentru evoluţia bugetului şi la o orientare mai
profitabilă privind activitatea societăţii.
Consiliul de Administraţie al societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL prin hotărârea nr.
83/31.03.2020 a aprobat transmiterea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie 2019 către Sectorul 3 al Muncipiului Bucureşti pentru aprobare.
Situaţia financiară a societăţii este prezentată sintetic in tabelul următor cu date extrase din
bilanţul cu anexele sale şi sitaţia contului de profit şi pierderi pentru exterciţiul financiar 2019.
A. Elemente de bilanţ
Activ

Sold la 01.01.2019

lei
Sold la 31.12.2019

Active imobilizate-total din care:
- Imobilizări necorporale
- Imobilizări corporale
- Imobilizări financiare
Active circulante-total din care:
- stocuri
- creanţe
- investiţii pe termen scurt
- disponibilităţi în casă şi banei

606.606
8.094
598.512
0
4.093.026
472.391
1.850.673
0
1.769.962

474.543
6.413
468.130
0
5.232.950
27.301
2.393.209
o
2,812.440

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii airibujiibr legale. Datele pol fi dezvăluite unor ierţi în baza unui temei legal justificai V a putefi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Pasiv
Sold 01.01.2019
Capitaluri proprii-total din care
3.491.336
- capital social şi subscris
4.000.000
- rezerve
0
- profitul
sau
pierderea 230.877
exerciţiului financiar

B, Contul de profit şi pierderi
Indicator
Venituri totale din exploatare
Cheltuieli totale din epolatare
Rezultat din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar
Venituri totale
Cheltuieli total
Rezultat B rut
Cheltuieli cu impozitul pe profit
; Rezultatul net

Sold 31.12.2019
4.338.404
4.000.000
21.610
847.068

2018

2019

12.902.068
12.671.663
230.405
472
0
472
12.902.540
12.671.663
230.877
0
230.877

19.303.122
18.385.368
917.754
698
6
698
19.303.820
18.385.368
918452
71.384
847.068

în cadrul exerciţiului financiar 2019, societatea OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL, a realizat
un profit în valoare de 847.068 lei.
Prin HCLS 3 nr, 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care
Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, motiv pentru care societatea OPS3-Ordine şi Protecţie S3
SRL a dus la îndeplinire prevederile hotărârii menţionate, pentru anul financiar 2019.
în urma auditării situaţiilor financiare ale societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL, care
cuprind bilanţul la 31 decembrie 2019, contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar
încheiat la această dată, precum şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi notele
explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „în opinia mea, situaţiile financiare
individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare a societăţii la data de 31 decembrie
2019 precum şi a performanţei financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Bilanţul societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL a fost întocmit cu respectarea
prevederilor legale:
> Art. 28, alin 1 din Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare
„Persoanele prevăzute la art.l au obligaţia să întocmească sitaţii financiare anuale, inclusiv
în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în condiţiile legii.”
> Art. 194, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „ Adunarea asociaţilor are următoarele atribuţii
principale: să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului.”
> Art. 12, pct. 12.1” Adunarea Generală a Asociatţilor are următoarele atribuţii:
> lit.d) hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale;
> lit.g) examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după analizarea
raportului Consiliului de Administraţie.”

2

PR IM Ă R IA ^ I

SECTORULUI <

S E R V IC IU L C O N T R O L IN T E R N
C O M P A R T IM E N T G U V E R N A N Ţ Ă C O R P O R A T IV Ă

BUCUREŞTI^J

> Art 17, pct.17.1 din actul constitutiv al societăţii „ Bilanţul contabil şi contul de profit şi
pierderi al societăţii vor fi întocmit prin grija membrilor Consiliului de Administraţie. Ele
se supun aprobării Adunării Generale.”
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2019
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în exercitarea rolului său de asociat majoritar trebuie
să ofere maximă transparenţă cu privire la politica sa de acţionariat, urmărind în raporturile sale cu
întreprinderile publice eficacitatea şi profitabilitatea economică.
Anual autoritatea publică tutelară primeşte un raport din partea Consiliului de Administraţie
părivind execuţia mandatului administratorilor şi a activităţii societăţii.
La elaborarea raportului de activitate, stă la bază planul de administrare, scrisoarea de
aşteptări şi prezintă misiunea, obiectivele, resursele, indicatorii de performanţă financiară şi
nefinanciari pentru anul precedent
Membri Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL au fost
numiţi în urma derulării procedurii de selecţie prin HCLS 3 nr. 342/27.07.2017, nr. 693/28.12.2017
Şi nr. 557/28.11.2018 în următoarea componenţă:
> Bunescu Alexandru Răzvan deţine calitatea de Preşedinte al Consiliului de
Administraţie;
> Florescu Adrian-Constantin;
> Grigoraş Andrei;
> Petrescu Anamaria-Clemans;
> Slămescu Dorin Daniel;
> Visu Mihaela;
> Azoiţei Florina-carmen.
Raporul de activitate al Consiliul de Administraţie pentru anul 2019 conţine următoarele informaţii:
- Prezentarea generală a societăţii,
- Informaţii cu privire la bazele legale de cosntituire, capitalul social, structura acţionariatului.
- Conducerea şi administrarea societăţii
informaţii cu privire la atribuţiile AGA. administrarea societăţii, atribuţiile consiliului de
administraţie;
- informaţii cu privire la activitatea pe care a desfăşurat-o Consiliul de Administraţie al
societăţii în anul 2019, respectiv s-au întrunit în cadrul a 21 de şedinţe în care au fost analizate
diferite aspecte ce ţin de buna desfăşurare a activităţii societăţii şi luate 30 de hotărâri, s-au elaborat
documente suport pentru activitatea executivă a societăţii;
- prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019
- gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă
Elaborarea raportului de activitate respectă următoarele prevederi legale:
Art. 56 din OUG 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor
publice,, Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un
raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a
anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de
internet a întreprinderii publice.”
Totodată, se solicită descărcarea de activitate şi gestiune a administratorilor Consiliului de
Administraţie al societăţii, pentru anul financiar încheiat ia 31 decembrie 2019.
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Programai de activitate al societăţii OPS3-Ordine si Protecţie S3 SRL pentru anul
2020
A fost elaborat luându-se în consi derare un trend ascendent al societăţi i, priorităţi le necesare
pentru optimizarea cheltuielilor şi obţinerea de profit, precum şi îndeplinirea scopului pentru
care a fost înfiinţată societatea.
Obiective stabilite pentru anul 2020
- Generarea de venituri si inregistrarea de profit, prin continuarea activităţii de pază şi
protecţie, mentenanţă asupra obiectivelor aflate pe raza Sectorului 3 al Muncipiului
Bucureşti;
- Eficienţă şi eficacite în implementarea proiectelor demarate;
- Publicarea pe site-ul propriu al societăţii a tuturor informaţiilor de interes, astfel incât să
fie promovată transparenţă şi informarea corectă asupra activităţii societăţii, într-un mod
eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informaţii, cât şi timpii de răspuns.
- Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a
indicatorilor de performanţă.
- Asigurarea de activităţi de organizare a societăţii cu privire la investiţia în resursele
necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, pentru a oferii servicii de înaltă
calitate;
- armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvemanţei
coiporative a întreprinderilor publice;
Potrivit programului de activitate, rezultă că în anul 2020 peste 80% din activităţile
desfăşurate în cadrul societăţii sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.
Conform art. 12 pct. 12.1 lit. h) din actul constitutiv „Adunarea Generală a Asociaţilor are
următoarele atribuţii: aprobă programul de activitate şi bugetul societăţii (inclusiv investiţiile şi
finanţările), modifică pianul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri(remuneraţia
pentru activităţile societăţii)”.
Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de
Administraţie pe anul 2019 şi a programului de activitate pe anul 2020 ale societăţii OPS3-ordine
şi Protecţie S3 SRL,

întocmit,
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Sediul Social; Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, B ucureşti
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Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti
si

S3 SRL i

£.1

c L '&

dl.Robert Sorin Negoifa, Primarul Sectorului 3 Bucureşti
Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3 , Bucureşti

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea
Bilanţului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru
exerciţiul financiar incheiat 2019 al societăţii OPS3-ORDINE SI PROTECŢIE
S3 S.R.L., la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de
activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3-ORDINE SI
PROTECŢIE S3 S.R.L. pentru anul 2019, a Raportului de Audit Financiar, a
Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020, precum si a descărcării
de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exerciţiul financiar 2019.

Stimate domnule Primar / Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3
Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L., persoană juridică română,
cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa ,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI
37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, In calitate de Preşedinte al
Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, având
în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societăţii subscrise precum şi scopul
pentru care a fost constituită societatea subscrisă înaintăm prezenta,
Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilanţului
contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exerciţiul financiar incheiat 2019 al
societăţii OPS3-ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L., la care Consiliul Local Sector 3 este asociat
majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3-ORDINE
SI PROTECŢIE S3 S.R.L. pentru anul 2019, a Raportului de Audit Financiar, a Proiectului de
Program de Activitate pentru anul 2020, precum si a descărcării de gestiune a membrilor
organelor de conducere pentru exerciţiul financiar 2019.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului
Bucureşti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea
nr. 98/29.03.2017 înfiinţarea societăţii OPS3 - ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L.
Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu
răspundere limitată al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv
constă in activitati de protecţie si garda, cod CAEN 8010.
Conform prevederilor Legii societăţilor comerciale nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
Adunării Generale a Asociaţilor ii revine obligaţia de a aproba situaţia financiara anuala, de a stabili
repartizarea profitului sau recuperarea pierderilorţart. 194 lit.a)
Conform Actului constitutiv al societăţii, Adunarea Generala a Asociaţilor are următoarele atribuţii
principale:

1

Cl )

S.C 0PS3- ORDINE SI PROTECŢIE S 3 SRL
Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, Bucureşti

-art. 12 pot. 12.1 lit.d)hotaraste asupra insusirii rezultatelor anuale;
-art. 12 pct.12.1 litg)examineaza, aproba si modifica bilanţul si contul de profit si pierderi,
după analizarea raportului Consiliului de Administraţie.
-art. 12 pct.12.1 lit.h)aproba Programul de activitate si bugetul Societatii(inclusiv investitiilt
si finanţările), modifica planul de activitate si bugetul si Stabileşte politica de preturi(remuneratia
pentru activitatile Societăţii)
Pentru aceste considerente solicitam promovarea pe ordinea de zi a şedinţei
Consiliului Local 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin
care sa se aprobe Bilanţul contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru
exerciţiul financiar incheiat 2019 al societăţii OPS3-ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L., la care
Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de
Administraţie al societăţii OPS3-ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L. pentru anul 2019, a
Raportului de Audit Financiar, a Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020,
precum si a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exerciţiul financiar
2019.
Anexam prezentei adrese următoarele documente:
1. Bilanţul Contabil cu anexele sale si Contul de
Profit si pierderi pentru anul 2019 al OPS3-ORDINE
SI PROTECŢIE S3 S.R.L
2. Raportul de Activitate al Consiliului de Administraţie
al OPS3-ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L
3. Proiectul de Program de Activitate pentru anul 2020 al
OPS3-ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L.
4. Raportul de Audit Financiar pentru anul 2019 al
OPS3-ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L

file

ii
8
Ao

file
file
file

Cu consideraţie,
dl. Bunescu Alexandru-Razvan
în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie
OPS3-Ordine si Protecţie S3 S.R.L.

2

3
p ifatfrw m ai

sioo3_Ai.o.o 24.02.2020

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucureşti

Tip situaţie financiara: BS

Sucursala

dacâ
este cazul:

Anul 2019

^

GIE - grupuri de interes economic

3

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
4.000.000

Suma da control
SC OPS3 ORDINE SI PROIECŢIE S3 SRL

Judeţ

Sector

Localitate

Bucureşti

Sector3

Bucureşti

Strada

Nr.

Bloc

CALEA VITAN

Scara

Ap .

Telefon

J40/5480/2Q17

UI

Z D I Z O I I
| Cod unic de înregistrare

**4
A

Entitatea

1 0 0 2 6

Forma de proprietate
12-Sodetati cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod sl denum ire dasa CAEN)
BOI OActWitiţi de protecţia ţi gândi
ia preponderenta efectiv desfăşurate (cod si denum ire dasa CAEN)
8010 AdfvitiţJ da protecţia fi gardă

S ituaţii financiare anuale

a

R a p o rtă ri a n u a le

( en tităţi al câtor n*«cîţiu fm andat coincid e o i anul calendaristic)

f i
|T '
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p u b lic
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□
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3. subunităţile deschise In România d e s o d e tă ţl rezid en te |n state
aparţinând Spaţiului Econom ic European

S itu a ţiile fin an ciare anuale încheiate la 31.12.2019 de către en titSţile prevăzute la pct.9 aiin.(3) d in Reglem en tările contabile,
aprobate p rin O M F P nr. 1.802/2014, cu m o d ifică rile şi co m p le tă rile u lte rio a re , a l c ă ro r exe rciţiu fin a n c ia r corespunde cu
a nu l ca le n daristic

FIO - BILANŢ PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F4(l - SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri-total

4.33 404

Capital subscris

4.000.000

Profit/ pierdere

847.068
ÎNTOCMIT,

ADMINISTRATOR,
Num ele s i prenumele________________ ___

Num ele sl prenum ele

BUNE5CU ALEXANDRU RAZVAN

MOLDOVEANU IONELA
Calitatea
12-CONTABILSEF

S e m n ă tu ra .
Sem nătura____________________________
Nr.de înregistrare in organism ul profesional

ionela

Semnat digital de
Ionela Moldoveanu

M o l d o v e 'a n 09:31:20
y j 3 S 2+03'00'
i 0,tn®
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea a re o b lig a ţie le g a lă de auditare a situ aţiilo r flnandare anuale?

O

DA | ®

NU

Entitatea a o p ta t v o lu n ta r pentru audttarea situ aţiilor financiare anuale?

O

DA ®

NU

S itu a ţiile fin a n c ia re a n u a le a u fo s t a p ro b a te p o triv it le g ii g j

AUDITOR
Nume si prenum e auditor persoana fizică/ Denum ire firm a de audit
RADULESCU M. GEORGETA
Nr.de înregistrare In Registrul ASPAAS
4906

CIF/CUI

2 7 2 4 14 6 9

4 H & K A » rh 1
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BILANŢ PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

-Iciz

Sold la:

■

Denumirea elementului

|

î

{formulele de calcul se refera (a N r.rd. dtncol.B)

•

Nud.
OMFP
nrJ7fl
/ 2019
A

B

01.01.2019

31.12.2019

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071+4094
+ 208-280-290-4904)

01

01

02

02

03

03

04

II. IMOBILIZĂRI CORPORA L£(ct211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231 +235+4093-281-291 -2931-2935 - 4903)

8.09'\

6.413

598.511

468.130

04

606.60f

4 7 4 3 43

as

05

472391

27301

06

06a
001)

1.850,673

2393.209

2. Creanţe reprezentând d iv id e n d e repartizate în cursul exerciţiului
financiar (ct, 463)

07

06b
(302)

TOTAL (rd.06a+06b)

08

06

1.850.673

2393.209

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
(«±501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

10

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* -2 9 6 * )
ACTIVE IMOBILIZATE -T O T A L (rd. 01 + 02 + 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI (ct.301 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332
341+345+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-37S
+381+/-388+4Q91 - 391- 392-393-394-395-396-397-39B - din ct.4428 - 4901)
II.CREANŢE
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**
+456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI (cL508* + 5112+512+531+532+541 +542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd, 05 + 06 + 07 + 08)
C. CHELTUIELI IN AVANS [ct. 471) (rd.11+12)

08

1.769.962

2.812.440

11

09

4.093.026

5.232950

12

10

10.484

32.896

10.484

32.896

Sum e de reluat într-o perioada de până la un an (ct. 471 *)

13

11

5um e de reluat în tr-o perioadă m ai mare de un an (ct. 471 *)

14

12

1S

13

1.218.780

1.401.985

16

14

2.884.730

3.863.861

17

15

3.491.336

4338.404

G. DATORI!:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE U N A N (Ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419
+421 +423+424+426+427+4281+431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581
+462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

1, VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

21

19

Sum e de reluat în tr-o perioadă d e până la un an (ct. 475*)

22

20

Sum e de reluat în tr-o perioadă m ai mare de un an (c t 475*)

23

21

24

22

>. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE iNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ
U N A N (ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419
+421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661 +473***+509+5186+519)
lA

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd.09+11-13-20-23-26)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21)

2. Venituri înregistrate în avans [ct. 472) (rd.23+24)
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Sum e d e reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*}

2Î

23

Sum e d e reluat intr-o perioada mal mare de un an ( c t 472*)

26

24

27

25

Sum e d e reluat într-o perioadă de pănă la un an (ct.478*)

28

26

S u m e de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct, 47B*}

29

27

30

28

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

4.000.000

4.000.000

1, Capital subscris vărsat (ct, 1012)

32

30

4.000.000

4.000.000

2. C apita Isubscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. P atrim on iu l regiei (ct. 1015)

34

32

4 P atrim o n iu l institutelor naţionale decercetare-dezvoltare (ct. 1018)

3S

33

5. A lte e le m e n te de capitaluri proprii (c t 1031)

36

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

IV. REZERVE (ct106)

39

37

A cţiu n i p ro p rii (ct. 109)

40

38

Câştiguri le g a te de instrum entele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi le g a te d e instrum entele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

3. V en itu ri Tn avans aferente activelor prim ite prin transfer de la clienţi (ct. 478)
(rd,26+27)

Fo ndu l co m e rcia l negativ (ct.2075)
J. CAPITAL Şl REZERVE

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)

21.610

SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

S O L D D ( c t 117)

44

42

739.541

508.664

S O L D C(ct. 121)

45

43

230,877

847.068

S O LD D ( c t 121)

46

44

0

0

47

45

48

46

49

47

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)
P atrim on iu l p u b lic (ct. 1016}
P atrim o n iu l privat (ct, 1017) 1)

50

48

CAPITALURI -TO TA L (rd.46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

Suma de control FI 0:

21.610
3.491.336

4338.404

3.491336

4.338.404

806i672Q/4039978p9

*) Conturi d e repartizat d u p i natura elem entelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
*” ) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de titre entităţile tirora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor
publice ţi al ministrului delegat pentru buget nr. 66S/2QH pentru aprobarea Preddrilor privind I
ilraa
ţi actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat] a statului ţl a drepturilor
reale supusa Inventarierii, cu m odlfldrik ţi completurile ulterioare.

ÎNTOCMIT,

ADMINISTRATOR,
Num ele si prenum ele
M O LD O VEANU IONELA
Calitatea
12—CONTABIL 5EF
Sem nătura

j)
ll

v

Nr.de înregistrare in/O ganlsm ul profesional:

A - a e x j^

fu>s i
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31.12.2019
Cod 20
Exerciţiul financiar
Denumirea indicatorilor
Nr.rd.
OMFP
nrJ781
2019

Nr.
rd.
2018

2019

1

2

(form ulele de calcul se refera la N r.rd. d in co|.B)

A

B

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

-

01

01

12.399.363

19.303.122

Producţia vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

02

12.346.97(

18.380.543

V en ituri din vânzarea m ărfurilor (c t 707)

03

03

52.393

922.579

04

04

Reduceri com erciale acordate (ct. 709)

05
V enituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411

OS

06

S o ld C

06

07

S o ld D

07

08

3. V en ituri din producţia d e im obilizări necorporale si corporale
(ct.721+722)

08

09

4. V enituri din reevaluarea Im obilizărilor corporale ( c t 755)

09

10

5, V enituri din producţia de investiţii im obiliare (ct. 725)

10

11

11

12

12

13

-d in care, venituri d in subvenţii pentru investiţii (ct.7564)

13

14

-din care, venituri din fo n d u l com ercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

12,902.068

19,303.122

8. a) Cheltuieli cu m ateriile prim e ţ i m aterialele consum abile (ct.601 +602)

16

17

350.166

2.065.716

A lte cheltuieli m ateriale (ct.603+604+606+608)

17

18

132.021

83.876

b) A lte cheltuieli externe (cu en ergie şi apă)(ct.605)

18

19

167.422

230.829

c) C heltuieli privind m ărfurile (ct.607)

19

20

33.335

827.928

Reduceri com erciale prim ite (ct. 609)

20

21

21

22

8.941.226

12.045.864

a) Salarii şt indem nizaţii (ct.641 +642+643+644)

22

23

8.682.474

11.712.000

b) Cheltu ieli cu asigurările şi protecţia socială (cL645+646)

23

24

258.752

333.864

24

25

195.074

205.641

a .l) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ d in ct.6818)

25

26

195.074

205.641

a.2) Venituri (ct.7813 + d in ct7S18)

26

27

b) Ajustări de valoare p rivin d active le circulante (rd. 29 - 30)

27

28

2. V enituri aferente costului produ cţiei Tn curs de execuţie (ct.711+712)

6. Venituri din subvenţii de exploatare
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
7. A lte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

9. C h eltu ieli cu personalul (rd. 23+24)

IQ.a) Ajustări de valoare p rivin d im o bilizările corporale şi n ecorporale
(rd.26-27)

502.706
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b.1) Cheltuieli (ct654+ 6814 + din ct.6818)

28

29

b.2) V enituri (ct,754+7814 + din ct.7818)

29

30

11. A lte cheltuieli d e exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

2.852.41!J

2.925.514

31

32

2.355.75!

