
Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică 

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 1 

Active imobilizate - 31.12.2015 

AJUST ĂRI DE VALOARE 

ELEMENTE DE 
VALOAREA BRUTI (amortizări şi ajustări sau pierdere de 

ACTIVE 
valoare) 

Sold la Sold la Sold la Sold la 
Creşteri Reduceri Creşteri Reduceri 

01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 

Cont 208 "Alte 
196.572 1.414 88.512 109.474 196.572 381 88.512 108.441 

active imobilizate 

Cont 213 "Instala-

ţii tehnice, mij- 348.042 - 83.934 264.108 265.131 21.129 83 .934 202.326 

loace de transport" 

Cont 214 "Alte 

instalaţii , utilaje şi 20 .795 11.682 9.1l3 20.795 11 .682 9.113 

mobilier" 

Cont 267 "Creanţe 
3.502 25.568 27.112 1.858 - -

imobilizate" 

Cont "Imobilizări 
- - - - - - - -

În curs" 

TOTAL ACTIVE 
596.911 26.982 211.340 384.553 482.498 21.510 184.128 319.880 

IMOBILIZATE 

Din auditarea datelor prezentate în formularul 40, anexă la bilanţ, privind situaţia 

activelor imobilizate, rezultă următoarele: 

1. Valoarea brută a activelor imobilizate (cont 208) 

a) La contul 208 "Alte imobilizări necorporale" se înregistrează O diminuare de 97098 lei, 

determinată de volumul mare de casări în anul 2015, astfel: 

- intrări: 1.414 lei 

- casări: 88.512 lei 

Casările în valoare de 88.512 lei reprezintă programe informatice uzate moral, casate de 

comisia de inventariere cu avizul firmei de IT. 
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b) La imobilizări corp orale se constată o diminuare de 95.616 lei, determinată de casările 

făcute de comisia de inventariere ăn anul 2015, astfel: 

- intrări: -

- casări: 95.616 lei 

Comisia de inventariere din anul 2015 a casat imobilizări corporale în valoare de 95.616 

lei, amortizate integral şi improprii utilizării lor în continuare. 

2. Amortizări 

Pe tot parcursul anului 2015, Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică a calculat 

amorti zări în sumă de 21.510 lei lei, dar s-a diminuat şi valoarea amortizării cu 184.128 lei 

aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale casate care au fost scăzute din contabilitate. 

3. Valoarea rămasă a. activelor imobilizate 

Pe total an înregistrează o reducere de 28.672 lei, ca urmare a calculării amortizării pe 

anul 2015. 

Director :eneral adjunc ' l 
c1râs 

Director ~r0mic 

ec.Sylv'i~e 

AUDITOR FINANCIAR, 

ec. Stan Victor 
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Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică 

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 2 

Provizioane şi ajustări pentru deprecierea sticurilor şi creanţelor 

Sold la Începutul Transferuri Sold la sfârşitul 

Denumirea provizionului exerciţiului financiar exerciţiu lui financiar 

01.01.2015 
În cont (D) din cont (C) 

31.12.2015 

1. Cont 1511 "Provizioane 
150.615 2.000 - 148.615 

pentru litigii" 

- cont 1512 "Provizioane 
19 - - 19 

pentru garanţii clienţi" 

- cont 1518 "Alte 
1.716 - - 1.716 

provizioane" 

Total I 152.350 2.000 - 150.350 

II. Ajustări pentru deprecieri 

de stocuri şi creanţe 

- cont 391 "Ajustări pentru 
2.257 - - 2.257 

depreciere materii prime" 

- cont 394 "Ajustări pentru 
3.114.868 44.174 3.070.694 -

deprecierea produselor" 

- cont 393 "Ajustări pentru 

deprecierea producţiei în curs 2.183 - - 2.183 

de execuţie" 

- cont 397 "Ajustări pentru 
52 .056 52.056 - -

depreciere mărfuri" 

- cont 491 "Ajustări pentru 
770 .894 248.184 - 522.711 

deprecieri creanţe clienţi 

- cont 496 "Ajustări pentru 
4.830 4.830 - -

depreciere creanţe debitori" 

TOTAL II 4.099.438 292.357 - 3.654.731 

Din analiza efectuată, rezultă următoarele: 

1. La provizioane pentru litigii - se constată o diminuare de numai 2.000 lei, ca urmare a 

recuperării unei sume de 2.000 lei. 

II. La ajustări pentru depreciere stocuri şi creanţe - se constată o reducere cu 292.357 lei, 

determinată de următoarele cauze: 
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1. La ajustări pentru deprecierea produselor (cont 394), o diminuare de 44.174 lei ca 

urmare a reactivării unor produse depreciate care au fost valorificate. 

2. La ajustări pentru deprecieri creanţe clienţi, o diminuare de 248.183 lei, ca urmare a 

Încasării unor facturi de la clienţi, pentru care au fost înregistrate deprecieri de valoare. 

Auditorul financiar a constatat că diminuarea provizioanelor pentru litigii de 2.000 lei şi 

diminuarea ajustărilor pentru stocuri şi creanţe s-a reflectat în creşterea veniturilor - la cont 

7812 - 2.000 lei şi la cont 7814 - 292.357 lei. 

ADMINISTRATORI, 
':,'" .. 

;-~ - ...,.~ .......... ~' .. 
, " .... -

~, ' , " , . ';.~ 

Direct9iÎ' general ~djmict1 
f' . 

DaMK~~7s ;' 

Director ~noU1is 

ec.Sylvi~e 

AUDITOR FINANCIAR, 
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Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică 

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 3 

Repartizarea profitului net 

Auditorul financiar a constatat că valoarea profitului net înregistrat de Regia Autonomă 

Editura Didactică şi Pedagogică este nesemnificativ, respectiv 2.685 lei. 

Repartizarea profitului realizat de Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică s-a 

făcut în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 şi OMF nr. 128/2005. 

Profit brut: 2.685 lei 

Impozit pe profit: --- lei 

Profit net: 2.685 lei 

Profitul net de 2.685 lei s-a repartizat astfel: 

- 1.208 lei fond de dezvoltare; 

- 1.477 lei vărsăminte la buget din profitul net. 

ADMINIST 

Director eCf>~mic, 

ec.Sylvia~ 

AUDITOR FINANCIAR, 

/.;,fI~ 
I iZv , .. ' I~, 

. /0 ... ~ \ 

C!...(1 1'- S1iH\ ~) 
::l ~ 

• 1 <f victor :tl 

e . Stan Victor r:J Ir.2227] 

'~ '\. "'.)j ~'\.~ - ". 
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Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică 

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 4 

Analiza rezultatului din exploatare 

Exerciţiul financiar 
Denumirea indicatorilor 

Precedent - 2014 Curent - 2015 

1. Cifra de afaceri netă 2.260.609 2.073.336 

2. Venituri din exploatare 2.410.814 2.205 .261 

3. Cheltuieli de exploatare, din care: 2.370.736 2.205.271 

- cheltuieli materiale 62.339 58.692 

- cheltuieli de personal 1.277.629 l.147.095 

- alte cheltuieli de exploatare 983.948 981.931 

- ajustări privind provizioanele 25.362 3.367 

Din analiza datelor prezentate, rezultă unnătoarele: 

O diminuare a cifrei de afaceri cu 187.273 lei faţă de anul precedent s-a datorat creşterii 

stocurilor de produse finite faţă de anul precedent. 

Cheltuielile s-au menţinut la un nivel ridicat şi datorită scăderii cifrei de afaceri. 

Rezultatul din exploatare, respectiv profitul realizat pe anul 2015 este nesemnificativ. 

ADMINISTRA TORI AUDITOR FINANCIAR, ~ 
/.01 F1nc1"r 
o .... · I'r:i,..."\ 

:J' ~tan '~\ 
ţ.... Vittor ~) 
\~ Nr2LL7 5; 

~(> ~Il--:.> (1' • 

..... - ----:;:;-' 

ee. Stan Victor 

D irector economic, 

eC.SYht~e 
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Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică 

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 5 

Situaţia creanţelor şi datoriilor 

Situaţia la 31.12.2015 se prezintă astfel: 

I. CREANŢE 

Sold la sfârşitul Termen de lichidare a 
Natura creanţelor anului financiar 

31.12.2015 

O 1=2+3 
1. Creanţe din active imobilizate 
- Alte creanţe imobilizate (cont 267) 1858 
2. Creanţe din active circulante 
- clienţi (cont 411 ) 946823 
- impozit pe profit (cont 441) 34547 
- taxe fonduri speciale (cont 447) 24938 
- debitori diverşi (cont 461) 5976 
- dec. în curs de clarificări{ cont 471} 14317 
- provizioane pentru deprecieri (cont 

-406966 
491 şi cont 496) 

- Sold creanţe la 31.12.2014 - 325.080 lei 

- Sold creanţe la 31.12.2015 - 605.692 lei 

Clienţi cont 411 

- Sold 31.12.2014 -

-Sold31.l2.2015 -

1.046.851 lei 

986.823 lei 

activului 

Sub 1 an Peste 1 an 
2 3 

1858 

437787 
34547 
24938 

5976 
17317 

-

Creanţele neîncasate de la clienţi înregistrează reduceri nesemnificative, acestea 

menţinându-se la un nivel ridicat. 