2.669.206

11.2. Cheltuieli cu alte im pozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
ch e ltu ie li reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor
acte n orm ative speciale(ct 635 + 6586*)

32

33

194.113

249.192

11.3. C h eltu ieli cu protecţia m ediului înconjurător (ct 652)

33

34

11.4 Cheltuieli d in reevaluarea im obilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. C h eltu ieli p rivin d calam ităţile şi alte evenim ente sim ilare (ct. 6587)

35

36

11.6. A lte ch e ltu ie li (ct.651+ 6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

302.551

7.116

11.1. C h eltu ieli p riv in d prestaţiile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

38

n w jrn r u i g e n e ra i s te m e m a t a u in u c r u iu r c x o n u a c K u n c a s in g (C c o d d ^

Ajustări privind provizioanele (rd. 4 0 -4 1 )

37

39

-C h e ltu ie li (ct6812)

38

40

-V e n itu ri (ct.7812)

39

41

40

42

12.671.663

18.385.368

-P ro fit (rd. 16-42)

41

43

230.405

917.754

- Pierdere (rd, 4 2 -1 6 )

42

44

0

0

43

45

44

46

45

47

472

698

46

48

14. V enituri din su bve n ţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418}

47

49

- 5. A lte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

49

51

50

52

472

698

51

53

-C h e ltu ie li (ct.686)

52

54

- V enituri (ct786)

53

55

54

56

55

57

18. A lte ch eltu ieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

472

698

- Pierdere (rd. 59-52)

59

61

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 17 Ia 20 - 21 +22+25+28+31+ 39)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

12. V enituri d in interese de participare (ct7 6 1 1+7612+7613)
- din care, v eniturile obţinute d e la entităţile afiliate
13. V enituri d in d o b â n zi (c t 766)
- din care, veniturile obţinu te de la entităţile afiliate

- d in care, ve n itu ri din alte (mobilizări financiare ( ct. 7615)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)
16. Ajustări de valoare p rivin d im obilizările financiare şi investiţiile financiare
deţinute ca active circulan te (rd. 54 - 55}

17. Cheltu ieli p rivin d d o bân zile (ct.666)
- d in care, ch e ltu ie lile în relaţia cu entităţile afiliate

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

12.902.540

19.303.820

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

12.671.663

18.385.368

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

230.877

918/452

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Im pozitul pe profit (ct691)

64

66

21. Im pozitul specific u n o r activităţi (c t 695)

65

67

22. A lte im p o zite neprezentate la elem entele de m ai sus (ct698)

66

68

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

230.877

847.068

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

19. PROFITUL S A U PIERDEREA BRUT(Ă):

71.384

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

Suma de control F20 :

252106382/403997809

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind şl drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii', analitic .Colaboratori persoane fizice'.
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 .Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative
speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute
de Codul fiscal.

ÎNTOCMIT,

ADMINISTRATOR,
N um ele si prenum ele

N u m ele si p renum ele

M O LD O VEAN U IONELA

.UNESCU ALEXAN D RU RAZVAN
i_____________________________

Calitatea
Semnătura
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Formular
VALIDAT

D A T E

I N F O R M A T I V E

la d a t a d e

3 1 .1 2 .2 0 1 9

F 3 ° " pag- 1

(formuleledecalcul se refera la N r.rd din coI.B)

- Ie i Nr.rd.

1.

Date privind rezultatul înregistrat

OMFP
nr3781
2019

Nr.
rd.

Nr.unitati

B

1

A
Unităţi care au înregistrat profit

0!

01

U n ită ţi care au înregistrat pierdere

02

02

U n ităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plăţile restante

u rnizo ri restanţi - total (rd, 06 la 08)

Pentru
activitatea
curenta

Pentru
activitatea de
investiţii

B

1=2+3

2

3

04

04

03

05

06

06

-p e s te 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

O b lig aţii restante fata de bugetul asigurărilor sociale total(rd.10la 14)

09

09

- co n trib u ţii pentru asigurări sociale de stat datorate de
angajatori, salariaţi si alte persoane asim ilate

10

10

- co n trib u ţii pentru fo n d u l asigurărilor sociale de
sanatate

ii

11

- co n trib u ţia pentru pensia suplim entară

12

12

- co n trib u ţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

13

- alte d a torii sociale

14

14

JS

15

16

16

17

17

18

17b
(301)

19

18

O b lig aţii restante fata d e alţi creditori
im pozite, co n trib u ţii si taxe neplatite la term enul stabilit
ia bu ge tu l d e staţ, din care:
- contribuţia aslguratorie pentru m unca
Im pozite si taxe n eplatite la term enul stabilit la bugetele
locale

III. Număr mediu de salariaţi
A
Num ăr m ediu de salariaţi
N um ărul efectiv de salariaţi existent! la sfârşitul perioadei,
respectiv la data de 31 decem brie

Nr.
rd.

31.12.2016

31.12.2019

B

1

2

20

19

259

267

21

20

271

320

IV. Redevenţe plătite In cursul perioadei de raportare,
subvenţii încasate şi creanţe restante
A
Redevenţe p lă t it e în c u r s u l p e r io a d e i d e ra p o rta re p e n t r u b u n u r ile d in d o m e n iu l
p u b lic , p r im it e în c o n c e s iu n e , d in ca re :
- r e d e v e n ţ e p e n t r u b u n u r ile d in d o m e n iu l p u b lic p lă t it e la b u g e t u l d e s ta t

jRadevenţi m in ie r ă p lă t it ă la b u g e t u l d e s ta t

847.068

Total,
din care:

-p e s te 3 0 de zile

O b lig aţii restante fota de bugetele fon durilor speciale si
alte fon duri

2
1

Nr.
rd.

A
Piatf restante - t o t a l (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

Sume

Nr.
rd.

Sume (lei)

B

1

12

21

23

22

24

23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

C h irii plătite în cu rsu l perio adei d e raportare pentru terenuri i)

26

25

V en ituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

28

27

29

28

30

29

- im p o zitu l datorat la bugetul de stat
V enituri b rute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele m em bre ale
U n iu n ii Europene, d in care:
- im p o zitu l datorat la bugetul de stat
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenţii aferente veniturilor, din care;

33

32

34

33

35

34

- creanţe restante de la entităţi din sectorul m ajoritar sau integral de stat

36

35

- creanţe restante de la en tităţi din sectorul privat

37

36

- subvenţii pentru stim ularea ocupării forţei de m uncă *)
Creanţe restante, care nu au fost încasate la term enele prevăzute în contractele
com erciale ţi/sau în actele norm ative în vigoare, din care:

J . Tichete acordate salariaţilor
A
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor
Contravaloarea tich e te lo r acordate altor categorii de beneficiari, a itii decât salariaţii

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare **)
A

2

39

42

40

- d in fo n d u ri private

43

41

44

42

- ch e ltu ie li curente

4S

43

-c h e ltu ie li de capital

46

VIII. Alte informaţii
A

976.725

1

- d in fo n d u ri publice

47

39

37a
(302)

B
«

C h eltu ieli d e inovare

i

37

31.12.2019

41

A

B
35

31.12.2018

C h e ltu ie li d e cercetare - de zvo lta re :

Vii. Cheltuieli de inovare ***)

Sume (lei)

Nr.
rd.

- după surse de finanţare (rd. 40+41)

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

Nr.
rd.

38

0

0

i)

0

44
Nr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

B

1

2

Nr.
rd.

31.12.201 B

31.12.2019

B

1

2

45

Avansuri acordate pentru im obilizări necorporale
(ct. 4094), d in care:

48

46

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente
pentru im o biliză ri necorporale (din ct. 4054)

49

46a
(303)

- avansuri a corda te e n tită ţllora filiate nerezidente pentru
im o bilizări necorporale (din c t 4094)

SO

46b
(304)

Avansuri acordate pentru im obilizări corporale
(ct.4093), d in care:

51

47

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru
Im obilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a
(305)

- avansuri acordate entităţilor a f liate nerezidente pentru
im obilizări co rporale (din ct. 4093)

S3

47b
(306)

F30
Im obilizări financiare, Tn sum e brute (rd. 49+54}
Acţiun i deţin u te la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titlu ri im obilizate $î obligaţiuni, Tn sume
brute (rd. 5 0 + 5 1+ 52 + 53)

54

48

55

49

- acţiuni necotate em ise de rezidenţi

56

50

- părţi sociale em ise de rezidenţi

57

51

- acţiuni si partl sociale em ise de nerezidentl,din care:

58

-d e ţin e ri de cel puţin 10%

59

-o b lig a ţiu n i em ise de nerezidenti

-
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409.18 1

409.181

52
52a
007)

60

53

61

54

409.181

409.181

62

55

409.181

409.181

63

56

Creanţe com erciale, avansuri pentru cum părări de bunuri de
natura stocurilor ţ i pentru prestări de servicii acordate
■irn izorîlor ţi alte co n tu ri asim ilate, în sum e brute
- t 4091 + 4092 + 4 1 1 + 4 1 3 + 418), din care:

64

57

1.412,868

1.854.615

- creanţe comerciale Tn relaţia cu entităţile neafiliate nerezfdente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ţi pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi ţi alte
conturi asimilate. In sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi
(din ct. 4091 + din c t 4092 + din c t 411 + din c t 4 1 3 + din c t 418)

65

58

- creanţe comerciale Tn relaţia cu entităţile afiliate nerezfdente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ţi pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi ţi alte
conturi asimilate, Tn sume brute in relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din
ct. 409T + din ct. 4092 + din c t 411 + din ct. 4 1 3 + din c t 4 1 8)

66

Creanţe im obilizate, în su m e brute (rd. 55+56)
- creanţe im obilizate în lei si exprim ate in lei, a căror
decontare se face in fu n cţie de cursul unei valute
(din c t 267)
- creanţe im obilizate în valută (din ct. 267)

Creanţe neîncasate la te rm e n u l stabilit

58a
1308)

67

59

Creanţe în legătură cu personalul ţi co n tu ri asimilate
(Ct. 425 + 4282)

66

60

Creanţe în legătură cu bu ge tu l asigurărilor sociale şi bugetul
statului (din Ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +
44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66}

69

61

30.540

150.856

- creanţe in legătura c u bu getul asigurărilor sociale
(ct.431+437+4382)

70

62

29.161

133308

- creanţe fiscale in legătura cu bu ge tu l statului
(ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

1.379

17.548

- subvenţii de lncasat(ct.445)

72

64

- fon duri speciale - taxe si varsam inte asim ilate (ct447)

73

65

- alte creanţe in legătura cu bu ge tu l statuluf(ct4482)

(din ct, 4091 + din c t 4 0 9 2 + din ct. 411 + din ct. 413)

74

66

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate
(ct.451), din care:

75

67

- creanţe cu en tităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:

76

68

77

69

78

70

- creanţe com erciale cu en tităţi afiliate
nerezidente (din ct. 451)
Creanţe în legătură cu bu ge tu l asigurărilor sociale ţ i bugetul
statului neîncasate la term en ul stabilit (din ct. 431+ din ct.
4 3 6 + din ct. 437 + d in ct. 4 3 8 2 + d in ct. 441 + din ct.
4 4 2 4 + din ct. 4 4 2 8 + d in ct. 4 4 4 + d in ct. 4 4 5 + din ct.
440 + din ct. 4 4 7 + d in ct. 4 482)

40.624
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Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473
(rd.72 la 74}

79

71

- decontări p rivin d Interesele de participare,decontări cu
acţionarii/ asociaţii privind capitalul .decontări din
operaţiuni in p a rtic ip a te (ct453+456+4582)

80

72

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice si
persoanele ju ridice, a lte le decât creanţele in legătură cu
instituţiile p u b lice (instituţiile statului)
(din ct. 461 + d in c t 471 + din ct473+4662)

ai

73

•sum ele preluate d in contul 542 'Avansuri de trezorerie'
reprezentând avansurile d e trezorerie, acordate potrivit legii
ţ i n edecontate pânâ la data de raportare (din ct. 461)

82

74

83

75

84

76

85

76a
1313)

86

77

87

78

- acţiu n i n e cota te em ise de rezidenţi

88

79

- părţi sociale em ise de rezidenţi

89

80

- acţiu n i e m ise d e nerezidenţi

90

81

D obânzi de în ca sa t (ct. 5 1 8 7 ), din care:
- de la nerezident}
D obânzi de Încasat de la nerezidenţi (din c t 4518 + din ct.
4538)
Valoarea îm p ru m u tu rilo r acordate operatorilor
r .-conomicl ****)
Investiţii pe te rm e n scurt, în sume brute (ct 501 + 505 + 506
+ 507 + din ctSOS), (rd.79 la 82)

10.4» 4

32.896

10.4»1

32.896

- oblig a ţiu n i e m ise de nerezidenţi

91

82

Alte valori d e încasat ( c t 5113+5114)

92

83

Casa In lei ţ i în v alută (rd.85+86)

93

84

3.571

2.568

- în lei ( c t 5311)

94

85

3.571

2.568

- în valută (ct. 5314)

95

86

96

87

1.765.895

2.809.857

97

88

1.765.695

2.809.857

98

89

99

90

100

91

1.218.780

1.401.985

Conturi curente la b ănci în lei ţi In valută (rd.88+90)
- în lei (ct. 5121), d in care:
-c o n tu ri cu rente în lei deschise la bănci nerezidente
- m valută (ct, 5124), d in care:
- co ntu ri cu re n te în valută deschise la bănci
nereziden te
Alte conturi cu re n te la b â n d şi acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sum e în curs de decontare, acreditive ţ i alte valori de
în casat în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sum e în curs de decontare şi acreditive In valută (din
ct.5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 9 9 + 102 + 103 +106 + 108 +110 +111 +
116+119 + 122+128)

104

95

Credite bancare exte rn e pe termen scurt (credite p rim ite de
la instituţii fin an ciare nerezidente pentru care durata
contractului de cre d it este mal mica de 1 an)
(din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

- în lei

m

97

- in valută

107

98

108

99

109

100

Credite bancare externe p e term en lung (credite prim ite de
la instituţii fin an ciare nerezidente pentru care durata
contractului de cre d it este m ai mare sau egală cu 1 an)
(din ct. 162), (rd.100+101)
-in lei
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- în valută

110

101

C re d ite d e la trezoreria statului si dobân zile aferente (c t
1626 + d in Ct.1682)

ni

102

A lte îm p ru m u tu ri şi dobânzile aferente (c t 166 + 1685 +
1686+1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprim ate in lei, a căror decontare se face
in fu n cţie de cursul unei valute

113

104

114

105

1IS

106

- în valută
A lte îm p ru m u tu ri şi datorii asim ilate (ct. 167), d in care:
- valoarea concesiunilor prim ite (din ct. 167)

116

107

D atorii com erciale, avansuri prim ite de la clie n ţi şi alte
co n tu ri asimilate, în sum e brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 +
408 + 419), din care:

117

108

-d a to rii com erciale în relaţia cu entităţile neafiliate
nerezidente, avansuri prim ite de la clienţi neafiliaţi
n e reziden ţi şl alte conturi asimilate. In sum e b ru te în relaţie
cu neafiliaţii nerezidenţi (din c t 401 + din ct. 403 + din ct. 404
d in ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

d a to rii com erciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente,
avansuri prim ite de la clie nţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi
asim ilate, în sum e brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din
ct. 401 + d in ct. 403 + din c t 404 + din ct. 405 + d in ct. 408 +
d in c t 419)

119

109a
(309)

D atorii în legătură cu personalul şi conturi asim ilate (ct. 421 +
423 + 4 2 4 + 426 + 427 + 4281)

120

D atorii Tn legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statu lu i (c t 431+436 + 437 + 4381 +441 + 4 4 2 3 + 4428 + 444
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

1.08 7

184.581

223.325

110

417.594

491.345

121

111

615.510

687.315

- datorii In legătură cu b u getul asigurărilor sociale
(c t4 3 1+437+4381)

122

112

261.688

305.672

- datorii fiscale in legătură cu b ugetul statului
(ct.436+441+4423+4428+444+446)

123

113

337.007

363.443

124

114

16.815

18.200

- alte datorii in legătură cu b ugetul statu lu i (c t4 4 8 l)

125

115

a to riiie entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (c t 451), din
care:

126

116

127

117

128

118

- d a torii comerciale cu e n tităţile afiliate nerezidente
in d ife re n t de scadenţă (din c t 451)

129

118a
(310)

S u m e datorate a cţio n a rilo r/aso cia ţilo r (ct.455), d in care:

130

119

- su m e datorate acţionarilor / asociaţilor p e rsfizlce

131

120

- su m e datorate acţionarilor / asociaţilor p e rsju rid ice

132

121

A lte d a to rii ( c t 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +
472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

-decontări privind interesele de p a rticip a re ,
d eco ntări cu acţionarii /asociaţii p rivin d capitalul, decontări
din o p e ra ţii In participate
(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu
Instituţiile publice (instituţiile s ta tu lu i ) 3)
(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)

135

124

- fon duri speciale - taxe si varsam inte asim ilate
(ct.447)

-d a to rii cu entităţi afiliate n e re zide n te 2 )
(din ct. 451), din care:
- cu scadenţa iniţială m ai mare de un an

_

F30
-su b v e n ţii n ereluate la venituri (din ct.472)

136

125

137

126

138

127

- varsam inte de efectuat pentru im obilizări financiar
e
sl investiţii pe term en scu rt (ct.269+509)
- venituri în avans aferente activelor prim ite prin
transfer de la clie nţi (ct. 478)
D obânzi de p lă tit ( c t 5186), din care:
-către nerezidenţi

139

128

140

128a
(311)

141

128b
(314)

142

129

D obânzi de plâtit către nerezidenţi
(din ct. 4518 + din c t 4538)
V a lo a re a îm p ru m u tu rilo r prim ite de la operatorii

-
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e co n o m ici ***•)
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

- acţiuni cotate 4)

144

131

-a cţiu n i n ecotate 5)

145

132

- părţi sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

147

134

148

135

Brevete si licenţe (din ct.205)

IX. Informaţii privind cheltuielile cu
colaboratorii
A
Cheltuieli cu co laboratorii ( c t 621)

149

X. Informaţii privind bunurile din domeniul
public al statului
A

B

1

2

Nr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

B

1

2

Nr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

B

1

2

136

Valoarea b u nu rilo r d in d om eniu! pu blic al statului aflate Tn
concesiune

151

138

Valoarea b u nu rilo r d in d om e n iu l p u b lic al statului închiriate

152

139

153

XII. Capital social vărsat

Nr.
rd.

A

B

4.000.000

31.12.2019

137

Valoarea contabilă netă a b u n u rilo r 6)

4.000.000

31.12.2018

150

A

4.000.000

Nr.
rd.

Valoarea bu nu rilor d in d om e n iu l p u blic al statului aflate în
administrare

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea
irivata a statului supuse inventarierii cf. OMFP
nr. 668/2014

4.000.000

140

31.12.2018

31.12.2019

5uma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

C o l.i

Col.2

C o l3

Coi.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

154

141

4.000.000

X

4.000.000

X

-d e ţin u t de Instituţii p ublice, (rd. 143+144)

155

142

4.000.000

100,00

4.000.000

100,00

- d e ţin u t d e instituţii p u b lice de subord, centrală

156

143

-d e ţin u t de instituţii p u blice de subord. locală

157

144

4.000.000

100,00

4.000.000

100,00

- d e ţin u t de societăţile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital m ajoritar de stat

160

147

- cu capital m in oritar de stat

161

148

F30 - pag 7
- d e ţin u t d e regii autonom e

J62

149

- d e ţin u t de societăţi cu capital privat

163

IS O

- d e ţin u t de persoane fizice

164

1ST

■de ţin u t de alte entităţi

IBS

152
Nr.
rd.

A

B

XIII. Dlvidende/vărsămlnte cuvenite bugetului de stat
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financial
de către companiile naţionale, societăţile naţionale,
societăţile ţi regiile autonome, din care:

166

153

- către Instituţii pu blice centrale;

167

154

- către instituţii p u blice locale;

168

155

- către alţi acţionari Ia care statul/unităţîle adm inistrativ
teritoriale/instituţiile pu blice deţin direct/indirect acţiuni
sau participaţi! Indiferent de ponderea acestora.

169

156

Suimi (lei)
2018

Nr.

Sume (iei)

rd.
A

B

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat
sau local si virate In perioada de raportare din profitul
companiilor naţionale, societăţilor naţionale,
societăţilor ţi al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăm inte din p rofitul exerciţiului financiar al
anului precedent, din care virate:

171

158

- către in stitu ţii pu blice centrale

172

159

- către instituţii publice locale

173

160

- către a lţi acţionari la care statul/ unităţile
adm in istrativ teritoriale /instituţiile pu blice deţin
d irect/in direct acţiuni sau participaţi) indiferent de
ponderea acestora.

174

161

175

162

• către Instituţii pu blice centrale

176

163

-c ă tre Instituţii pu blice locale

177

164

- către a lţi acţionari la care statul/ unităţile
adm inistrativ teritoriale /Instituţiile pu blice deţin
d irect/in direct acţiuni sau p a rtid p a ţii indiferent de
ponderea acestora

178

165

- dividende/vărsăm inte din p rofitul e xe rd ţillo r financiare
anterioare anului p re ce d e n t din care virate:

XV. Dividende distribuite acţionarilor din
profitul reportat
D ividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare
din profitul reportat

B
179

XVI. Repartizări interimare de dividende
potrivit Legii nr. 163/2018
A
- d ividen dele interim are repartizate b)

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la
persoane juridice ***•*)
A

2018

Nr.
rd.

A

180

2019

2019

Sume (lei)
2018

2019

165a
(312)
Nr.
rd.

Sume (lei)

B

2019

165b
(315)
Nr.
rd.
B

Sume (lei)
2018

2019

F30 - pag. 8
Creanţe prelu ate prin cesionare de la persoane Juridice (la
valoarea nom inală), din care:

181

166

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane ju rid ice
afiliate

F82

167

Creanţe prelu ate prin cesionare de la persoane ju rid ice (la
co st d e achiziţie), din care:

183

168

• crean ţe preluate prin cesionare de la persoane juridice
afiliate

w

169

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole

Nr.
nl.

*»**#*)

A
V en itu ri o b ţin u te din activităţi agricole

B
185

170

Sume (lei)
2018

2019

Suma de control F30:

63745793 /403997303
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ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

N um ele si prenum ele

N u m ele si prenum ele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

M O LD O V EAN U IONELA
Calitatea

Semnătură

12—CONTABIL 5EF

fl

Sem nătură

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare^n organism ul profesional;

*) Subvenţii pentru stim ularea o cu pârii forţei de m u nci (transferuri de la bugetul statului câtre angajator) - rep rezinţi sum ele acordate angajatorilor pentru plate
absolvenţilor instituţiilo r de învăţăm ânt stim ularea şom erilor care se încadrează tn m u n ci înain te de expirarea perioadei de şomaj, stim ularea angajatorilor care
cadrează In m u nci pe perioadă nedeterm inată şomeri tn vârsta de peste 45 ani, şom eri fn tre ţin ito ri u n k i de fam ilie sau şomeri care In term en d e3 an i de la date
.gajârfl îndeplinesc co n d iţiile pentru a solicite pensia anticipate p a rţia li sau de acordare a pensiei pentru lim ita de virstâ, ori pentru alte situ aţii prevăzute prin
legislaţia tn vigoare p rivind sistem ul asigurărilor pentru şomaj şl stim ularea ocupării fo rţei de muncă.
**) Se va com pleta cu cheltu ielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundam entală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea
tehnologică şl inovarea, stab ilite potrivit prevederilor O rdonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiin ţific i şl dezvoltarea tehnologică, aprobată cu m odificări
ş l com pletări prin Legea nr, 324/2003, cu m odificările şl com pletările ulterioare. C h eltu ielile se vor com pleta conform Regulam entului de punere In aplicare (UE) nr.
995/2012 al Com isiei din 26 octom brie 2012de stabilire a norm elor de punere tn aplicare a D eciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlam entului European ş i a C o nsiliu lu i privind
producţia şl dezvoltarea sta tisticilor com unitare In dom eniul ştiin ţei şl al tehnologiei, p ublicat In Jurnalul O ficial a l Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
***) Se va com plete cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de Inovare conform Regulam entului de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Com isiei din 26
octom brie 2012 de stabilire a norm elor de punere tn aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlam entului European şl a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea
statisticilor com unitare In dom eniul ştiinţei şl al tehnologiei, p u b llcatîn Jurnalul O ficial al U n iu nii Europene,seria L, nr, 299/27.102012.
***") Tn categoria operatorilor econom ici nu se cuprind entităţile reglem entate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiară, societăţile ra silicate tn sectorul adm inistraţiei publice şl in stitu ţiile fa lă scop lucrativ In serviciul gospodăriilor populaţiei.
***“ ) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane Juridice se vor com pleta atât valoarea n o m inali a acestora, c it şi costul lo r de achiziţie.
Pentru statutul de ‘persoane ju rid ice afiliate' se vor avea In vedere prevederile a rt 7 p c t 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu m odificările şl
com pletările ulterioare.
**“ **) Conform a rt 11 d in Regulam entul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Com isiei din 11 m artie 2014 de com pletare a Regulam entului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlam entului European şi al Consiliului de stabilire a unor norm e privind p lăţile d irecte acordate ferm ierilor p rin schem e de sprijin In cadrul p o lltld l agricole comune şi
de m odificare a anexei X la regulam entul m enţionat '(1 ).. veniturile obţinute din a ctivită ţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un ferm ier d in activitatea
sa agricolă tn sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) d in regulam entul m enţionat (R (UE) 1307/Z013), tn cadrul exploataţfel sale, Inclusiv sp rijinu l d in partea Uniunii din
Fondul european de garantare a g ric o li (FEGA) şl din Fondul european agricol pentru dezvoltare ru ra li (FEADR), precum şl orice ajutor naţional acordat pentru activităţi
agricole, cu excepţia p lăţilo r directe naţionale com plem entare In tem eiul articolelor 18 şl 19 d in Regulam entul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole tn sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulam entul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţlel sunt
considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea ferm ierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt
produs agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) d in Regulam entul (UE) nr. 1307/2013.
'ric e alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
-) tn sensul alineatului (1), ’venituri' înseam nă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi Im pozitelor aferente.
T) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, faneţe etc.) şi aferente spaţlllorcom erdale (terase etc.) aparţinând proprietarilor
privaţi sau unor unităţi ale adm inistraţiei publice, Induslv ch iriile pentru folosirea lu ciu lu i de apă 1n scop recreativ sau In alte scopuri (pescuit e tc j.
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct451), din caref NU se calculează prin însum area valorilor de la rândurile .cu scadenţa Iniţială
mai m are de un an' şl 'd ato rii com erciale cu entităţile afiliate nerezidente Indiferent de scadenţă (din ct451)\
3) tn categoria 'A lte datorii Tn legătură cu persoanele fizice şi persoanele Juridice, altele decât d atoriile Tn legătură cu in stitu ţiile publice (Instituţiile statului)' nu se vor
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) T itluri d e valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţlonate, potrivit legă.
5) T itluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra sodetăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va com pleta de către operatorii econom ici cărora le sunt Incidente prevederile O rdinului m inistrului finanţelor publice şi al m inistrului delegat pentru buget nr.
668/2D14 pentru aprobarea Predzărilor privind întocm irea şl actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor Im obile proprietate privată a statului şl a drepturilor reale
supuse Inventarierii, cu m odificările ş l com pletările ulterioare.
7) La secţiunea 9(11Capital social vărsat* la rd. 155 -1 6 5 tn col, 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului sodal d eţin ut Tn to ta lu l capitalului
social vărsat înscris la rd. 154.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru m odificarea şi com pletarea Legii co n tab ilităţii nr. 82/1991, m odificarea şi
com pletarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şt m odificarea Legii nr. 1/2005 p rivind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele
prezentate la rd. 166.
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SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei Elemente de

Nr
rd

imobilizări

B

A

Valori bruta
Sold
Initial

Creşteri

1

2

Re< uceri
Total

Din care:
dezmembrări
si catari

3

4

Sold final
(col.5=1+2-3)

5

[.Imobilizări necorporale
Cheltuieli d e constituire si
cheltu ieli d e dezvoltare

01

A lte Im obilizări

02

■vansurl acordate pentru
im obilizări necorporale

03

X

A ctive necorporale de explorare
si evaluare a resurselor m inerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

X
15.082

15.082

3.122

3.122

X

1.656

1.656

X

16.548

16 5 4 8

ll.imobilizari corporale
Terenuri

06

Construcţii

07

9.870

Instalaţii teh nice sl maşini

08

542.791

8.026

A lte In stalaţii, utilaje si m obilier

09

221,935

62.430

Investiţii im obiliare

10

A ctive corporale de explorare si
evaluare a resurselor m inerale

11

Active bio lo g ice productive

12

m obilizări corporale In curs de
execuţie

13

Investiţii im obiliare tn curs de
execuţie

14

Avansuri acordate pentru
Im obilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

lll.lmobillzari financiare

17

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.05+16+17)

18

X

774.596

9.870

70.456

10.475

5 40342
284.365

834.577

10.475
X

789.678

73.578

12.131

851.125

F40 - pag. 2
SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
-lei-

Elemente de Imobilizări

Nr.
rd.

Sold initial

Amortizare in cursul
anului

Amortizare aferenta
imobilizărilor scoase
din evidenta

sfârşitul anului
(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Amortizare la

(.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constitu ire sl
cheltuieli de dezvoltare

19

Alte im o biliză ri

20

Active necorporale d e explorare
sl evaluare a resurselor minerale

21

0TAL(rd.19+20+21)

22

6.988

4.803

1.656

10.135

6.988

4.803

1.656

10.135

ILImobilIzari corporale
Terenuri

23

Construcţii

24

103

1.234

Instalat!) te h n ice si m aşini

25

109.656

1 40303

Alte in stalaţii,u tilaje si m obilie r

26

66.325

62.151

Investiţii im o bilia re

27

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor m inerale

28

Active b io lo g ice p roductive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

176.084

203.688

13.325

366.447

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22+30) 31

183.072

208.491

14.981

37 6 3 82

1.337
13.325

236.634
128.476

F40 - pag. 3
SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
-lei*
Elemente de Imobilizări

Nr.
rd.

Sold initial

Ajustări constituite
in cursul anului

Ajustări
reluate la venituri

Sold final
(col. 13=10+11-12)

A

8

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale
C h e ltu ie li de constituire si
ch e ltu ie li d e dezvoltare

32

A lte im o biliză ri

33

A ctive necorporale d e explorare sl
evaluare a resurselor m inerale

34

TOTAL (rd.32 Ia 34}

35

ll.imobilizari corporale
’ "“ renuri

36

Construcţii

37

Instalaţii te h n ice si m aşini

38

A lte instalaţii, utilaje si m obilier

39

Investiţii im o bilia re

40

Active co rp ora le de explorare si
evaluare a resurselor m inerale

41

Active b io lo g ice produ ctive

42

Im obilizări co rporale in curs de
execuţie

43

Investiţii im o biliare in curs de
execuţie

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

llll.lmobilizari financiare

46

Îa JUSTARI PENTRU DEPRECIERE3TAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:

7^8314 /403997809

ADMINISTRATOR,
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N u m ele sl prenum ele

M O LD O VEAN U IONELA

Calitatea
12—CONTABIL SEF

I
Sem nătura______ Li V __________

Formular
VALIDAT

N r d e înregistrare m organism ul profesional:

r
ATCNTIEI
Conform prevederilor pet. 1,11 alin 4 din Anexa nr. 1 la QMFP nr. 3781/2019, Tn vederea depuneri!situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului
financiar 2019 In form at hârtie }i In form at electronic sau num ai in formă electronică, semnate cu certificat d ig ital ca lifica t fişierul tu extensia iip va conţine s i prim a
pagină din situaţiile financiare anuale listată cu ajutorul program ului de asistenţă elaborat de M inisterul Finanţelor Publice, semnată sl scanată atb-neam. iirib ir.

Prevederi referitoare la obligaţiile operatorilor economici cu privire Ia întocmirea
raportărilor anuale prevăzute de legea contabilităţii
A.

întocm ire raportări anuale

1.S itu a ţi financiare anuale, potrivit a rt 2B alin, ţi) d in legea contabilităţii:
# term en de depunere -150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
2. Raportări contabile anuale, p otrivit a rt 37 din legea contabilităţii:
•te rm e n d e depunere-150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiva anului calendaristic;
• e n tită ţi care depun raportări contabile anuale:
entităţile care aplică Reglem entările contabile conform e cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,
cu m odificările ţ i com pletările ulterioare;
entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar d iferit de anul calendaristic;
subunităţile deschise în România de societăţi rezidente Tn state aparţinând Spaţiului Econom ic European;
persoanele Juridice aflate In lichidarea p o triv it le g ii - fn term en de 90 de zile de la încheierea anului calen d aristic
□epun situaţii financiare anuale şi raportări contabile anuale:
entităţile care aplică Reglem entările contabile conform e cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2,844/2016,
Cu m odificările ţ i com pletările ulterioare;ţi
entităţile care au optat pentru un exerciţiu finandar d iferit de anul calendaristic.
3. D eclaraţie de inactivitate, p otrivit a rt 36 alin. (2) din legea contabilităţii, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sflrşitu l
exerciţiului financiar de raportare:
• term en de depunere -6 0 de zile de la încheierea exerciţiului financiar
B. Corectarea de erori cuprinse In situaţiile financiare anuale ţ i raportările contabile anuale - se poate efectua doar tn co nd iţiile Procedurii de corectare a erorilor
cuprinse tn situaţiile ftnandare anuale şl raportările contabile anuale depuse de operatorii econom ici ţ i persoanele ju rid ice fără scop patrim onial, aprobată prin
O M FP nr. 450/2016, cu m odificările ţ i com pletările ulterioare.

Erorile contabile, aţa cum sunt definite de reglem entările contabile aplicabile, se corectează p otrivit reglem entărilor respective. Ca urmare, Tn cazul corectării
acestora, nu poatefi depus un a lt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate,

C. M odalitatea de raportare Tn cazul reveniri! la anul calendaristic, ulterior alegerii unul exerciţiu financiar d ife rit de anul calendaristic, p o trivit a rt 27 din legea
co n tab ilităţii
O ri de câte o ri entitatea Iţi alege un exerciţiu financiar d ife rit de anul calendaristic, se aplică prevederile a rt VI alin, (1) - (6) din OMFP nr 4.160/2015 privind
m odificarea ţ i completarea unor reglem entări contabile,
Tn cazul revenirii la anul calendaristic, legea co n tab ilităţii nu prevede depunerea vreunei în sţlln ţări In acest sens.

J

P o triv it prevederilor a rt VI alin. (7) din ordinul m enţionatTn cazul In care entitatea îţ i m odifică data aleasă pentru întocm irea de situ a ţi financiare anuale astfel
IncSt exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile b ila n ţe re raportate Tncepănd cu urm ătorul exerciţiu fin a n cia r 11 încheiat se referă îa
data de 1 ianuarie, respectiv 31 decem brie, iar rulajele conturilor de venituri ţ i cheltu ieli corespund exerciţiului finandar cu ren ta , respectiv exerciţiului finandar
precedent celu i de raportare.
D e exem plu, dacă o sodetate care a avut exerciţiul fin and ar d ife rit de anul calendaristic, optează s i revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020,
aceasta întocm eşte raportări contabile după cum urmează;
pentru 31 decem brie 2019 - raportări contabile anuale;
p en tru 3 l decem brie2020 ^ situaţiifinanciare anuale.

D. Contabilizarea sumelor prim ite d e la acţionari/ asociaţi - se efectuează tn contul 455 31.Sum e datorate acţionarllor/asoclaţllor*,
Tn cazul în care îm prum uturile sunt prim ite de la entităţi afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează In contul 451 .D econtări Intre entităţile afiliate '.
1) Acesta se referă la prim ul exerciţiu financiar pentru care situ aţiile financiare anuale se relntocm esc la nivelul unul an calendaristic.
2) Acesta reprezintă prim ul exerdţiu financiar care redevine an calendaristic.
A stfel, p o trivit exem plului prezentat mal sus, so ld u rile b ila n ţe re cuprinse în situ aţiile finandare anuale încheiate la data de 31 decem brie 2020 se referă la data de
1 1anuarie 2020, respectiv 31 decem brie 2020, iar rulajele conturilor de venituri ţi ch e ltu ie li corespund exerciţiului finandar curent [20201, respectiv exerciţiului
fin anciar precedent celui de raportare (2019).
3) A se vedea, în acest sens, prevederile p e t 349 din reglem entările contabile, p otrivit cărora sum ele depuse sau lăsate tem porar de către acţon arl/a sod aţ la
d ispoziţia entităţii, precum ţ i dobânzile aferente, calculate în co n d iţiile legii, se înregistrează tn contabilitate In conturi distincte (contul 4551 .A cţo n a ri/ a so d a ţ co n tu ri curente”, respectiv contul 4558 .A cţio n ari/ a so d a ţ - dobânzi ia conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanţa contabila in formularele FIO $1F20 col.2 (an curent)

Atentie i Selectaţi mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)•
Conturi entitati m ici

1011 SC(+)F10S.R31

1
N r.cr.

1

[ultim ul rand sau nrja-,fin d necompletaQ

Cont

Suma
n u
g jg jjg ]

OPS3-ORD/NE S I PRO 7ECT7E S 3 SR L c.f. R 037410026 r.c. J40/548L
B U CU REŞTI sect. 3 sir. CALEA VITAN nr. 154-156M 0738004851

7 Capitalsocial 4000000

Balanţa de verificare
0 1 .1 2 .2 0 1 9 -

Solduri InMiale an

3 1 .1 2 .2 0 1 9

Rulaja perioada

Suma totale

\j Oiti

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Solduri finale

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

4 000 000.00

0.00

0.00

0.00

4 000 000.00

0.00

4 0 0 0 0 0 0 .0 0

1061

REZERVE LEGALE

o.oo

0.00

o.oo

21 610.00

0.00

21 610.00

0.00

21 610.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL
N EREP J PIREDERE NEACOP.