Auditorul financiar consideră oportune următoarele măsuri, propuse şi În anul precedent, 

ŞI anume: 

- somaţii la toţi clienţii cu facturi neîncasate cu vechime Între 1 şi 3 ani; 

Editura Didactică şi Pedagogică R.A. trebuie să acţioneze pentru recuperarea clienţilor 

incerţi din cont 4118, în valoare de 148.615 lei, pentru care există titluri executorii. 

- acţionarea în justiţie a clienţilor care nu plătesc facturile în urma somaţiilor, 

acţionarea în justiţie prin formularea de ordonanţe de plată; 
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- trecerea la pierderi din creanţe a clienţilor mai vechi de trei ani care au depăşit termenul 

de prescripţie şi înregistrate la clienţi incerţi , pentru care există hotărâri definitive şi irevocabile. 

Debitori diverşi - cont 461 

Sold la 31.12.2014: 6.143 lei 

Sold la 31.12.2015: 5.976 lei 

Debitele în cu antum de 5.976 lei reprezintă, conform inventar, debite drepturi de autor, 

precum şi lipsuri de inventar. 

Pentru debitele de valori reduse, auditorul consideră că trebuie scăzute din activ, pentru că 

cheltuielile de recuperare sunt mai mari decât valoarea debiteloL 

II. DATORII 

Sold la 
Termene de exigibilitate 

Datorii Între 1-5 Peste 5 
31.12.2015 Sub 1 an ani ani 

1. Datorii comerciale: - -

- furnizori (cont 401 ) 1.762.753 12 1.506 1.641.247 
- creditori (cont 462) 1.787 1.787 
2. Datorii cu personalul 
- personal salarii datorate (cont 421 ) 25.664 25.664 
- creanţe cu personalul (cont 428) 12.785 12.785 
- drepturi personal neridicate (cont 426) 1.096 1.096 
- reţineri din salarii (cont 427) 382 382 
3. Bugetul asigurărilor sociale 
- contribuţii as igurări sociale (cont 431) 26.652 26.652 
- contribuţii fond şomaj (cont 437) 7 12 712 
- alte impozite şi taxe (cont 446) 
4. B ugetul de stat 
- i mpozi t pe pro fit (cont 44 J ) 

- taxa pe valoarea adău gată (cont 442) 5.345 . 5.345 
- impozit pe salarii (cont 444) 14. 145 14.145 
S. Bugetul local 
- fonduri speciale (cont 447) 
Total 1+2+3+4+5 
Alte influenţe 
Total conform bilanţ 1.848.839 2'07.592 1.641.247 -

Din exammarea obligaţiilor de plată către creditori, auditorii financiari au constatat 

următoarele: 

1. Creditori comerciali 

a) Furnizori - 1.762.753 lei (sold la 31.12.2014 - 1.591.065 lei) 

Faţă de anul precedent, obligaţiile de plată către furnizori au înregistrat o creştere de 

171.688 lei. 

Datorită faptului că unitatea a avut disponibilităţi băneşti la 31.12.2015, obligaţiile de 

plată către fumizorii comerciali au fost plătite în luna ianuarie 2016. În prezent sunt obligaţii de 

plată restante către furnizori - drepturi de autor care se plătesc pe măsura vânzării. 
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b) Sumele din contul 462 credit ori prezintă un sold nesemnificativ la 31.12.2015. 

2. Creditori bugetari - total 47.254 lei, din care: 

- bugetul de stat: 19.490 lei 

- bugetul asigurărilor sociale: 27.764 lei 

Din examinarea datelor privind creditorii bugetari rezultă: 

- la bugetul de stat un sold debitor de 39.995 lei, astfel: 

• la impozitul pe profit, cont 441 - un sold debitor de 34.546 lei, reprezentând impozit 

pe profit virat în plus în anii precedenţi; 

• la impozit pe salarii, cont 444 - un sold creditor de 14.445 lei reprezentând impozitul 

pe salarii calculat pe luna decembrie 2015; 

• taxa pe valoarea adăugată, cont 4424 - TV A de plată. 