7 39 540.74

0.00

0.00

0.00

739 540.74

230 876.79

508 663.95

0,00

121

PRO FITS! PIERDERE

0.00

230 876.79

1 823 996.59

1 6 9 0 8 2 0 .0 4

1 8 6 8 7 6 2 9 .1 5

19 534 697.12

0.00

847 067.97

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

o.oo

0.00

21 610.00

o.oo

21 610.00

0.00

21 610.00

0.00

167

ALTE ÎMPRUMUTURI S l DATORII
ASIMILATE

0.00

1 087.28

0.00

0.00

1 087.28

1 087.28

0.00

0.00

T o ta l s u m s d m i 1

7 39 540.74

4 231 984.07

1 845 606.59

1 7 1 2 4 3 0 .0 4

1 9 4 4 9 867.17

23 788 271.19

530 273.95

4 868 677.97

205

CONCESIUNI, BREVETE, UCENTE.
MĂRCI COMERCIALE

1 5 0 8 1 .8 0

0.00

2 857.07

0.00

18 204.41

1 6 5 6 .2 3

16 548.18

0.00

212

CONSTRUCŢII

9 870,00

0.00

0.00

0.00

6 870.00

0.00

9 870.00

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
(MASINI.UTILAJE)

20 875.46

0.00

0.00

0.00

28 902.07

1 0 4 7 5 .4 6

18426.61

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

521 915.80

0.00

0.00

0.00

521 915.80

0.00

521 915.80

0.00

214

MOBILIER. APARATURA BIROTICA, ALTE
ACTIVE CO RPO RALE

221 935.31

0.00

0.00

0.00

264 364.95

0.00

284 384.95

0.00

2678

ALTE CREANŢE IMOBILIZATE

4 0 9 1 8 0 .6 2

0.00

0.00

409 180.62

0.00

409 160.62

0.00

6 988.28

o.oo
o.oo

395.07

1 656.23

1 1 7 91.78

0.00

1 0 1 35.55

2805

AMORT. CONCESIUNI. BREVETE.
UCENTE. MĂRCI COMERCIALE

0.00

2812

AMORT. CONSTRUCŢIILOR

0.00

102.81

0.00

102.81

0.00

1 336.53

0.00

1 336.53

2813

AMORT. INSTALAŢIILOR, MIJ. DE
TRANSPORT

0.00

109 655.89

0.00

1 1 2 01.44

13 325.46

249 959.08

0.00

2 3 6 6 3 3 .6 2

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI
CORPORALE

0.00

66 325.41

0.00

5 6 3 5 .4 7

0.00

128 476.37

0.00

128 476.37

1 198 858.99

183072.39

2 857.07

17 334.79

1 287 419.54

403 695.45

1 260 306.16

376 582.07

353 674,00

0.00

14 659.67

2 0 0 1 4 .9 2

1 346 550.76

1 34577826

772.50

0.00

76 696.12

0.00

169 848.51

201 123.20

55 5 4 0 4 .5 8

550 580.88

4 823.70

0.00

39 276.80

0.00

4 839.37

4 839.37

61 476.03

81 476.03

0.00

0.00
0.00

T a te i S U M d m
3024
3028

2

PIESE DE SCHIMB
ALTE MATERIALE CONSUMABILE

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

371

MĂRFURI
T a te i lu m a C la sa

3

827.39

0.00

10 668.39

160 830.70

82B 189.03

827 927.60

261.43

470 474.31

0.00

2 00 215.94

386 808.19

2 811 620.40

2 805 762.77

5 857.63

0.00

0.00

131 609.99

401

FURNIZORI

0.00

100447.18

1 5 7 8 8 7 5 .1 3

860 163.06

7 7 9 4 4 0 2 .2 4

7 926 012.23

404

FURNIZORI DE IMOBIUZĂRI

0.00

0.00

100 150.02

0.00

339 068.70

339 068.70

0.00

0.00

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

65 941.98

6 525.00

0.00

-72 6 7 5 .0 0

0.00

0.00

7 2 6 7 5 .0 0
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Balanţa de verificare
0 1 .1 2 .2 0 1 9 -

Solduri Iniţiala an
G oni

d o ii UIm iIv q

3 1 .1 2 .2 0 1 9

Rulaje perioada

Sume totale

c o n tu lu i

D e b ito a re

C re d ito a re

0.00

D e b ito a re

C re d ito a re

D e b ito a re

Solduri finale

C re d ito a re

D e b ito a re

C re d ito a re

0.00

15 585.85

19 585.85

19 585.85

1 916.43

0.00
0.00

-141 910.03

0.00

23 359.00

1 915.94

2 1 4 4 3 ,0 6

0.00
0.00

34 743.92

0.00

-7 495.37

23.60

1 248.55

2 3 .B0

1 224.75

0.00

1 3 76 208.54

0.00
0.00

1 8 0 7 2 3 7 .2 1

3 7 7 0 766.39

0.00
0.00

409

=URNIZORI-OEetTORI

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARAR
□E BUNURI (STOCURI)

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI
DE SERVICII

4111

CLIENŢI

418

CLIENT! - FACTURI DE ÎNTOCMIT

419

CLIENŢI-CREDITORI

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

423

PERSO NAL - AJUTOARE MATERIALE
DATORATE

427

REŢINERI OIN SALARII DATORATE
TERŢILOR

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

4316

CONTR. DEASIGURARI SOCIALE DE
SANATATE

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

4382

ALTE CREANŢE SOCIALE

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

2 4 1 3 8 861.69

2 2 4 7 8 7 0 1 .0 5

1 6 6 0 1 6 0 .6 4

0.00
0.00

171 787.59

0.0D

171 787.59

0.00

19 040.10

838 372.41

838 326.80

10 2 4 5 5 9 4 .0 9

10 649 875.80

0.00

1 263.59

4 260.00

32 894.38

0.00

10 887 70

17 010.00

14 662.00

0.00
0.00

187 225.00

220 137.00

7 4 463.00

8 7 1 1 3 ,0 0

o.oo

16 791.00

1 9 6 1 8 .0 0

0.00
0.00
0.00
0.00

2 9 1 6 1 .0 0

1 8 1 99.76
406 706.00

171 787.59

0.00

0.00
0.00

4 260.00

272 868.66

4 04 281.71

104 145.00

0.00
0.00
0.00

144 068.75

159 881.70

0.00

15 612.95

218 726.00

2 6 8 4 4 4 0 .0 0

2 90 3 1 6 6 .0 0

1 060 374.00

1 147 320.00

0.00
0.00

218 726.00

86 946.00
19 561.00

238 774.00

2 5 8 3 3 5 .0 0

0.00

19 561.00

19 040.10

71 250.62

86 946.00

0.00

133 308.00

0.00

133 308.00

0.00

0.00

71 384.00

0.00

71 384.00

0.00

71 384.00

267 107.00

216 033.97

2 783 839.00

2 999 873.00

0.00
0.00

216 034.00

908093.01

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00
0.00

0.00

7 2 4 3 3 .3 8

72 433.38

908 093.01

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

288 314.19

288 314.19

3 6 3 5 677.86

3 635 677.88

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

1 379.13

0.00

17111.83

2 5 2 6 9 .3 5

300 763.39

2 8 3 2 1 5 .5 9

17 547.80

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA
SALARIILOR

0.00

47 347.00

57 560.00

56 464.00

694 353.00

750 817.00

0.00

5 6 4 6 4 .0 0

446

ALTE IMPOZITE. TAXE SI VARSAM1NTE
ASIMILATE

o.oc

0.00

0.00

0.00

640.00

640.00

0.00

0.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE Sl
VARSAMINTE ASIMILATE

0.0C

16 815.00

18408.00

18 200.00

246 634.00

264 834.00

0.00

1 8 2 00.00

4551

ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI
CURENTE

0.0C

0.00

0.00

0.00

200 000.00

200 000.00

0.00

0.00

462

CREDITORI DIVERŞI

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

5121

CONTURI IA BANCA IN LEI

Total « I I M d S M 4
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0.00

0.0(

O.OC

2 300.00

2 300.00

41 745.66

41 745.68

O.OC

0.00

10484,1*

0.0C

17448.97

1 720.15

62027.47

2 9 1 3 1 .4 7

32 896.0C

0.00

1 453 893.16

1 217 692.28

5 443 626.92

6 581 139.94

55 828 865.27

55 192 482.80

2 038 337-84

1 401 985.37

9 853 040.75

8 646 1 9 6 .8 9 1

3S 6 77 940.06)

35 86B 083.3S|

2 809 856.68!

1 765 895.36

o.oo|

0.001
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Balanţa de verificare
01.12.2019 - 31.12.2019
Cont

Denum irea contului

Solduri Iniţiale an
D e b ito a re

5311

CASA IN LEI

5328

ALTE VALORI

542
581

Rulaje perioada

C re d ito a re

D e b ito a re

Sume totale

C re d ito a re

D e b ito a re

Solduri finale

C re d ito a re

D e b ito a re

C re d ito a re

3 571.18

0.00

45 643.56

47 275.98

529421.36

526 853.21

2 568.15

0.00

495.00

0.00

79 395.00

79200.00

9 0 4065.00

904 050.00

15,00

0.00

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

2 300.00

2 300.00

4 8 3 6 2 ,7 6

48 362.76

0.00

0.00

VIRAMENTE INTERNE

o.oo

0.00

6 1 1 8 808.00

8 1 1 6 808.00

14 737 880.70

14 737 880.70

0.00

0.00

1 769 961.54

0.00

16 097187.31

14 891780.87

54 897 669.88

52 08 5230.05

2 8 1 2439.83

0.00

Total auilMClMB 6
6022

: h e l t . p r iv in d c o m b u s t i b i l u l

0.00

0.00

14301,62

14 301.62

169 399.69

169 399.69

0.00

0.00

6024

GHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

20014.92

20 014.92

1 3 4 5778.26

1 345 778.26

0.00

o.oo

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABtLE

0.00

0.00

201 123.20

201 1 2 320

550 538.03

550 538.03

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.D0

4 839.37

4 839.37

81 476.03

81 476.03

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 400.00

2 400.00

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA Sl APA

o.oo

0.00

21 358.89

21 358.89

230 828.77

230 828.77

0.00

0.00

607

CHELT. PRIVIND MĂRFURILE

0.00

0.00

160830.70

160 830.70

827 927.60

827 927.60

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREŢINEREA Sl
REPARAŢIILE

0.00

0.00

2 027.11

2 027.11

49 207.15

49 207.15

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENŢE, LOCAŢIILE DE
GESTIUNE Sl CHIRIILE

0.00

0.00

1 719.97

1 719.97

229 337.40

229 337.40

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

3 643.74

3 643.74

30 871.74

30871.74

0.00

0.00

$21

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

42051.00

42 051.00

6 0 5167.00

505167.00

0.00

0,00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA Sl
PUBLICITATE

0.00

0.00

-512.10

-512.10

13165.66

13 165.66

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI
Sl PERSONAL

0.00

0.00

21.01

21.01

549.35

549.35

o.oo

0.00

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI Sl
TRANSFERĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

5 619.05

5 619.05

0.00

0.00

626

CHELT. POŞTALE Sl TAXE DE
TELECOMUNICAŢII

0.00

0.00

11 053.66

11 053.66

159 336.74

159 336.74

o.oo

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE Sl
ASIMILATE

0.00

0.00

354.73

354.73

2 477.43

2 477.43

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE
EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

271 968.67

271 968.67

2 1 7 8 641.53

2 1 7 8 641.53

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE. TAXE Sl
VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

16307.10

18 307.10

249 192.35

249 192.35

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

O.OC
o.oc

0.00

827 326.00

827 326.00

1023 0 1 0 8 .0 0

10 230 108.00

0.00

0.00

0.00

72676.00

72 675.00

976 725.00

976 725.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

42 611.00

42 611.00

92 320.00

92 320.00

0.0C

0.00

6422

CHELT. CU TICHETELE DE MASA
ACORDATE SALARIAŢILOR

|6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE
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Balanţa de verificare
0 1 .1 2 .2 0 1 9 -

Cont

Denum irea contului

Rulaje perioada

Solduri Iniţiale an
D e b ito a re

3 1 .1 2 .2 0 1 9

C re d ito a re

D e b ito a re

Sume totale

C re d ito a re

D e b ito a re

Solduri finale

C re d ito a re

D e b ito a re

C re d ito a re

SI PROTECŢIA SOCIALA
646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE
M UNCA‘

o.oo

0.00

6581

DESPĂGUBIRI. AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

6586

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU
AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00
0.00

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

Total sumo clasa 6

Total suma clasa 7
Totahirf:

6632726,74

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

706

VEN. DIN REDEVENŢE SI CHIRII

707

VEN. DIN VANZARI DE MĂRFURI

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

766

VEN. DIN DOBINZI

P a gin am SAGA C

0,00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

704

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

19 581.00

19 561.00

241 544.00

241 544.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 1 1 5 .0 0

7 115.00

0.00

1.21

1.21

1.21

1.21

0.00

0.00
0.00

17 334.79

17 334.79

205 6 4 1 3 7

205 641.37

0.00

0.00

71 384.00

0.00

0.00

0.00
0.00

71 384.00

71 384.00

71 384.00

1 823 996.59

1 823 996.59

1 8 4 5 6 7 5 2 .3 6

1 8 4 5 6 7 5 2 .3 6

0.00

1 497 945.37

1 497 945.37

17 996 966.09

17 906 966.09

19 464.00

19 464.00

383 576.70

383 576.70

0.00
0.00

173301.24

173 301.24

922 579.03

922 579.03

0.00

0.00

0.00

0.31

0.31

0.31

0.31

0.00

0.00

109.12

109.12

698.20

69820

0.00

0.00

0.00

1 6 9 0 6 2 0 .0 4

1 690 820.04

19 303 820.33

19 303820.33

0.00

o.oo

6 632 728,74

2710431646

27104 31046

172 038 014.95

172 030 014.96

«047 24041

0047 24641

DECLARAŢIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii nr.82/1991

S-au întocmit situaţiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :
Entitate: SC OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL
Adresa: localitatea BUCUREŞTI, CALEA VITAN, nr. 154-158
Număr din registrul comerţului: J40/5480/20I7
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010- Activităţi de protecţie si
garda.
Cod unic de înregistrare: 37410026

Subsemnatul BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN, in calitate de reprezentant
legal, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31/12/2019
si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situaţiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
b) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziţiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informaţii referitoare Ia activitatea
desfăşurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiţii de continuitate.

SC OPS3 ORDINE Sl PROTECŢIE S3 SRL
RC J40/5480/2017
C U I : 37410026

RAPORT DE GESTIUNE
pentru activitatea anului 2019
Societatea s-a înfiinţat in anul 2017, conform certificatului de înmatriculare J40/5480/2017.
In anul 2019 societatea a înregistrat următoarele;

- VENITURI TOTALE :

19.303.820 lei

- CHELTUIELI TOTALE :

18.456.752 Iei

- PROFIT

847.068 lei

In urma verificării si analizării activitatii economico-financiare a societăţii desfăşurate in anul 2019 a
rezultat următoarele:
- capitalul social subscris al societăţii a fost varsat integral;
- este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elementele
patrimoniale ale societăţii;
- evidenta contabila este tinuta corect si la z i ;
- in bilanţul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta intr
evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost întocmite pe baza balanţei d
verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestui
si anexelor sale.
- evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementarilor in vigoare;
Au fost analizate creanţele si obligaţiile societarii si s-au luat masuri pentru încasarea creanţelor si plat
obligaţiilor.
Obligaţiile fata de bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale au fost corect stabilite.

SC 0PS3 ORDINE Sl PROTECŢIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele snnt exprimate în Iei, dacă nu este specificat altfel)
NOTAI
ACTIVE IMOBILIZATE
VALOAREA BRUTA
DENUMIREA ELEMENTULUI
DE IMOBILIZARE

Alte imobilizări necorporale
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice si maşini
Alte instalaţii, utilaje si mobilier
Imobilizări corporale in curs de
execuţie
Avansuri
acordate
pentru
imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Total

Sold la 01.01.2019

Creşteri

~ !

Cedări,
transferuri si
alte reduceri

Sold la
31.12.2019

15.082

3.122

1,656

16.548

9.870
542.791
221.935

8.026
62.430

10,475

9.870
540.342
284.365

12.131

851.125

789.678

73.578

AJUSTAM DE VALOARE
(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)
DENUMIREA
ELEMENTULUI DE
IMOBILIZARE

Alte imobilizări
necorporale
Instalaţii tehnice si
maşini
Alte instalaţii, utilaje
si mobilier
Construcţii
Total

Sold Ia
01.01.2019

Ajustări inregistrate
in cursul exerciţiului
financiar

Reduceri
sau reluări

Sold la 31.12.2019

6.988

4.803

109.656

140.303

66.325

62.151

128.476

103

1.234

1.337

183.072

208.491

1.656
13.325

14.981

10.135
236.634

376.582

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal,In bilanţul
contabil sunt înregistrate la valoare ramasa de amortizat. SC OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3
SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009
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SC 0PS3 ORDINE Sl PROTECŢIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele spnt exprimate în Iei, dacă nu este specificat altfel)
NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
Denumirea provizionului

Sold la 01.01.2019

Transferuri
In cont
Din cont

Sold la
31.12.2019

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.
N OTA 3
R EPA R TIZA R EA PR O FITU LU I
DESTINAŢIA
Profit net de repartizat
-rezerva legala
-alte rezerve
-acoperirea pierderii contabile
-dividende
-alte repartizări
Profit nerepartizat

SUMA
847.068
21.610
0
508.664
0
0
338.404

NOTA 4
ANALIZA R EZU LTA TU LU I D IN EXPLOATARE
EXERCIŢIUL E X E R C IŢ IU L
PRECEDENT CU REN T

INDICATORUL
0
A.Venituri din exploatare
1.. Cifra de afaceri neta
2Alte venituri din exploatare
B. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5
3. Cheltuielile activitatii de baza

1
12.902.068
12.399.362
502.706
12.671.663
12.671.663

2
19.303.122
19.303.122
18.385.368
18.385.368

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)
7, Cheltuielile de desfacere
8. Cheltuieli generale de administraţie
9. Alte venituri din exploatare

230.405

917.754

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

230.405

917.754

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de producţie
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SC 0PS3 ORDINE Sl PROTECŢIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)
NOTA 5
SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR

CREANŢE
Total, din care:
Clienţi şi conturi
asimilate
Avansuri cumpărări de
bunuri acordate
furnizorilor
Creanţe cu bugetul
statului
Alte creanţe
imobilizate
Dobânzi de încasat
Cheltuieli in avans
Avansuri servicii
acordate furnizorilor

SOLD LA

TERMEN DE EXIGIBILITATE

31.12.2019
2.447.549

SUB IA N
2.447.549

1.831.948

1.831.948

21.443

21.443

150.856

150.856

409.181

409.181

32.896

32.896

1 225

1.225

SOLD LA
DATORII

Total, din care:
Furnizori şi conturi
asimilate
Salarii si conturi
asimilate
Obligaţii fata de
bugetul asigurărilor
sociale si fonduri
speciale
Obligaţii fata de
bugetul de stat
Fonduri speciale

31.12.2019

PESTE 1 AN

TERMEN DE EXIGIBIL ITATE
SUB IA N

1.401.985

1.401.985

223.325

223.325

491.345

491.345

305.672

305.672

363.443

363.443

18.200

18.200

3

1-5 ANI

PESTE 5
ANI

SC 0PS3 ORDINE Sl PROTECŢIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)
NOTA 5
SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR

CREANŢE
Total, din care:
Clienţi şi conturi
asimilate
Avansuri cumpărări de
bunuri acordate
furnizorilor
Creanţe cu bugetul
statului
Alte creanţe
imobilizate
Dobânzi de incasat
Cheltuieli in avans
Avansuri servicii
acordate furnizorilor

SOLD LA

TERMEN DE EXIGIBILITATE

31.12.2019
2.447.549

SUB IA N
2.447.549

1.831.948

1.831.948

21.443

21.443

150.856

150.856

409.181

409.181

32.896

32.896

1.225

1.225

SOLD LA
DATORII

Total, din care:
Furnizori şi conturi
asimilate
Salarii si conturi
asimilate
Obligaţii fata de
bugetul asigurărilor
sociale si fonduri
speciale
Obligaţii fata de
bugetul de stat
Fonduri speciale

PESTE 1 AN

31.12.2019

TERMEN DE EXIGIBILITATE
SUB IA N

1.401.985

1.401.985

223.325

223.325

491.345

491,345

305.672

305,672

363.443

363.443

18.200

18.200

3

1-5 ANI

PESTE 5
ANI

SC 0PS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)
NOTA 6
PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare
Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societăţii şi sunt întocmite în conformitate cu
cerinţele normelor de contabilitate din România şi a Ordinului Ministerului de Finanţe nr. 10/2019 privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.
Moneda de prezentare
Aceste situaţii financiare sunt prezentate în Lei. Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului
României.
Bazele contabilizării
Societatea îşi întocmeşte situaţiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească iar conturile
statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilităţii din România şi regulamentele
contabile emise de către Ministerul de Finanţe român. Situaţiile financiare aici prezentate au la bază
înregistrările statutare ale Societăţii, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuităţii
activităţii.
Principii contabile
Evaluarea elementelor cuprinse in situaţiile finaniare ale societăţii este efectuata in raport cu următoarele principii:
1. Principiul continuităţii activitatii. In situaţiile financiare anuale, conducerea societăţii a evaluat atat
capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2020,
situaţie care conduce Ia concluzia ca esta corect si potrivit sa se întocmească situaţiile financiare in
baza principiului continuităţii activitatii.
2. Principiul permanentei metodelor. Managementul a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea
consecventa a metodelor si estimărilor semnificative făcute.
3. Principiul prudentei. Valoarea elementelor prezentate in situaţiile financiare este stabilita pe baza
principiului prudentei. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor depreciari prin
constituirea de provizioane pentru active, iar in contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai
veniturile si cheltuielile aferente exerciţiului anului 2019.
4. Principiul independentei exerciţiului. Situaţiile financiare anule au fost elaborate pe baza
contabilităţii de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente
exerciţiului 2019. Cheltuielile in avans si veniturile anticipate sunt prezentate distinct in conturile
anuale.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv. In conturile anuale elementele de
activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile
Lg.82/1991 republicata.
6. Principiul intangibilitatii. Bilanţul de deschidere corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului
precedent.
7. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informaţiile prezentate in conturile anuale
reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacţiilor.
8. Principiul pragului de semnificaţie. Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in
cadrul conturilor anuale.
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SC 0PS3 ORDINE Şl PROTECŢIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)______________________________
Imobilizări
(i)

(ii)

Cost
Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziţie, minus amortizarea cumulată.
Cheltuielile cu îmbunătăţirile semnificative sunt capitalizate, în condiţiile în care acestea prelungesc durata
de funcţionare a mijlocului fix sau conduc la o creştere semnificativă a capacităţii acestuia de a genera
venituri. Costurile de întreţinere, reparaţii şi îmbunătăţirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când
sunt efectuate.
Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcţiune sunt eliminate din bilanţul contabil
împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operaţiune
este inclusă în contul de profit şi pierdere.
Amortizarea
Imobilizările corporale şi necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viaţă utilă
estimate, din momentul în care sunt puse în funcţiune, în aşa fel încât costul să se diminueze până la
valoarea reziduală estimată pe durata de funcţionare considerată.
Principalele durate de viaţă utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:
Ani
Aparate si instalaţii de măsură si control
3-4
Mobilier, aparatura si alte active corporale
Imobilizări necoiporale

(iii)

4 -8

3-5
Imobilizări necorporale
Costurile legate de achiziţia licenţelor informatice sunt capitalizate şi supuse amortizării folosind metoda
lineară, pe durata de viaţă utilă, în general 3-5 ani. In cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă
a fiecărei imobilizări necorporale se revizuieşte anual şi se ajustează pentru diminuare permanentă a
valorii.
Stocuri
Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziţie
Creanţe
- Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată, creanţele
persoanei juridice se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.
Creanţele şi datoriile în devize se înregistrează în contabilitate atât în Iei, la cursul de schimb în vigoare Ia
data efectuării operaţiunilor, cât şi în devize.