Regia Autonomă Ediţura Didactică şi Pedagogică trebuie să întocmească decontul pentru 

compensare şi rambursarea diferenţei de 15.056 lei. 

-la bugetul asigurărilor sociale, soldul creditor al contului 431 şi 471 în valoare de 27.364 

lei, obligaţii de plată; 

- la bugetul local, sold debitor de 24.938 lei, vărsăminte efectuate în plus care trebuie 

reglementate în anul 2016. 

ADMINISTRA'(ORI, 

, ' 
Director general adjunct, 

Dân6. }' 

Director ecp/10mic, . 

ec. Sylvia~ 

AUDITOR FINANCIAR, 

ec. Stan Victor 
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Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică 

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 6 

Principii, politici şi metode contabile 

A. Principii contabile 

Situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar al anului 2015 au fost întocmite în 

conformitate cu următoarele principii contabile: 

1. Principiul continuităţii activităţii 

Regia îşi desfăşoară activitatea în mod normal fără a intra în stare de lichidare sau 

reducere semnificativă a activităţii. 

2. Principiul permanenţei metodei 

Metodele de evaluare a posturilor din bilanţul contabil sunt aplicare în mod consecvent de 

la un exerciţiu financiar la altul de către regie. 

3. Principiul prudenţei 

Prudenţa presupune stabilirea la finele anului a unui patrimoniu real care poate fi 

valorificat la preţurile de piaţă, indiferent de preţurile cu care este înregistrat în contabilitate. 

Evitarea oricăror fapte de supraevaluări a elementelor de activ sau a veniturilor şi de 

sub evaluarea elementelor de pasiv sau a cheltuielilor. 

Evitarea acestor fapte s-a reflectat şi în rezultatele ·obţinute de editură, care a constituit 

provizioane afectând cheltuielile regiei. 

4. Principiul independenţei exerciţiului 

Presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii desfăşurate 

de regie pe măsura angajării acestora şi trecerea loi la rezultatul exerciţiului financiar la care se 

referă. 

Exerciţiul financiar are, de regulă, o durată de 12 luni. În această perioadă tranzacţiile şi 

eraţiunile economice sunt luate în considerare din momentul în care se produc şi nu al 

decontării lor, astfel: 

a) veniturile şi cheltuielile sunt înregistrate în exerciţiul curent; 

b) creanţele şi datoriile se înregistrează în momentul efectuării chiar dacă plata sau 

in asarea se fac alternativ. 

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv 

Elementele de activ şi pasiv sunt evaluate separat. 
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6. Principiul intangibilitătii 

Bilanţul de deschidere al bilanţului contabil la O 1. 01.2015 corespunde cu bilanţul de 

închidere al bilanţului contabil la 31.12.2014. 

Auditorul financiar a constatat că nu are loc o modificare a patrimoniului la sfârşitul 

anului 2015 faţă de cel raportat la începutul anului 2014. 

Nu s-au constatat erori contabile după aprobarea şi depunerea bilanţului contabil al anului 

2014, care să fie corectate şi îmegistrate prin bilanţul contabil al anului 2015. 

7. Principiul necompensării 

Sunt interzise compensările între avere şi datorii, între drepturi şi angajamente şi între 

elementele de activ şi de pasiv. 

Nu sunt compensate elementele de cheltuieli cu elementele de venituri. 

Eventualele compensări între creanţe şi datorii pot fi efectuate numai cu respectarea 

dispoziţiilor legale. 

Editura Didactică şi Pedagogică nu este obligată să aplice principiul prevalenţei 

economiilor asupra juridicului şi nici principiul pragului de semnificaţie, Întrucât nu se 

încadrează la punctul 3 alin. 1 din OMFP m. 1802/2014. 

Auditorul financiar, în analiza factorilor de risc, a aplicat principiul pragului de 

semnificaţie la elementele din bilanţul contabil şi la indicatorii înscrişi în contul de profit şi 

pierdere. 

A. Politici contabile semnificative 

1. Metode de raportare: 

Situaţiile financiare anuale sunt întocmite şi exprimate în lei. 

2. Reguli de evaluare 

Auditorii financiari au constatat următoarele: 

a) activele imobilizate sunt prezentate în situaţiile financiare la preţ de achiziţie, mai puţin 

amortizarea calculată şi îmegistrată; 

b) stocurile de materiale sunt prezentate la cost de achiziţie. Metoda de evidenţă a 

stocurilor folosită de regie este metoda FIFO - Metoda primei intrări - primei ieşiri. Potrivit 

acestei metode, ieşirile din stoc se evaluează la costul de achiziţie (sau de producţie) al primei 

intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de 

achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică. 

c) creanţele şi datoriile sunt prezentate în situaţiile financiare anuale la valoarea justă 

(valoarea contabilă mai puţin deprecierile de valoare). 
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• 
3. Bazele contabilităţii 

Situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii m. 