Disponibilităţi
Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie, precum şi a mişcării acestora, ca urmare a
încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.
Disponibilităţile lichide şi alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din banca.
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SC 0PS3 ORDINE Sl PROTECŢIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate tn Iei, dacă nu este specificat altfel)______________________________
Impozitul pe profit
Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt
taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data
bilanţului.
Rata impozitului pe profit pentru anul 2019 a fost de 16%.
Recunoaşterea veniturilor si cheltuielilor
Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.
Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situaţie in care sunt făcute in vederea
realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea
legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilităţii de
angajament.

NOTA 7
PARTICIPATn SI SURSE DE FINANŢARE
Capital social
Capitalul social este de 4.000.000 Iei şi divizat in 800 parti sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei.
Asociaţi:
I .SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREŞTI,
reprezentat prin:
PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA
2.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
NOTA 8
INFORMAŢII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE SI DE
SUPRAVEGHERE

Pe parcursul exerciţiului nu au fost acordate credite sau alte facilitaţi directorilor si administratorilor.
De asemenea nu s-au constituit garanţii in numele acestora.
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SC 0PS3 ORDINE Sl PROTECŢIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în Iei, dacă nu este specificat altfel) ___________________
NOTA 9
EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI
_____________________________ ECONOMICO-FINAN CIARI
Nr.crt

1.

2.
Exerciţiul
curent 2019

Indicatori

I.

Indicatori de lichiditate

1

Solvabilitate generala
Active circulante

3,73
5.232.950

Datorii curente

1.401.985

2

Solvabilitate imediata
Active circulante - stocuri

3,71
5.232.950-27.301

Obligaţii

1.401.985

3

Solvabilitate natriraoniala
Capitaluri

4.338.404

Capitaluri +credite bancare

4.338.404+0

1

n

Indicatori de risc

4

Rata generala a indatoririi
Datorii totale x 100

32,32
1.401.985x100

Capitaluri

4.338.404

Perioada de colectare a creanţelor

34,64
1.831.948x365
19.303.122

6

Debitori comerciali *us
Cifra de afaceri
IV

Indicatori de profitabilitate

8

Rata rentabilităţii veniturilor

4,76
918.452x100

Profit brut x 100

19.303.820

Venituri totale
9

21,17
918.452 xlOO

Rata rentabilităţii capitalului
Profitul brut x 100

4.338.404

Capital propriu
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SC 0PS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)
NOTA 10
ALTE INFORMAŢII
N atura activităţii
SC OPS3 ORDINE Sl PROTECŢIE S3 SRL este înfiinţată şi înregistrată în România in anul 2017.
Activitatea principala a societăţii este cea de activităţi de protecţie si garda, cod CAEN 8010.

Sediul principal se află în Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan ,Nr.l54-158.

Angajamente privind plaţi viitoare
Impozitarea
Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări şi
modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societăţii nu poate avea certitudinea că
opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfăşoară concordă cu interpretarea dată de autorităţile
fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacţie
poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalităţi considerabile. în România termenul prescripţiei
pentru controalele fiscale este de 5 ani.
Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunţite ale registrelor contabile si
activitatii contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea
obligaţiilor de plată. Regimul penalităţilor are caracter punitiv. în consecinţă, societăţile pot datora
impozite şi amenzi semnificative. în plus, legislaţia fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar
autorităţile manifestă de multe ori inconsecvenţă în interpretarea legislaţiei.
Riscul de piaţă
Economia românească se află în tranziţie, existând multă nesiguranţă cu privire la posibila orientare a
politicii şi dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea Ioc în
România şi efectele acestora asupra situaţiei financiare si asupra rezultatelor din exploatare,

CONTABIL SEF,
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S C 0 P S 3 O RD INE S l PR O TECŢIE S3 S R L
R C J40/5480/2017
C U I : 37410026

PRO CES VERBAL
A L ADUNĂRII G EN ER A LE A ASOCIAŢILOR
încheiat astazi .....................

Adunarea generala a membrilor asociaţilor s-a întrunit pentru următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanţului contabil incheiat la data de 31.12.2019 cu anexele si contul
rezultatului exerciţiului
Descărcarea de gestiune ( activitate ) a administratorului
In urma prezentării bilanţului contabil si a contului exerciţiului
absoluta următoarea

s-a luat in unanimitate

HOTARARE
A. S-a aprobat bilanţul contabil incheiat la data de 31.12.2019 cu anexele .
B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a
aprobat descărcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2019.
C. S e aproba recuperarea pierderii contabile in suma de 508.664 lei din exerciţiile
anilor 2017 si 2018.
D. S e aproba constituirea rezervei legale in suma de 21.610 lei.
E. S e aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 338.404 lei.

ASOCIAŢI'
S E C T O R U L 3 a L MUNICIPIULUI B U C U R E Ş T I prin
CONSILIUL LO C A L A L S EC T O R U LU I 3 BU CU REŞTI,
reprezentat p rin :
PRIM AR D-nul R O B E R T SORIN N EG O ITA

S C ADM INISTRARE A C T IV E S E C T O R 3 S R L
reprezentat p rin :
PR E Ş ED IN T E C .A
D-nul C O R B U LE A N U FLO REN TIN

OPS3 - ORDINE Sl PROTEC1 IK S3 S.U.L.
Calea Vitan 154-15S. Clădire Administraţii u. Bucureşti, Sector 3
CILE RO 35410026
J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CtWSIUUIJ.lI DE ADMINISTRAŢIE
NR. 83 31.03.2020
Societatea OPS3 ORDINE Sl PROTECŢIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-138. Sector
3. Bucureşti, înregistrata ia Oficiu] Registrului Comerţului eu Ur, J40/54S0/19.04.2017, manii CUI RO
37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31-199(1. privind societăţile
comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - OROlNL Sî
PROI ECTIL S3 S.R.L.
HOTĂRĂŞTE:

Lin unanimitate, aproba transmiterea Bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar
încheiat 2010 a! societari? OPS3 - ORDINE Sî PROTECŢIE S3 S.R.L împreuna cu anexele
sate. către autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3. Bucureşti.

MEMBRI C.A.

AZOITfil FLORINA CARMEN

. V

:1

A H B K A

(A . 3
OPS3 - U iîD IK E SI PRO I IiC n ] . S3 SUL

Sir, Calea Yiian. nr. 154'35*, Clădire AUmiiiKiratîvă
Hpimr. Mi. Sector.'. C.l'.T. RO 374J0N26.J 4f>'S.JSn'LV<4.20r

KAFOR'l UL CONSICIUKVI OK A0M IM 6 JRA |JK
P e n tru ex erciţiu l fin an c iar 2019

Prezentul raport a joşi întocmit in confbrmita'e cu prevederile Lepii mJl'lVOi;. pri\ md societăţile

cmitabilitfiiii nr.Hi!/199! repubiitalS. eu modificările si completările ulterioare Conform
reglementarilor menţionate mai fus . admînU'riijnrii sociclăţii ou oHiptijis de a întocmi pentru frecare
exerciţiu financiar încheia!. un raport care s8 conţină o prezent're ccncisS s evoluţiei activităţii
societăţii pe durata exerciţiului financiarei a situaţiei sale la încheierea acestuia.
I.

INFO R M A ŢII OK M 'RALF,

Municipiul ICscute \trr Sectorul ». Calea Vitali, nr. 154-158. Clădite AJjisirfi.stietî'.ă. inrcgisitjtâ Sa
Oficiul Registrului CemeiţjJuî Riiamtsti sub nr. J40/5480,'19.04.2017, având CUI 37-ÎSPOIo ţi este
Administraţie.
OPS3-ORD1NL ŞJ I’ROTEC J EL S3 S.U.L. a fost înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local
Sector 3 m. 98/29,03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită ;,i funcţionează In
baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi
completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector
3 şi S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate ai societăţii îl reprezintă:
Activităţi de proiecţie şi gardă-cod CAI-.N 8010.
(.‘onform statutului. societatea desfăşoară activităţi de pază şi protecţie, mentenanţâ şi mi numai, asupra
diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 ai Municipiului Bucureşti.
Adresa:
Sediu Social: ( alea Vitan nr. 154- 158. Clădire Administrativă
Punct de lucni: Bulevardul fincrpeîîcientlor nr.5. Ccnlnil Sportiv "Apollo''

Capitalul social: Capitaltrl social al societăţii OPS3-Ordtne şi Protecţie S3 SRL este de de 4.000,000
iei fomi.it din 800 părţi Ficînle ni o valoare nominală de 5.000 lei. cotele de participare la capitalul
social fiind următoarele;

OPS3 - ORDINfi ST PROTFCŢfF S3 SRI.
Sit. Calea Vit.m. ni. 154-15S, Clădite Administrativa
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administraţia gestiunii conform fepîi 31/(9°) şi Legii nr 1] ECO16 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a ( itivermdiii nr. 109/201 î priv ind guvernanţii corporativă a întreprinderilor publice.
Politicile contabile utilizate la întocmirea siniaţlîlor financiare amiaie sunt în conform item cu
reglementările contabile aplicahile. Societatea îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Pc toi parcursul activităţii desfăşurate în anul 2019 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în
filmului societăţii OP,S3 - Ordine şi Protecţie -S3 S.R.l,.
La sfârşitul anului 2019, componenţa Consiliului de Administraţie a fost următoarea:

Preşedinte C. A-:
Biinescu Alexandru - lîăzvan

Grigoroş Andrei

y°î

[ conform cu 1
\ ORIGINALUL)

OPS3 —O RDINE SI PROTECŢII- S3 SRL
.Str CaU-st Vitiin. nr. 154-15>, Clădire Administrativă
Buriirccfi, Sector3, C..1'.). RO 37410026,) 4U/5480'19.(11.2*11;

ir.

CADRU LEGAL

• Lege» socieîâjilor comercial* nr«3l/?9<H cu modificările ţi completările ulterioare:
• Ordonanţa Je Urgenţă :ir_ JU9.2M 1 cu modificările ţi completurile ulterioare, privitul guvernanta
corporativă a imreprindcrîlorpuhlicv:
• Legea nr.I i 1/20îti. pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Jir.lU9/i(j.M„201 L
privind guvernanţii corporativii a întreprinderilor publice;
• Hotărârea nr.?22’20)6. pentru aprobarea Nortndor de aplicare a unor prevederi din O.U.G.
nr,IQ9/2fil J. privind guvernanţi corporaţiea intr^ri'tderilor publice;
• Actul constitutiv al SC. OPSS

Ordine >î PmwcţK* S3 S.R.L,

• Regulamentul de organizare ţi luncţidnetv Sl_. OI*S3 - Ordine şi Protecţie S3 S.R.L.
* t egea nr. 3d 1/2001 cu modificările ţi completările ulterioare, privind liberul acces Ia informaţiile de
interes public;
* î Întărirea dc gav im nr. 12VJ002 - Ni u rnele iTictvK’ologkv de aplicare a Legii nr. 544/2001. privind
liberul acces la informaţiile de interes public:
• Legea Nr. 333/201*3 privind paza (•btccttvdoi. bunurilor, valorilor şi proiecţia persoanelor
* II.O nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare privind formalităţile necesare licenţierii
pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul pazei şi protecţiei.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 160005 pentru modificarea lit. fi) a ari. 17 din Legea nr.
182/2002 privind protecţia informaţiilor citîftttcaf* şi. pentru modificarea şi completarea Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, hunuritor, valorilor şi protecţia peiioanelot. publicaţii In
Monitorul Oficial al României, Partea J. rr. IQf din 10 martie 2005. aprobată cu modificări prtr
Legea nr. 151/2005, publicată în Mor.rtvait Oficial al României, 1’ai‘ea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr, 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, publicată in Monitorul Oficiu! ai României. Partea 1. nr. 3U din 17
ianuarie 2007:

r s s ş K ^
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bunurilor. \ .ilofiîor ţ i proiecţii! persoanelor. publicată în Monitorul Oficial at României. partea t, nr.
iSi den 9 îsîartic 2010:

in Monitorul Oficiala! României. Bartea I. nr. 75? din 12 noiembrie 2012. rectîftcatâ.cu modificările
v J t r r io a ic .

* Regulamentul iii! 2016/679

1.

C O N DU C EREA ŞI A D M IN IST R A R E A SOCIETĂŢII

Conform reglementărilor în domeniu. Adunarea Generală a Acţionarilor este cel mai înalt forum
decizional al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi
comercială. în acest sens. Societatea a fost administrată dc un Consiliu de Administraţie numit în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr, 109/2011. privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor
puhlîcc. în baza unei selecţii efectuate dc Consiliu! I oca! a! Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.
Atribuţiile ce vizează Adunarea Generală a Acţionarilor suni următoarele:
decide modificarea Actului Constitutiv:
decide schimbarea obiectului de activitate al linnet;
dec iii.' majonuva sau reducerea capitalului social;
decide în \ederea însuşirii rezultatelor anuale;
decide iu prii ire la fuzionarea. divi/arca sau dizolvarea Societăţii;
numeşte, revocă şi descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare
oricărui reprezentam.;
numeşte cenzorii societăţii, le stabileşte remuneraţia. îi descarcă de gestiune şi ti revocă:
decide m privire la acţionarea în justiţie a Administratorilor şi/sau a cenzorilor pentru pagube
pricinuite societăţii
examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profil şi pierderi, după analizarea importului
consiliului dc odminismtţic:

Ol5S3 - ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRI
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apruhii programul dt activitate >i bugetul society jii. modifică pianul cit; activi late şi butc-lra
sonctăţii, !»l.'jHiKrţ;tc poliţa tit* preţuri;
decide in ceea ce priveşte împiumutunlc bancare şi acordarea de garanţii:
decide asupra operaţiunilor juridice ale societăţii care ricpâşoe valoare» dc f00.000 F.l fRO
exclusive f.\ .A. vait tarea aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau a card executare se
di-Too.'râ in mod sueceiiv.
Membrii Consiliului de Administraţie. în calitate de mandatari au fest împuterniciţi. în limitele
prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 ai Municipiului Bucureşti şt
ale Consiliului l.ocal şi sâ administreze OPS3 - Ordine şi PiKieqie S3 SRI. în condiţii de eficienţă şi
performantă,
La sfârşitul anului 2019, componenţa Consiliului dc Administraţie a fost următoarea:
Slămnescu Dorin-Danît-I. Petrescu Ananiarîa Clemans, Crigoras Andrei. Rimcscu Alexandru*
Tîă/van, Fiorescn Adrian Constantin, Vişu Mihacla, Azoiţei Florina Carmen

Atribuţiile consiliului de administraţie:
a) Consiliul dc administraţie adoptă, in termen de 90 de zile de la data numirii, un cod dc clică, care
se publică, prin grija preşedintelui consiliului dc administraţie, pe pagina proprie de internet a
societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la
data dc 3 1 mai a anului in curs.
bl în terme» de maximum 30 dc zile dc la data numirii sale, consiliul de administraţie sau
supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de
administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.
ci Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numinduI pe unul dintre ei director general.
d) Preşedintele Consiliului de Administraţie poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice
persoana implicată în activitatea societăţii, inclusiv pentru persoanele care fac parte din
conducerea executivă, tehnică, administrativă a societăţii. în cazul oricăror situaţii care nu sunt
prevăzute în competenţa exclusivă a Consiliului de Administraţie. între administratorii membrii
ai Consiliului de Administraţie prezumţia mandatului reciproc în efectuarea actelor de
administrare în interesul societăţii este inaplicabilă. în acest sens exclusiv preşedintele consiliului
de administraţie deţinând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice
funcţionarii SC OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.1 .
e) Simt în competenţa Preşedintelui Consiliului de Administraţii,' deciziile privind:

OPS3 - O RDINE SI PROTECŢIE 53 SRL
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r

determinarea liniilor directoare esenţiale in dezvoltarea societarii. în cuuloimit.ite cu obiectul
şi scopurile neti\ ilarii aresirirr

> aprobarea planurilor şi măsurilor plivind instruirea personalului angajat al societăţii pretau»
şi aprobarea suplimentării personalului angajai sau

a

desfacerii contiacielor individuale dc

muncă:
> înaintarea dc propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea
membrilor Consiliului dc- Administraţie:
> numirea persoanelor te vot ocupă funcţiile de Director General. Director Executiv. Directei
financiar sau orice ahe funcţii dc conducere, administrare sau execuţie şi slabi lires
competenţelor aferente acestor funcţii;

> aprobarea planurilor lunare şi irimcsrriaie de încasări şi plăţi;
> aprobarea încheierii de acu: juridice ut numele ş: în tentai societăţii, prin care sa dobândească
bunuri pentru aceasta sau să învtivtincvr, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie
bunuri aliate în patrimon iul societăţii.« cărat valoare nu depăşeşte echivalentul în lei a sumei
de 100.C4KÎ de E:im inclusiv TVA. Operaliunea a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei a
sumei de 100,000 de Euro irsciusJv TVA la data încheierii actului juridic va putea ll încheiată
numai eu aprobarea Adunării Generale;
> încheierea dc acic juridice îu numele şi în contul societăţii cu profesionişti, alte entităţi juridice
privind prestarea de serv ieri necesare OPS3

ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L în vederea

bunel funcţionări a societăţii.

fi Sunt de competenţa Consiliului de administraţie deciziile privind:
> stabilirea nivelului dc salarizare şi alte drepturi. în condiţiile legii, pentru personalul angajat;
^ aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de posturi necesare In vederea bunei
funcţionări a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de
necesitatea restructurării societăţii;

r adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum si or ice alte regulamente necesare în
buna turn iertare a societarii;

OPS3 - ORDINE ,81 P ltO lE C j JE S3 SRL
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/• aprobarea sancţiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;
supunerea. în fiecare no. în atent in Adunării Generale, V.\ icrmen de cel mult 3 luni de Ir;
încheierea exerciţiului financiar încheia», a raportului tu privire ia acii\ itatea societăţii,
precum şi a proiectului <le program dc activitate fi a proiectului de buget dc venituri şi
cheltuieli pe exerciţii/ financiar următor:
mutarea sediului social şi înfiinţarea / desfiinţarea dc filiale şi sedii secundare - sucursale,
reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
executarea oricăror «Eu acţiuni date in competenţa sa. potrivit legii, de către' Adunarea
Generată:
g) Consiliul de Administraţie .se reuneşte ori de cate ori este necesar, îa sediul Societăţii sau locul
indicai în convocare. Consiliul de Administraţie este necesar să se întrunească cel puţin o dată pe
lună la sediu] Societăţii sau ori de câte ori interesele societăţii o impun. Reunirea Consiliului de
Administraţie se face la convocarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau la cererea
Adunării Generale.
hi Convocarea consiliului de administraţie* va fi transmisă membrilor cu cel puţin 5 zile înainte de
ziua fixată pentru ţinerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data şi ora de desfăşurare.
Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de
urgenţă. în realizarea procedurii de convocare a Consiliului dc Administraţie. Preşedintele
Consiliului de Administraţie va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului
către membri Consiliului de Administraţie precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice
trft mijloc.: electronic.
i f Consiliul de Administraţie deliberează şl hotărăşte asupra problemelor de bază ale societăţii, mai
puţin cele rezervate exclusiv Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau Adunării Generale.
ji l a frecare şedinţă a consiliului de administraţie se va redacta un proces verbal în care se vor
indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite şi opiniile divergente care
au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Preşedintele de şedinţă sau de către
persoana desemnară dc care acesta, precum şi de către secretarul de şedinţă.
k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a ceJ puţin doi
membrii ai consiliului de administraţie, valabilitatea fiind condiţionată de prezenţa Preşedîniclui
Consiliului dc Administraţie. Deciziile Consiliului de Administraţie sc aproba cu majoritatea
voturilor exprimate de membritprezenli. Votul exprimai de cut re Preşedintele Consiliului de
Administraţie prevalează în adoptarea unei hota rari in lipsa întrunirii majorităţii de voturi pentru
adoptarea hotărârii în cauză.
l) Consiliul de administraţie elaborează un raport anual prii iod activitatea întreprinderii publice, nu
mat târziu de data do 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se
publică pv pagina de internet a întreprinderii publice.

O P S 3 - ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRI
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in) Consiliul de administraţie in citau I In care conducerea executivă este exercitată de directori, are
obligaţii: sk transmită Ministerului finanţelor Publice şi autorităţii publice tutelare, trimesirî&l şi
ori de cât ceri se solicita, fundamentări, analize, situaţii, raportări si orice alte informaţii referitoare

tutelara, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau Intr-o serie de tranzacţii, o v&ioare de cei
puţin cdiivalentitl în lei depăşeşte valoarea de ÎOtUibO (tina sută miii EURO exclusiv I.V.A..
menţionândii-se, imrctn capitol special în rapoartele semestriale si anuale ale consiliului de
administraţie, actele juridice încheiate. în rapoarte se precizează următoarele elemente; părţile
care au încheiat acut! juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia,
valoarea totala a actului juridic, creanţele reciproce, param iile constituite, termenele şi
modalităţile de plata, precum şi alte elemente esenţiale si semnificative în legătura cu aceste acte
juridice. Tot în rapoarte, se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea
efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii;
n) Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acţionarilor un raport asupra activităţii dc
administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor dc mandat ale
directorilor, dctaîri cu pri\ îre la activităţile operaţionale, la performantele financiare ale societăţii
şi la raportările contabile semestriale ale societăţii;
p) Consiliul de administraţie elaborează un raport anual, cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje
acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. Raportul cslc prezentat este
prezentat adunării generale » acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale şî este publicat
pe pagina proprie de internet şi cuprinde cel puţin informaţii privind:
-

structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe:

-

criteriile de performanţa ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul
dintre* performanţa realizată şi remuneraţie;

-

eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:
considerentele ee justifică orice schemă de bomisuri anuale sau avantaje nebăneşti;

-

informării privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul dauneîorinterese pentru revocate iară justă cauză.

q) întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe
pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele
documente şi informaţii;

C

\
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•

situaţiile financiare anuale, tu termen de 455 ce orc dc la aprobare;
raportările contabile senicslriiile. în termen de 45 de 71 le de In încheierea scme<irnliii:

-

raportul de audit anual:
lista administrau rilnr şi a <??recinril*tr, CV-urile membrilor consiliului de adm iimitaţie şi ale
directorilor;
rapoartele consiliului de administraţie;

-

raportul atutal cu privire la remuneraţiile şi alte mamaie acordate administratorilor şi
directorilor în cursul amilul financiar:

-

Codul de etică. în 4,H dc orc de la adoptare, respectiv la dala de 3) mai a fiecărui an. in cazul
ret uuini acestuia.

r( Consiliul dc administraţie adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situaţii la cererea
adunării generale a acţionarilor.

II.

ACTIVITATEA
ADMINISTRAŢIE

PROTRIU-ZISĂ

A

CONSILIULUI

DL

in anul 2019. Consiliul de Administraţie ai OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL s-a întrunit în cadrul a
2 1 şedinţei!! care su lost analizate şi luate hotărâri const itu indu-se documente suport perii rt: activitatea
executivă a societăţii. întrunirile Consiliului de Administraţie au avut ca finalitate emiterea unui număr
de 30 hotărâri, după cum urmează;
I. Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 45/115.01.2019

aprobă transmiterea Raportului

Consiliului de Administraţie al Societăţii OPS3 - ORDINE ŞJ PROTECŢIE Sector 3 S.R.Iaferent semestrului JJ al anului 2018 către autoritatea tutelară; Consiliul Local al Sectorului 3.
2. Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 46/25.01.2(119 - aprobă acordarea ajutorului de
deces in valoare ce lUt'MI lei t pentru Ride de gradul Li.
3. Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 47/05.02.2019 -

in unanimitate, aprobă

modificarea statului de funcţii al Societăţii OPS' - OR DINK SI PROI f-CŢIK S3 S.R.l

0PS1 - ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRI
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4. Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 48/18.02.2019 - Aprobarea cererii de împrumut
in valoare tîe 20(1.000 k i către SC ,Administrare Active Sector 3 SRL pentru buna
funcţionare a societăţii, însemnând plata salarii şi / sau furnizori.
$. Hotărârea Consiliului de Administraţie M l. 49/18.02.2019 - aprobă acordarea ajutorului dc
deces în valoare de 10U0 lei (pentru rude de gradul I>.
fi, Ilolăiârva Consiliului dc Administraţie NR. 50 /04.03.20I9 - aprobarea modificai ii slutului de
Juneţii a! Societăţii 01»S3 -ORD1NL Şl 1’iUi l HC llh S3 S.R.L7. Hotărârea Consiliului dc Administraţie NR. 51/04.03.2019 - în unanimitate, aprobarea
transmiterii unei cereri către autoritatea tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti priit
Consiliul Local al Sectorului 3 şi Administrare Active Sector 3 SRL prin care tariful dc
referinţă pentru asigurarea mentenanţei Unităţilor Administrate de către Consiliul Locul al
Sectorului 3 să lie de 3,6 lei/hp. lupă contractuală, valoarea contractuală fiind calculată prin
înmulţirea preţului cu numărul ăc mp ce necesită întreţinere şi cu numărul de luni contractate.
8- Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 52/(14.03,2019 - în unanimitate. aprobă
tranşmtfcrca uneî cereri către autoritatea tutelară Scmrul 3 a! Municipiului Bucureşti prin
Consiliu] Local al Sectorului 3 şi Administrate Active Sector 3 SRL. prin cure tariful de referinţă
pentru asigurarea pazei asupra Unităţilor Administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 să
fie dc 17.69 Ici.'1nrâ. valoarea contractuala fiind calculată prin înmulţirea preţului cu numărul de
ore şi numărul de posturi pentru care se prestează serviciul dc pază.
9. Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 53/22.03.2019 - în unanimitate, aprobă acordarea
ajutorului de deces ia valoare de 1000 k i (pentru rude de gradul 1}.
10. Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 54/02.04.2019 - în unanimitate, aprobă
transmiterea Raportului Consiliului de Administraţie cu privire la activitatea societăţii OPS3 ORDINE ţii PROTECŢIE S3 S.R.L.pentru exerciţiul financiar 2018. precum şî a Proiectului de
Program dc Activ Ante pentru anul 2019 către autoritatea tutelară: Consiliul I ocal al Sectorului 3.

10
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11. Hotărârea Consiliului dc Administraţie NR. 55v i l 2. 04.2019 - în unanimitate. 8probă
Emiismitcrca Raportului dc Audi! Financiar împreună t u anexa acestuia pcnliu exerciţiul financiar
indidai ia 31 Decembrie 2018 al societăţii UP53 - ORDJNL Şl PROl’LCi IL S3 S.R.L.. către
.imnrifstea tutelară; Consiliul Local ai Sectorului 3
12. Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 56/02.04.2019 - Î iî unanimitate, aproba
transmiterea Bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar încheiat 2018 al societăţii OPS3 ORDINE Ş| pROTIXTir. -S3 K.R.I „împreună cu anexele sale. către autoritatea tutelară: Primăria
Sectorului 3
13. Hotărârea Consiliului de Administraţie NU. 57/02.04.2019 - în unanimitate, aprobă
transmiterea Notei de Fundamentări; p:/vtmd Bugetul de Venituri şi CJidtuiei: pe anul 201V al
societăţii OPS* ORDINE Şi PROTECŢIE S3 S.R.I. împreună cu anexele sale. către autoritatea
tutelată: Consiliul Local el Sectorului 3.
14. Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 58/15.04.2019 - în unanimitate, aprobi măsura de
recompensare şi motivare a structurii de personal cu ocazia sărbătorilor Pascale aferente anului
2019. respectiv o bonificaţie în valoare do 150 lei/ angajai, respectând prevederile legale în
vigoare.
15. Hotărârea Consiliului de Administraţie NU, 59/03,05.2019 - în unanimitate, aprobă înaintarea
anunţului do intenţie privind Proiectul tehnic şi lucrări dc reparaţii In Liceul Dragnmir
ITurmu/escu către Sectorul 5 ui Municipiului Bucureşti.
IA. Hotărârea Consiliului dc Administraţie NR. 60/13,05.2019 aprobă înaintarea unei solicitări dc
adoptare a unei hotărâri dc Consiliu Local pentru acordarea unui mandat Preşedintelui dc
Administraţie al GPS3-0rdinc Şi Protecţie S3 SRL, în vederea achiziţiei de mărfuri din categoria
Hecrrtce furnizate dc către SC. Eî 131 FI FCTRif & LIGHTING SRL- achiziţii cc pot depăşi
plafonul do 100.000 Furo inclusiv 1VA,

17. Hotărârea Consiliului de Administraţie MC 61/03,06.2(119 - k unanimitate, aprobi înaintarea
1

OPfvî - ORDINE KI PROrFCŢIE S3 SRL
Sir. Calea Vîf.iti, nr, 154-158, Clădire Administrativi
Bi.nm 5ti, Sn-tor 3, C.TM, RO 37410026, J 40/548<l/10.04.M)l?

18. Hotărârea Consiliului de Administraţie MR. 62f'2K.il6.2(llV - (n unanimitate. a decis aprobare?.
modificării statului de funcţii ai Societăţii OPS3 OR DINT Şr PROTJXŢir. S3 .S.R.I,
JO, Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 64 f15.0”,2t>li> se aprobă In unanimitate adău
uimâtoatelo! coduri C'ALN-

4613 - Intermedieri în comerţul cu materiaf lemnos ţi materiale de construcţii
4615- Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole, de menaj ţi defierărie
4642 - Comerţ cu ridicata ai îmbrăcămintei şi încălţămintei
4647- Corner/ cu ridicata al mobileicovoaretor şi articolelor de iluminat
4652 - Cmnerf cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4673 - Ctuurrţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi
echipamentelor

sanitare

4674 - C om erţ cu ridicata a l echipam entelor ş i fu rn itu rilo r de fieră rie p en tru in stalaţii sanitare ş i
de

încălzire

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4741 - Comerţ cu amămmtui a! calculatoarelor, unităţilor periferice, şi softwarc-ului în magazine
specializate
4742 - Cometţ cu amân untul a! echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4 743 - Comerţ cu amămmtui aţ echipamentelor audio/ video în magazine, specializate
4751 - Comerţ cu amănuntul al fertilelor. Ui magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierăria, aI articolelor din sticlă şi al celor pentru
vopsit, in magazine specializate
4759 - Comerţ t u amănuntul al mobilei, ui articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic
U.C.U..

în magazine specializate

4764 - Comerţ t u amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
1

OP83 - O RDINE ST PROTECŢIE S3 SRL
Slf, Calea Viran, nr. 154.15K, Clădire Administrativii
B unirt-ti, SccwrS, O M , RO 57410f»2r;, J 40/54R0/1‘>.fl4.20l7

4799 - Comerţ cu amănuntul efectuai în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
20. Hotărârea Consiliului dc Administraţie NR. 65/15.07,2019 - în un an im iute. aprobă

21. Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 66/25.07.2019

în unanimitate, aprobă

transmiterea Bilanţului contabil pentru exerciţiu) financiar încheiat aferent semestrului t

mUorikili'.'i tutelară: Consiliul Locul Sector 3

22, Hotărârea Consiliului de Administraţie NR, 67/25,07,2019 - la unatumiUlc, aproba
transmiterea Raportului Consiliului de Administraţie al societăţii QPS3 - ORDINE Şl
PROTECŢIE S3 S.R L.pentru exerciţiul financiar încheiat, aferent semestrului I al anului
2019 către autoritatea tutelară: Consiliul Local Sector 3.
23, Hotărârea Consiliului de Administraţie NR. 68/25.07.2019 * în unanimitate, aprobă începerea
procedurilor pentru implementarea unei soluţii adecvate in cccs ce priveşte sistemul de ventilare
penlm obiectivul ..Nerva Traian" din sir. Nerve Treien. nr. L biete K6. tronson 13. sector?. Bucureşti,

24. Hotărârea Consfliului de Administraţie NR. 69 /08.08.2U19 - în unanimitate, acceptarea
înlocuirii sistemului de ventilare propus iniţial pentru obiectivul situat în str. Nerva Trai tin nr.I
bl-kO. 'ÎR.IL sector 3 Bucureşti.

25. Hotărârea Consiliului dc Administraţie NR. 70 /08.68.2(119 * în unanimitate, transmiterea unei
cereri de sistare a lucrări lor către beneficiar, pentru obiectivul situat in sir. Nerva Trata n nt.1. bl,k6,
TR.H. sector ? Bucureşti, pe o perioadă de ?fl de zile

0PS3 - O R D IN E SI PROTECŢIE S3 SRI,
Sir, C a l m V h a n , nr. 1 3 4 -1 5 3 , C l ă d i r e A r im n u s in u i v â
llnrurişii. Rector 3
,
HO 3741fM2fi, J 40/54S0/1'>.01,701^

26. Hotărâre;! Consiliului tit Adnnuistrujk- .\R. 71 /12.0JJ.2019 - in unanimitate, aprobă
art,16.2 pet î din contractu! nr,451346/18.06.2019 către Primăria Sectorului 3 şi convocarea
voii:is ict de recepţie.
27. îîofiîrSrt-a Consiliului de Administra fio NR. 72 /19.09,2019 - în unanimitate. acceptarea
invitaţiei de participare 01.629716 din data de 16.09.2019 pentru procedure eon lornt art.31 din
legea 9SJ2016 privind • ..Achiziţionarea de materiale necesare efectuării operaţiei de
trasare/retrasiire parcări" şi dopunotoa ofertei până Ia data de 23.09.2019.
28. Hotărârea Consiliului dc Administraţie NR. 73 /21.10.20J9 - în unanimitate, se aprobă
modifică rea statului de funcţii »f Societăţii OP5? ORDINII .ŞI PROTECŢIE S3 S.R.I..
29. Hotărârea Consiliului dc Administraţie NR. 74/26.11.2019 - jn unanimitate, aprobă
acordarea ajutorului de deces în valoare de 1000 let (pentru rude de gradul I) pentru un
angajai al societăţii OPS3 - ORDINE Şl PROTECŢIE S3 S.R.L.

3(L Hotărârea Consiliului dc Administraţie NR. 75/13.12.2019- In unanimitate, majorarea tarifelor
de pază dc Îs data de 01.Oi.2020 pentru contractele extrabugetare de Its 17.69 ld % â 13râ ‘1 VA la
18,60 lei/ora fîtrii TVA.
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PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂŢII

I.

Veniturile totale estimare a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.624,08 mii Ici.

Structura veniturilor pentru anul 2(>l ţ>este:
A. \ cit it uri din exploatare
II. Venituri financiare

22.598,08 mii Ici,
26.9(1 mii Iei.

A. Veniturile din exploatare sunt sl ruct ura te astfel
1. Venituri din servicii prestate

21.742.64 mii lei.

0KS3 - ORDINE SI PROTbC/fJK S3 SRI.
Str. Calea V/t.ţn, nr. 154-lW, Cladito Administrativă
Runm şii, Svrt.ii 3, C.t'.I. RO 3741002(5, J 40 '5480/19,04.2017

2. Venituri din redevenit şj chirii

44^.44 ti.ii Ici,

3. Ahe \ unit uri

20.00 mii Ici,

4. Venituri din vânzarea mărfurilor

300.01*mîi Ici.

5 . Ails \enilurt din exploatare

86-0(1 mii Ier.

CAKN 80 IU-..Activităţi de protecţie şi gardă’ şi celorlalte domenii de activităţi secundare . dintre

construcuţii".
U. Veniturile financiare suni structurate astfel
I. Venituri financiare din dobânzi

IT.

26.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma dc 22.362,64 mii ici.

Strucnna cheltuielilor pentru anul 20J9 este:
A. Cheltuieli din exploatare 22.342,64 mii Iei
B- Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor di» exploata re:
Al.Cheltuieli eu bunuri şi servicii în suma de 6.520,04 mii lei:
1 Cheltuieli privind stocurile In sums de 3.2(JU,t>-î mii Eoi.din t«re
-cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 2.230,00 mii Ici .din care :chchiticii cu
piesete de schimb în suni.'- tic 532.00 mii Ici şi cheltuieli cu combustibilul în suma dc lixg.flO

X

O F$3-O l*niN K SI FHO IT.CŢ1H S3 SKI
Sir. Calfa Viran, nr, 154-158, Clădire Administrativă
Bucureşti, Sr« (..f 5, C.IT.I. RO 37410026, J 40/5480/11>.r»4.2017

mii lei.
-did lurch privind mr.lerialdv dc natuia tibiivldor dc inventai îii suma dc -170,84 rmi lei
b. cheltuieli pricind energia şi apa în suma dc 5UU.00 mii tei.
c cheltuieli privind mărfurile în simtă de 200.00 mii iei

2 Cheltuieli privind st: viciile executate de terţi in suma de 405.88 mii iei din care:
- cheltuieli cu întreţinerea ţi reparaţiile în suma de 74.04 mii lei,
- d k Iluicli pi i\ tud citi) iile tu suma dc 282,72 mii Ici.
-cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 109,12 mii lei.
3 Cheltuieli cu alte soi vicii executate de terţi in suma de 2,853.32 mii lei \ i/eutm
- cheltuieli privind consultanţa juridică în suma de 50.00 mii lei.
-cheltuieli de protocol in suma dc 38.36 mii lei .
-cheltuieli tu traii&pcHtui de bunuri $4 personal iu suma de 5.00 mii lei.
-cheltuieli de deplasare-detaşare îitsums de 194.2(1 mii fel,
- cheltuieli notate « d: idccomimicsţii în surn.'i dc IR0.78 mii Ici.

-cheltuieli cu sciticii bancare şi asimilate în suma de 17-08 mii let,
-alte cheltuieli privind serviciile externe Ir suma de 299.20 mit Ici ţi cuprind celfuidi privind
întreţinerea si funcţionarea ichnicii de calcul in «mia de 19,20 mii lei.chelluieii cu pregătirea
r rufe*ton aia in suma dc 280,00 mii Ici.
-alte cheltuieli în suma de 2.060.20 mii Iei.
Ii.Cheltuieli cu impozite, taxe şi vârsătninlc asimilate in suma dc 491,4(1 mii Iei ,din care:
a) Cheltuieli cu taxa de licenţă in suma de 50.00 mît lei;
h) Cheltuieli t u taxa dc autorizare în sums de 70,00 mii iei:
o) Cheltuirii alic tsxc şi impozite în stana de 371.4 mii lei.
C. Cheltuieli de personal în suma de 14.809,00 mii lei.
( hrituieh de persons! sum structurate astfel:
a) Clicitirieii cu salariile dc baza în 'lima dc 1î,8f*3.92 mii Ici;
17

OPS3 - ORDIKK SI PROTh'C I IP M SRI
Str, Laica Vit.111, nr. 154-J5S, CJadirr Administrativă
Rm uri'ţti, Sector 3, C.r.T. RO 374J0026,J 40/5480/19.04.2017

bi bporuri. prime şi alte txmlfvaţii alerenlc salariului de baza în suma de 230,12 mii lei;
cj Alte băiulscaţii conlorm t CM in .suma de I0y.4i.tmii lei;
di tonusuri in suma de 1.387.00 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la an.25 dm Leuca
227'2([l? în suma de 6-.IM mii ;ei şi lichele de masă in suma de 1.323.00 mii lei:
c> f’hcftnit’H aferente conrifmhji de administraţie în sums de 874,32 mit Ici:
0

Cheltuieli cu ctiiiliib’.i(iitc datorate dc angajator în suma de 294.24 mii tei.

în ceea ce priveşte fondul tic salariu prvn/fîm t a sunt necesare pentru continuarea aefU ilâîii societăţii
ţi suni aferente unui număr de 370 augajaii. conform organigrama ţi stat de funcţii. Fondul de salarii
este calculat conform normelor Jegale in vigoare.
în ceea ce priveşte bonustrri. respectiv lichele de masă, în suma dc 1.323,00 mii lei precizăm că ştim
necesare pentru domeniul dc activitate principală, cod CALN 8010-,, Activităţi de protecţie si gardă"
şi suni aferente unut număr dc 380 angajaţi. conform organigrama şi stat dc Funcţii,
Referitor ia cheltuielile aferente contractului de mandat şi a ailor organe de conducere şi control,
comisii şi comitete adică pentru consiliul de administraţie precizăm că aceste cheltuieli sum conform
statutului societăţii,
Clicliuicii cu contribuţiile datorate de angajator sum aferente fondului de salarii şi consiliului dc
administraţie

JJ.AIte cheltuieli de exploatare tn suma de 522.20 mii iei.
a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi In suma de 30.00 mii lei
b) cu amortizarea imobilizărilor corporale şr necorporale în suma de 492.20 mii Iei.
IL.Structura cheltuielilor financiare :
B l. Cheltuieli privind dobânzile în suma dc 10.00 mii ici,
82. Cheltuieli privind diferenţele dc curs valutar în suma de 10.00 mii Iei.

Operaţiunile economice derulate in semestrul 112019. au fost înregistrate în contabilitate şi se prezintă

astfel:

O P S 3 -ORDINE SI PROTT.CŢIE S3 SRI
Sin {".ilt'a Yîtan, nr. 154-15$, Clădire Arimmistr;tiîv;î
Hur mişti, S. ciur 3f C.C.I. RO 37410026, j 40/5480/19.04.2017

J.

Venituri totale:

11.452,33 mii Ici

Din cuie:

It.

A. Venitu ri din exploatare

11.452,03 mii Ici

I). Venituri financiare

0,30 mii lei

Cheltuieli totale:

1IU 25,16 mii Ici

Din can.*:
10.125,16 mii Iei.

A. Cheltuieli cu exploatarea

Cheltuieli cu exploatarea în sismâ 10,125,1 ti

i iei au următoarea structură:

1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii in sumă de 1.600.67 mir Ici:
2. CMtuicfs cu taxe impozite şi vărsăminte asimilate în sumă de 123,40 mii iei:
3. Cheltuieli tu personalul in samă de 6.226.5!? mii id din care: Chellukli de natură salarâilă în

sumă ăt\ 5.849.09 mii Id. Cheltuieli pentru consriioi de administraţie în sumă de 252.54 mii lei
şi Cheltuieli pentru contribuţiile daiorat. de angajator în sumă de 124,1>6 mic Ic

4. Alte cheltuieli dc exploatare în sumă de 165.4Xmii lei.
5. Cheltuieli pri\ inel impozitul pe profit 68.9i mii Ici.

111.

Activ neî/Capital propriu: 4338.404 4000000

TV.

Profit net 2019:

“ 1.08

847.068 lei

SUM A R
Pe baza ceior prezentate, apreciez cft:
* Societatea a făcut investiţiile necesare pentru a îşi îndeplini obiectivele.
* S-a respectat cu stricteţe disciplina muncii, finanetaiă, principiile contabilităţii:
* OPS.Î-Ordine şi Protecţie S3 S.R.I... şi-a achitat în totali tete obligaţiile fiscale către Bugetul
'Consolidat al Statului:

O Ps

OPS* - OR D INT SI PROTECŢIE S3 SRI,
Sir, Calra Yitan, nr. 154 -15Î5, Cl.idin- Administrativ j
B uciucsii, Sect.» 3, C.U.l. HO 37410026, J 4 C1/S4S»/1^.IM-2017

• OPS.'-Ordine şl Proiecţie S3 S.R.I... şi-a achit?.' în loialitate nhiîfa-liie cnnrracmalc* râtrc furai/orii
de utilităţi, partenerii comerciali etc:

PROPUNEREA C O X S IIJlî.lrl DE ADMINISTRAŢIE
în contextul datelor proăxute în prvventtrl raport dc activitate. Consiliul dc administraţie ai OPivOrdîrie «i Protecţie S? S.R.I-. propune Adunăm Generale a Acţionarilor aprobarea şt descărcarea dc
pestiune a administratorilor pentni exerciţiul financiar aferent anului i-OH.

Preşedinte C.A.:
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l’ctrescii AitatnuHa»Cleiiianş
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OPS3 - ORDINK SI PROTECTII S3 S.R.I..
( aka Vitaji I54-IS8. Clădiri Administrării a, Bucurc.Mi, Seclm 3

C.tM. RO 3*410026
J -KI 54S9 iy.04.2H17

HOTARAREA CONSTUTTUI DE ADMTN1STRATIT
NR, SI'31,03.2020
Societatea OPS3

ORDINE SI PKDJLCTIE S3 S.R.I. Jin (.Mica Vila», ni. 154-158, Sect.*

3. Bucuroii, imegiiUaUi la Oficiul Registrului Comerţului cu m. J40 54SI) ÎV.(if 2017. uvatid C.'UI RO
37410020. IceuE si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Leesi nr. 31 1990. privind societăţile
comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 O R D IN E Sl
PROTKTIh S? S.R.I.
HOTĂRĂŞTE:

l.In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administraţie eu privire
la activitatea societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.I pcnlm exerciţiu!
financiar 201 y.

MEMBRI C.A.

RITNESCU AI F.XANDRU RAZYAN
n.ORESCU ADRIAN CONSTANTIN

SLAMNESCU DORIN DANIEL
VISIT MIHAKLA
AZOITEI FLORINA CARMEN
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AMEXA- oJi.i
OPS3 - OHIUNii Si PROTECT Ih S3 SRI.
Sir. Cafea Yiţaii , nr. 1.S4-15S , Oadirc Administrativa
Bm-ujesii, '<'rtnr 3 CJ U . RO 3"4tW>2<5 ) 40/54S0/l(î.ii4.2)il7

PROIECT
PROGRAM DE
ACTIVITATE 2020
OPS3-ORDINE ŞI PROTECŢIE S3 SRL

0 P S 3 - O RDINI’ 51 PROTECŢII- 53 SRL
Sir. Calfa Vitan , nr. 154-13fi . Clădiri- Administrativi
Bururcsti, sertnr.I C.IJ.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

CUPRINS

I)

IN T R O D U C E R E

II)

IN FO R M A Ţ II G E N E R A L E

IIT)

P R IO R IT Ă Ţ I

IN

A D M IN IST R A R E A

SO C IE T Ă Ţ II

ÎN

PE R IO A D A (11.01,2020 - .'31,12.2020

IV)

o b ie c t iv e g e n e r a u

: a l e a d m in is t r ă r ii s o c i e t ă ţ ii

IN PE R IO A D A 01.01.2020 - 31.12,2020
V)

O B IE C T IV E , C R IT E R II, IN D IC A T O R I D E PE R FO R M A N T A

vi)

c o n c l u z ii

OPS3 - OR DINK SI PROIECŢIE
SRI.
Sir. Calea Vifan , nr. 154-158 , Clădire Admini^vi.iliva
Bin iircsti, Fm nt 3 C.1U. HO 37-l1fi(»2rt J 4(i/54S0/l,J.ft4.?.U17

],)

INTRODUCERE

Prezentul Programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanţei de urgenţii
nr, iOQv>fl 1; privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicai:! în
M.O., Partea I nr. 8X3/14.12,201:). cu respectarea prevederilor Legii n r 544 2001
privind liban] n u .o la informaţiile de inteiv.s public. eu modificările şi completările
ulterioare. In sensul cela' de mai sus si von funii Scrisorii dc aşteptare a autoritarii
publice undaie. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Consiliul de Administraţie,
supune, în fiecare au, spre aprobare Asociatului Majoritar. în termen dc cel mull 3 Juni
de Ja încheierea exerciţiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societăţii,
proiectul programului dc activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe
exerciţiul financiar următor.
Proiect li! re coprinde programul dc activitate pentru unul 2020 este conceput ea
un instrument care să susţină dezvoltarea societăţii in concordanţă atât cu obiecţii d e
strategice pe care managementul acesteia şi le-a stabilit in Planul de dministrarc cât şi eu
dorinţele acţionarilor. Acesta înglobează principiile directoare ale societăţii, obiectivele
fundamentale, precum şi indicatorii de performanta dc atins, in lumina obiectivele» pe
care Primăria Sector 3 si le-a p ro p u s. respectiv paza si proiecţia obiectivelor aflate in
raza sectorului 3.
Viziunea managerii:!â a Consiliului dc Administraţie a societăţii OPS3 - ORDINE Şl
PROTECŢIE S3 S.R.L., are ca si reper :
1)
Continuarea aetivîtulii de pază si protecţie, menlemuiţă asupra obiecţii clor
sectorului 3.
2)
T ransparent, eficienta si eficacitate in implementarea proiectelor demarate:
3)
liconomicitaie in îndeplinirea obiectivelor

0 P S 3 - ORDINE .SI PROTECŢIE S3 SRI.
Sir. Catea Viian , nr. 154-1:58 , Clădire Administrativa
B u r m in , MTlur.l C U E RO .U41002(5 J 40,^480/19.04.2017

II)

INFORMAŢII GENERALE

Societatea OPSS-ORRINF SI PROTECŢIE S3 S.R.I.. ene persoană juridica româna,
cu sediul în Mun. Bucureşti, Feciorul 3. Calea Vnatt. nr. 154*158. Clădire Administrativa .
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J4(t'54XO'l 9.04.2017, a viind CT :l
37410026 =si este* reprezentată legal de dl. lîwtescu Alcxandni-Razvan, în calitate de
Preşedinte al Consiliului de Administraţie.
OPS-DROINF SI PROTFCŢFF 83 S.R.I .3 fost înfiinţata in baza Hotatatii Consiliului
1 oral Sector 4 nr. 08 20.03.2017 -ocim ie ru răspundere limitam care este rnnstitfuls si
funcţionează in baza prcvcderiioi I.egiî nr. 31/1990 privind societăţile cumercialc. republiectâ.
modificată şi «impietată, avand ca a*;;:citTt majoritar Sectorul 3 al Municipiului BiuurcM: prin
Consiliul 3 oca) Sector 3 si SC. Administrări. Active Sector 3 SRI, si obiect principe! de
activitate.-: Activităţi de protecţie şi rsidă cod CAFN 8010.
Conform statutului, societatea dei tasmua actîvitatî de pa/a si protecţie, mentcnanla :•! nu
numai, ttâupis diferitcîui obiective de pe r;,/a sectarului 3 al municipiului Bucureşti,
Adresa:
Sediu Social: Calea Vilan nr. 154 15S Clădire Administrativa
Sediu Secundar: Bulevardul Encrgelîvienîlor tu.5. Centrul Sportiv “Apollo*'

III)

P R IO R IT Ă Ţ I IN ADM INISTRAREA SO C IE TĂ ŢII
OI.0I.2O2O-3I.12.2020

IN PERIOADA

Misiunea OFS3 - ORDINE ŞI PROTECŢIE S3 S.R.L^rcspectiv Sederu! 3 ai
Municipiului Ifacitreşti, pe anul 2020. raportat la obiectul prin ci pai de activitate: Paza si
protecţia obiectivelor de pe raza sectorului 3 - cod CAFN 80; 0.este aceea de a oferi
servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetăţenilor Sectorului 3. în condiţii
dc eficienţă, cfictieilate şi legalitate.
Societatea se va axa pc oferirea unor servicii dc înalta calitate oferind in acelaşi
timp condiţii dc muncă adecvate pentru angajaţii societăţii, iar pe dc alta parte, pc
armonizarea practicilor manageriale şi de administrare eu principiile guvernantei
corporative elaborate de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare şi
eu respectarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.tu9 2 ttl! privind guvernanţii
corporativ ă s intre prinderilor publice

OPS3
IV)

0 P S 3 - O R D IN E Si H îO T B C i IK S3 SRI.
Sir. Cairo Viian , nr. 154-15ft . Clădire Admininr.uivn
B i i . w s i i , scrim 3 C.Ii.I. RO 37410026 J 4(1/54*0/19.04.2017

O BIECTIVE GENERALI* ALE A DM IN ISTRĂRII SOC IETĂ ŢII IN
PERIOADA 01.01.2020 - 31.12.2020

Pornind de iu aşteptările uulorilulii publice tutelare. Sectorul 3 ai Municipiului
Bucureşti, pe termen s e ra l mediu „i lung,. (>J\S3 - ORDINE Şl PROTECŢIE S3 S.R.L.
isi propune ea obiectivele ee urmăresc realizarea activităţilor secie lăţii pe anul în curs
sa respecte: legislaţia în vigoare privim! activitatea desfăşurată, activitatea prestată şi
nivelul acesteia să corespundă necesităţilor cetăţenilor, rezolvarea prompta a solicitărilor,
performanţă, stabilitate şi tnorivare in relaţia cu angajaţii instruirea permanentă a
personalului, achitarea căfie bufetul dc stat şi bugetul local, tu prioritate a obligaţiilor
sociale . creşterea cifrei de afaceri, reducerea datoriilor la bugetul de stat si nu in ultimul
ritntî stabilirea investiţiilor necesare corelate cu obiectivele;nepuse.
A 'a n d in v edere situaţia actuala provocata de eatre „COVILMîT* Managementul
seek tatii va acorda atentie sporita pentru a oferi in continuare siguranţa si stabilitate
angajaţilor su i. fiind probabil cel mai moli vani factor pentru aceştia in lunile cc vor unita.
Un angajat ce are siguranţa zilei de mâine, este un angajat productiv.
Pentru ca activitatea sa sc desfasoare corespunzător vor fi analizate diferiie masuri
in finet ic dc situaţie, masuri precum . maximizare lichidilali. minimizare facturi lunare,
atcnfîc iporim asupra investiţiilor efe.

V)

O B IE C T IV E X ’R JT E R îl. INDICA TO RI DE PERFORM ANTA

Pentn: anul 2020, OPS3 - ORDINE ŞI PROTECŢIE .S3 S.R.L. are ca şi obiective,
paza si proiecţia imobilelor aflate in administrarea Primăriei Sector 3 pe de o parte.iar pe
dc alta parte mentenanta si intrcliucrca acestora, in baza contractelor încheiate cu
Friintma Sector 3.
Toate aceste actîvitatî vor fi desfăşurate eu respectarea paşilor» procedurilor,
cerinţelor legale in domeniu.
Din perspectiva reglementările;- ut domeniu si a actului constitutiv, preşedintele
consiliului de administraţie va publica pe anul in curs. pe pagina proprie de internet,
pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi
informaţii;
* hotărârile asociatului majori ta; în termen de 48 dc ore dc la dala adunării;
* situaţiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare:
* raportările conrnhîle semestriale. în termen de 45 de zile dc la încheierea semestrului:
* raportul de audit anual:

0 PS 3 - O R D I N E SI P K O T fc C J J K S3 S R L
Sir. Caît'it V ît.in , nr. 154-154 , Clădire Adm inisir.ifn-n
R u n ir r s ii, sector 3 0,1 LI. H O 37-11Of]2fi J 40 /S 4 sn /I 9.04.?.017

•

lîsia administratorilor şi s directorilor, CV-tirile membrilor consiliului de
administraţie şi ale directorilor;

* rapoartele consiliului de administraţie:
•

raportul anual cu privire fa remuneraţiile şi alic avantaje acordate administratorilor şi
directorilor în cursul anului fîiînrtciar;

* Cudul de etică. In 48 de ok- de Ia adoptare, respectiv Ia data de 31 mai a fiecărui au.
in cazul revizuirii acestuia.
Membrii Consiliului de Administraţie ai OPS3 ORDINE ŞI FROTECTTF. S3 SRL. in
calitate de mandatari împuterniciri. in limitele prevăzute prin contractul de mandat si a
actului constitutiv vor analiza, fundamenta. av iza şi propune spre aprobare. Asociatului
Majoritar. în anul 2020, următoarele:
« raportul cu privire Iu activitatea societăţii,proiecutl programului de activitate şi
proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pc exerciţiul financiar următor:
•

structura organizatorică şi numărul de posturi necesare în vederea hunei
funcţionări a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată
de necesitatea restructurării societăţii;

•

raportul an u al cu privire la remuneraţiile şi ahe
administratorilor şi directorilor in cursul anului financiar:

avantaje

acordate

•

Regulamentul dc Ordine interioară. Regulamentul de guvernantă corporativă a

Societăţii, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funcţionare a
snciefâfilartualizarea actului constitutiv.
Dc asemenea, vor informa asociatul majorii ar asupra oricărei tranzacţii încheiate cu o altă
întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacţia are o valoare,
individual sau într-o seric de tranzacţii, ce depăşeşte valoarea de 100.000 (uita vuia mii)
EURO exclusiv T.V.A.. menţionându-se. înlr-un capitol special. în rapoartele semestriale
şi anuale ale consiliului de administraţie, actele juridice încheiate;
VI)

Concluzii

Programul de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor in anul 2020. al OPS3
ORDINE ŞI PROTECŢIE S3 SUL, vfzcaza continuarea aclivitatn de paza si proiecţie,
mcntcnania si ini reţinere asupra imobilelor aflate in administrarea Consiliului Local al
Sectorului 3. Peste 80% din activitatea societăţii OPS3 ORDINE ŞI PROl EC j 3E S3 SRL
se va deslasuru asupra imobilelor aliate in administrarea Consiliului Local aJ Sectorului
3.

O PS3

0 1 ’>3 - O RDINE SI PROTECT!)? S3 RRL
Sir. Calea Vii.m , nr, 15-1-158. Clădire AHniinisuativa
R iic 'iiT t'K fi , sector 3 C.TU. RO 3741fl02fi j 4II/54M1/19,04.2017

Socjeiaie;u prin Consiliul dc admmittralic si salariaţii ei vor monitoriza criterii Ie
de realizare a indicatorilor de performanta, stabiliţi in contractele de mandat, ale
administratorilor si in Planul de Administrare, prin respectarea cu strictele i: disciplinei
muncii, financiare, a principiilor contabilităţii:
De asemenea OPS3 OK PINT ŞI PROTECŢIE S3 SRL. îşi propune în anul 2020.
să «chite m (nuditate obligaţiile Escale către Bugetul Consolidat al Statului: obligaţiile
contractuale către furnizorii de utilităţi, parteneri comerciali etc:
in egală măsură administraţia societăţii va urmări încasarea Ia termen a creanţelor
şi vii dispune toate măsurile de recuperate a acestora in termenul legal de prescripţie,
precum şi alte măsuri necesare pentru rezolvarea altoi situaţii la cererea asociatului
majoritar. Consiliul Local Sector 3 Bucureşti.

Preşedinte C.A.:
Bun eseu AlexiimJ ru-Razva n

Membrii Consiliu de Administraţie
/v /
/

J'lorescu Adron-Cnnstaiitin
Pel rescu Au a niaria-CIcntaiis
Grigoras Andrei

't.'
l—; V

t
Slamnescu Durm-Dairiel
Visu M ihacla

- /:.

K.j$. ,v
*.N
\

m /fi
L

Azoifei Florina Carmen

l

.

OP.S3 - ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.I,.
Cale:) Viran 154,151», Clădire Administrativa, llucurecti, Sector 3
C.L'.I.KO 37410026
,140/548(1/19.04.3017

HOTARARI.A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
NR, 84/31.03.2020
Societatea OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L. Ui» Calea Viian. nr. f S4-I5R. Sector
3, Bucureşti, înregistrata la Oiîciui Registrului Comerţului eu nr. J40.5480 19.04.2017, avanei CU! RO
37-410026, legai si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr, 31/1990, privind societăţile
comerciale, republicata. In urma analizei propunerilor conducerii generale a OP$3 - ORDINE SI
PROTECŢIE S3 S.R.L.
HOTĂRĂŞTE:

I.ln unanimitate, aproba transmiterea. Proiectului de Program de Activitate pentru anul
2020 către autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3. Bucureşti.

MEMBRI C.A.

BUNKSCU ALEXANDRU RAZVAN
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A-MfcXA- <uh. 5
AUDITOR FINANCIAR
RADULESCU GEORGETA
Automatic CAFR nr.4906/2(H4
CIF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acţionarii.
o r d i n e s i P r o t e c ţ i e S3 s r l
CUI 37410026!

Opinie
If Am audital situaţiile financiare anexate ale societăţii ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL
(’’Societatea”), cu «wHinl în Bucurecti, ctr. Calea Vitrin, nr.151 158, sector 3, identificata prin
codu! unic de înregistrare- fiscala 37410026, care cuprind bilanţul la 31 decembrie 2019.
contul de profit si pierdere pentru exerciţiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un
sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative,
2-Sltuatiile financiare-individuale la 31 decembrie 2019 sc identifica astfel:
« Activ net/Total capital uri proprii:
* Profitul exerciţiului financiar
• Capital social.subscris varsat

4.344.094 lei
852.758 Ici
4.000.000 Ici

3.1n opinia mea, situaţiile financiare- individuale anexate oferă o imagine fidela a- poziţiei
financiare a Spcictatii la dala de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare
pentru exerciţiul financiar inchciaL la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr, 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

4.Am 'desfăşurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA”) si
Legea nr.162/2017 ("Legea"). Responsabilităţile mele in baza.aeestor standarde sunt descrise
detaliat în secţiunea "Responsabilităţile auditorului intr-un audit al situaţiilor financiare" din
raportul meu. Sunt independenta fata dc Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor
Contabili emis. de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili ( codul
IESE A), conform cerinţelor etice care’sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în
Romania, incltisiv Legea, sî mi-am îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe
si conform Codului IESBA, Consider ca probele dc audit pc care Jc-am obţinui sunt suficiente
si adecvate pentru a furniza o baza pentni opinia mea.

Aspectele cheie in audit
5.Aspectele cheie iri audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului meu profesional, au
avut cea mai mare importanta pentru auditul situaţiilor financiare din perioada curenta. Aceste
aspecte au fost abordate iri contextul auditului situaţiilor fiuanciarc ia ansamblu si in formarea
opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la-aceste aspecte,
Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care
auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect

Aspecte cheie dc audit

_____________ _____________ ___________

Activitatea-desfăşurată de Societate este o activitate care consta in activitati de protecţie si
.garda ca obiect principal dar, avand si alte obiecte secundare-pentru desfasurarea acrivjtarii.
Desfasurarea acrivilatii pe- perioada exerciţiului financiar a fost condiţionala dc respectarea
unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanţa 26/2013 care stabileşte in mod expres
regulile de funcţionare, inclusiv ale undi Societari private, dar care este finanţata in totalitate
de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare Societate comerciala cu capital
majoritar de stat funcţionează, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea
administrativ teritoriala care a dispus.înfiinţarea acesteia. Activitatea Societarii s-a desfăşurat
in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al
■Sectorului 3 nr.243/16:64:201.9.
Bugetul dc venituri .si cheltuieli pentru anul 2019 afost concepuf cu o .deosebita rigurozitate
asiTe] incât sa ^stabilească .premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectării
principiilor dc economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si
cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2019 cheltuielile efectuate dc Societate au reprezentat
cea mai marc ‘importanta pentru auditul situaţiilor financiare, constituind un aspect cheie in
audit,.
Auditorul recomanda proceduri mai detaliatc dc control intern si o mai atenta supraveghere
din partea managementului cii responsabilităţi mult mâi precise si mai detaliate.
Neparticipand la inventarierea faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea
inventarierii revine- comisiei de inventariere;
In semestraîl al.anului 2019Socictateâsi-aindeplinittoti indicatorii de performanta stabiliri
de AGA. Indicatorii'cheie de performanta surit prezentări in tabelul următor:
LNDTCÂTORI

SEMESTRUL I 2019

DURATA MEDIE DE ÎNCASARE DE LA CLIENŢI
SOLD CREANŢE SFARSIT PERIOADA DE RAPORTARE l
VANZARI TOTALE *365.
SOLD CREANŢE
371IS44
VANZARI TOTALE
“
* ' 7851096
CALCUL INDICATOR
172.55 ZILE
r TINTA INDICATOR SEM12018
65
INDICATORI FINANCIARI ÎNDEPLINIŢI IN PROPORŢIE DE

neindeplinit

RATA DE ROTATIE A STOCURILOR
SOLD MEDIU t COSTUL STOCURILOR VÂNDUTE *365
SOLD MEDIU STOCURI
COSTUL stocurilor VÂNDUTE
CALCUL INDICATOR
T1NTA INDICATOR SEM 13019.
ÎNDEPLINIT in proporţie DE
LICHIDARE CURENTA
ACTIVE CURENTE-STOCURI / PASIVE CURENTE
ACTIVE CURENTE
STOCURI
ACTIVE CURENTE -STOCURI
PASIVE CURENTE
CALCUL INDICATOR
TINTA INDICATOR SEM 12019

RENTABILITATEA CAPITALULUI INVESTIT ROIC
PROFIT NET /TOTAL CAPITALURI PROPRII *100
PROFIT NET
TOTAL CAPITALURI PROPRII
CALCUL INDICATOR
TINTA INDICATOR SEM T2D18

EBITDA
VENIT-CHELTUIELI (FARA DOBÂNZI, AMORTIZARE,
DEPRECIERE. IMPOZIT}/VENIT .+100
VENIT
CHELTUIELI (FARA DOBÂNZI, AMORTIZARE,
DEPRECIERE, IMPOZIT)
CALCUL INDICATOR
TINTA INDICATOR SEM 12018

EGALITATE DE SANSE
NR, ANGAJAŢI DE GEN FEMININ / NR; TOTAL DE
ANGAJAŢI
NR. ANGAJAT! DE GEN FEMININ
NR. TOTAL DE ANGAJAŢI
CALCUL INDICATOR
i TINTA INDICATORSEM12018
I ÎNDEPLINIT

17487-1.70
856057
74,56 ZILE
60
124.37%

4399804
2619
4397185
1218605
3;fii
1.01
1neindiplinrt

f

-477651
3013685
-15.85%
2.2%
ndodcplînit

7851490
7226863
95.44%
2.9%
lieindeplinit

43
335
12,54%
20%
64J 8%

ANGAJAT! RECRUTAT! DIN CATF.GORIA GRUPURILOR
vulnerabile Număr sonficrf/studcnttVnersoane cu dlzabilitali
0
Calcul Indicator
0
Ţinta indicator
0
îndeplinii
100%

!

PLÂNGERI LA LUCRĂRILE EFECTUATE
Lucrări efectuate
Planseri
.
Calcul indicator
Ţinui Indicator
îndeplinit

1635
i 26
1.59»
-<10%
1 100%

TIMPUL MEDIU DE RĂSPUNS DE LA DATA
SOLICITĂRII
t Calcul Indicator
Ţinta Indicator
Îndeplinit
CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECŢIE SI PAZA

MJ-7
<1

100%

Total puncta]
Ţinta indicator
' Indcplnit
Chestionar privind gradul dc implementare a legislaţiei
privind Cuverniin In Corporativa*
Ţinta Indicator
Caicul Indicator

2609
>2340
100%'

100%
) 93,83%

GradJieJndepHnirt
1 95.93%
In semestrul IT al anului 2019 Societatea i-a îndeplinit toţi indicatorii de performanta stabiliţi
de ÂGA. Indicatorii cbeie d performantă sunt prezentări'in tabelul următor:
INDICATORI

SEMESTRUL II 2019

DURATA MEDIE DE INCAS ARE DE LA CLIENT!
SOLD CREANŢE SFARSIT PERIOADA DE RAPORTARE /
VANZAK1 TOTALE *365
SOLD CREANŢE
VANZAR1 TOTALE
CALCUL INDICATOR
TINTA INDICATOR SEM H 2019.
INDICATORI FINANCIARI ÎNDEPLINIŢI IN PROPORŢIE
DE
RATA PE ROTAŢIE A STOCURfLOft
SOLD MEDIU / COSTUL STOCURILOR VÂNDUTE-*305
SOLD MEDIU STOCURI
COSTUL STOCURILOR VÂNDUTE
CALCUL INDICATOR
TLVTA INDICATOR SEM II2019
JNDEPL1N1T IN PROPORŢIE DELICHIDARE CURENTA
ACTIVE CURENTE-STOCURI / PASIVE CURENTE
ACTIVE CURENTE
STOCURI
ACTIVE CURENTE -STOCURI
PASIVE CURENTE
"
“
---------■"CALCUL INDICATOR •
l TINTA INDICATOR SEM II2019

1831949
I3503E52
49.52 ZJLE
58
îndeplinit

[
j
156155
I868230
30,51 ZILE
63
îndeplinit

5232701
5858
5226843
1393472
3.75
1.02
- îndeplinit

1 rentabilitatea capitalului investit kotc
PROFITNET/TOTAL CAPITALURI PROPRII *101»
PROFIT NET
TOTAL CAPITALURI PROPRII
CALCUL INDICATOR
TINTA INDICATOR SEM IT2019

EBITDA
VENIT -CHELTUIELI (FARA DOBÂNZI. AMORTIZARE.
DEPRECIERE. IMPOZIT)/ VENIT * 100
VENIT
CHELTUIELI {FARA DOBAN2I, AMORTIZARE,
DEPRECIERE. IMPOZIT)
CALCUL INDICATOR
TINTA INDICATOR SEM II2019

EGALITATE DE SANSE
NR. ANGAJAT! DE GEN FEMININ 1 NR TOTAL DE
ANGAJAT!
NR. ANGAJAŢI DE GEN FEMININ
NR. TOTAL DE ANGAJAŢI
•CALCUL INDICATOR
TINTA INDICATOR SEM II2019
ÎNDEPLINIT

S4952I
4340858
19.57%
5.2%
indcplinit

!
:

! 11452330
9952864
13,09%
22%
neindectinii

1

63
320
19,69%
26%
75.72%

ANGAJAT) RECRUTATI DIN CATEGORIA GRUPURILOR
VULNERABILE
NumărsomenTstudcmi/persoane cu dfzabifliati
0
Calcul indicator
0
Ţinta indicator
0
îndeplinit
100%

PLÂNGERI LA LUCRĂRILE EFECTUATE
Calcul Indicator
Ţinta Indicator
îndeplinit

1.69%
<10%
100%

, TIMPUL MEDIU DE RĂSPUNS DE LA DATA
SOLICITĂRII
Calcul Indicator
Ţinta Indicator
Îndeplinit

1.34
<2
100%

1 CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECŢIE SI PAZA
s Calcul Indicator
3031
Ţinta indicator
>2340
Indeplnit______________ j _ ________________________|1O0%

!

Chestionar privind gradul de implementare a legislaţiei
privind Guvernanta Corporativa

Ţinta Indicator
Calcul Indicator
' Gradde Irulrnllnirc

m%

I

95.83%
95.S3X

1

Tn scopul rentabilizării activitatii Societatea preconizează b creştere a veniturilor din
exploatare in anul 2020 semnificativa fata de anul 2019: La intocmirca bugetului s-a ţinui cont
dc previziunile privind evoluţia situaţiei financiare si de dezvoltare strategica, in conformitate
cu.prevederile legale. Criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind
reducerea plaţilor si creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de
afaceri, precum si creşterea productivităţii muncii.
Achiziţiile in cadrul ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L. în anul 2019 s-au realizai
conform Regulamentului privind încheierea contractelor dc achiziţie de produse, servicii si
lucrări de către societăţile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti eştfc acţionar majori Iar.
In şedinţa din 03.05.2019 prin Hotararea nr.59 se aproba Proiectul tehnic si lucruri de reparaţii
la liceul Dragomir Hurmuzcscu din sectorul 3.
In sedinta din 03.06.2019 prin Hotararea nr.61 se aproba Proiectarea sî execuţia instalaţiilor
dc gaze la blocurile aflate în administrarea Consiliului local al Sectorului 3. In şedinţa din
25.07.2019. prin Hotararea nr.68 sc aproba începerea procedurilor penirij implementarea unei
soluţii adecvate in ceea cc priveşte sistemul de ventilare pentru obiectivul „ Nerva Tralan”. In
dala de 08.08.2019 s-a aprobat înlocuirea sistemului dc ventilare propus initial pentru
obiectivul „Nerva Traian”; In scdîhta din 13.12.2019 prin Hotararea nr.75 se aproba
majorarea tarifelor de paza pentru contractele extrabugetare.

Abordare aspectelor cheie in audit__________________ ____________________
Procedurile melc dc audit'cu privire-la evaluarea respectării principiilor de economicitate,
eficienta si eficacitate în respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, au inclus
următoarele:
-

Verificarea pe baza de eşantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la
baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente
justificative f dc ex: contracte, facturi;deconturi, chitante, state dc salarii, etc,);

-

Am purtat discuţii cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in
verificarea respectării principiilor dc economicitate, eficienta si eficacitate menţionate
mai sus;

-

Am verificat daca au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul
Societăţii;

-

Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor in mod corect in situaţiile financiare,
precum si prezentarea adecvata în conformitate cu legislaţia in vigoare;

-

Am urmărit respectarea lcgalîlalii si regularităţii in administrarea patrimoniului
Socielatii;

Am evaluat gradul de adecvare a informaţiilor prezente in notele explicative si raportul
administratorului la siluatiilcfiuanciarc.

Alte informaţii-Raportul administratorului
{^.Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informaţii. Acele
alte informaţii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situaţiile financiare si
raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaraţia nefinanciara.
Opinia mea cu privire ia situaţiile financiare nu acopcra aceste alte informaţii si cu excepţia
cazului in care se mentioiteaza explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie dc
asigurare cu privire ia acestea.
In legătura cu auditul situaţiilor .f i nanciare.pentru exerciţiul financiar încheiat la 3 1 decembrie
'2019, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informaţii si, in acest demers, sa apreciez
daca acele alte informaţii sunt semnificativ inconsecvente cu situaţiile financiare, sau cu
cunoştinţele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a Ji denaturate
semnificativ.
In ceea ce priveşte Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost întocmit,
in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale.
In baza .exclusiv a activităţilor care trebuie desfăşurate in cursul auditului situaţiilor
financiare, în opinia mea:
a) Informaţiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar pentru
care au fost întocmite situaţiile financiare sunt In concordanta, in toate aspectele
semnificative, cu situaţiile financiare;
bj Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, in
conformitate eu cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1802/2014, punctele 489492 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale.
In plus, în baza cunoştinţelor si înţelegerii mele cu privire la Societate si la mediul acesteia,
dobândite in cursul auditului situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la-data
de 31 decembrie 2019, mi seccre.sa raportez daca am identificat denaturări semnificative in
Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire Ja acest aspect.

Responsabilităţile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru
situaţiilefinanciare
7.Conduccrca Societarii este responsabila pentru întocmirea situaţiilor financiare care sa ofere
o imagine fidela in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1802/2014 si
pentru aed control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea
de situării financiare lipsite de denaturaţi semnificative, cauzate fie dc frauda, fie de eroare.
8,ln întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii
Societăţii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor

referitoare la continuitatea activilalii si pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii
activi tatii, cu excepţia cazului ia care conducerea fie intenţionează sa lichideze Societatea sau
sa oprească operaţiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.
^.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului
de raportare financiara a Societăţii.

Responsabilităţile auditorului intr-un audit al situaţiilorfinanciare
lO.Obicctivele melc constau in obţinerea unei asigurări rezonabile privind maşura in care
siluaiiiic fianciare, in ansamblu, sunt lipsite dc denaturări semnificative, cauzate fie dc frauda,
fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea.
Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat.de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului
ca un audit desfăşurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare
semnificativă, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si
sunt considerate semnificative daca sc poate preconiza, in mod rezonabil, ca' acestea,
individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza
accstorsiluatii financiare.
1I.Ca pane a unui audit in conformitate cu ISA, exercit raţionamentul profesional si menţin
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
• Identific si evaluez- riscurile dc denaturare semnificativa a situaţiilor financiare,
cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectez si execut proceduri dc audit ca răspuns la
respectivele riscuri si obţin;probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o
baza pentru opinia mea.de audit. Riscul de nedcţcclare a unei denaturări semnificative
cauzate dc -frauda este mai ridicat decât cel dc nedelectarc a unei denaturări
semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete,
fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false si evitarea Controlului intern.
•

Înţeleg controlul interii relevant pentru audit, in vederea proiectării dc proceduri de
audit adecvate circumstanţelor, dar fam a avea scopul de a exprima 6 opinie asupra
eficacităţii controlului intern al Societarii;

•

Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate.si caracterul rezonabil al
estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informaţii realizate de către
conducere.

• Formulez o concluzie cu privire la gradul dc adecvare a utilizării de către conducere a
contabilităţii pc baza Continuităţii activiiatii si determin, pe baza probelor de audit
obţinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire ta evenimente sau condiţii
care ar putea genera îndoieli semnificative cu privind capacitatea Societarii de a-si
continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine
semnificativa, trebuie sa-atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor
alfcrentc diri situaţiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt ncadecvale.
sa îmi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obţinute pana
la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot
determina Societatea să nu îsi mai desfasoare activitatea in baza principiului
continuităţii activitatii.

• Evaluez prezentarea, structura si conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv al
prezentărilor de informaţii si măsură in care situaţiile financiare reflecta tranzacţiile si
evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare
fîdcJa.

l2.Comumc persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte .aspecte, aria planificata si
programarea iii timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului. inclusiv orice
deficiente semnificative ale controlului intern, pc care le identific pe parcursul auditului,
Dc asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declaraţie cu privire la
conformitatea mea cu cerinţele elice privind independenta si le comunic toate relaţiile si alte
aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si,
undit este cazul; masurile de siguranţa aferente:

A lte aspecte

13Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Societăţii in ansamblu. Auditul a fost
efectuat pentru a putea raporta acţionarilor Societăţii acele a fec te pc care trebuie sa le
raportam intr-un raport.de audit si nu in alte scopuri. In maşura permisa de lege, nu. accept si
nu-mi asum responsabilitatea decât fata de Societate şi de acţionarii acesteia, in ansamblu,
pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situaţiilor financiare si raportul asupra
conformităţii sau pentru opinia formata.

AUDITOR FINANCIAR

j} a

Rndulescu Gcorgeta

P ij { /

înregistrata la Camera Audito/ilor Financiari

OP,S3 - ORDINE SI PROTECI II* S3 S.R.I..
t ’alca Vitaii 154-158, Clădire Admfnisfrafha, Bucurcili. Sector 3
C.U.I.RO 3741002ft
J 4(1/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILII T ill DE ADMINISTRAŢIE
NR. 82/31.03.2(120
Socicialeu OPS3 OR 1)1NR SI I’KOI RC1IR S3 S.IU,. din ( alea Viian, nr. 154-158, S«c1>*r
3, Bucureşti, inscgtsinUa la OjlciuJ Resist mi ui Comerţului cu nr. J40'54StbI9.04.2til7, avand t'U! RO
37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind soetetaliic
comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDLM si
PROIECŢIE S3 S.R.I.
HOTĂRĂŞTE:

l.lu unanimitate. aproba transmiterea Raportului dc Audit Financiar împreuna cu anexa
acestuia pentru exerciţiul financiar încheiat In 31 Decembrie 2019 ,:î societarii OP53 OK DINE SI PROIECTIL S3 S.R.L.. către autoritatea tutelara: Consiliul Local al
Sectorului 3. Bucureşti.
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Nr. 335761/23.04.2020

Către,
CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

-

proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi
pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 şi a
programului de activitate pe anul 2020 ale societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL,
însoţit de raportul de specialitate şi de adresa nr.532/21.04.2020 a societăţii OPS3Ordine şi Protecţie S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 334741/22.04.2020,
în vederea iniţierii proiectului menţionat.

întocmit,
Compartiment Guvemanţa Corporativă,
Bejenag/Raluca

Datele dumnravoastrâ personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Euiopene 2016/679 In
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale Datele pol fi dezvăluite unor terii în baza unui teniei lega! justificat. Va puteţi exercita drepturile prevăzulc
tn Regulamentul UE 2016'679, primr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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