8211991, republicată şi modificată; OMFP m. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile conforme cu Directivele europene, a standardelor internaţionale de evaluare din anul 2005 

şi a prevederilor OMFP m. 123/04.02.2016. 

Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică întocmeşte următoarele situaţii 

financiare anuale simplificate - întrucât nu depăşeşte limitele a două din criteriile de mărime 

prevăzute de OMFP 123/04.02.2016, art. 2.1 şi anume: 

1. Bilanţul contabil prescurtat 

2. Contul de profit şi pierdere 

3. Notele explicative la situaţiile financiare simplificate 

Criterii de mărime 

Conform norme contabile: 

- cifra de afaceri netă 35.000.000 lei 

- total active 17.500.000 lei 

- număr mediu salariaţi 50 

Conform bilanţ contabil: 

2.073.336 lei 

3.502.617 

36 salariaţi 

Auditorul financiar constată că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 563 (1) din 

OMFP m. 1802/2014. 

Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică aplică, în continuare, auditul financiar 

conform prevederilor art. 160 din Legea m. 3111990, republicată şi a prevederilor OUG m. 

7511999, atât datorită prevederilor art. 563 din OMFP m. 1802/2014, cât şi a faptului că prin 

audit se stabileşte modul în care Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică se 

Încadrează în normele legale de raportare financiară. 

ADMINISTRATOR!, 

Director economic, 

ec.SYlvia~ 
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Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică 

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 7 

Participaţii şi surse de finanţare 

1. Patrimoniul regiei 

La data de 31.12.2015 patrimoniul regiei este de 69.757 lei, cu o creştere de 33.335 lei ca 

urmare a reevaluării obiectelor de inventar. 

2. Participaţii 

Regia nu are participaţii la alte societăţi sau regii ale statului. 

3. Surse de finanţare 

Regia se finanţează din surse proprii, astfel: 

Surse de finanţare 31.12.2014 

Capitalul social (patrimonial regiei) 69.757 

Rezerve legale (cont 1.061) 26.860 

Rezerve pentru acţiuni proprii (cont 1.062) -

Rezerve statutare (cont 1.063) -
Alte rezerve (cont 1.068) 1.381.977 

Facilităţi fiscale (cont 1.068) 1.054 

Rezultat reportat -
Profit şi pierdere (cont 121) 48.180 

TOTAL 1.527.147 

- lei -

31.12.2015 

69.767 

26.860 

-

-

l.402.977 
• 

1.054 

-
2.685 

1.503.333 

Din auditarea datelor prezentate în bilanţul contabil rezultă următoarele: 

1. O creştere a capitalurilor proprii, ca urmare a repartizării profitului net din rezultatul 

reportat, cât şi profitului net din anul curent. 

2. Capital urile proprii asigură resursele financiare pentru continuarea activităţii în condiţii 

normale, pe o perioadă de aproape 6 luni. 

ADM TRATORI, 
" 

Director ec~~mic,/ 
ec. SYlvia~ 

AUDITOR FINANCIAR, 
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Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică 

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 8 

Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de 

administraţie, conducere şi de supraveghere 

În anul 2015 numărul mediu de salariaţi ai regiei a fost de 36 persoane. 

1. Structura personalului pe catogorii de muncă, se prezintă astfel: 

Categorie Număr 

Manageri 3 

Tesa 31 

Muncitori 2 

Total 36 

2. Organismul de conducere al regiei este Consiliul de administraţie, acesta fiind format 

din 5 membrii. Consiliul de administraţie are următoarea componenţă: 

Funcţia Funcţia 
Numele şi prenumele 

31.12.2014 31.12.2015 

1. Dane Karo Iy Andras preşedinte membru 

2. Adam Mariana (M.F.P.) membru membru 

3. Niculae Sylvia membru membru 

4. Dumitru Dan Radu membru membru 

5. Irimia Tania Mihaela (MECTS) membru membru 

La fiecare a Consiliului de Administraţie se alege preşedintele care conduce şedinţa. 

3. Directorii regiei autonome 

Conducerea executi vă a regiei autonome a fost asigurată de următorii: 

Funcţia Funcţia 
Numele şi prenumele 

31.12.2014 31.12.2015 

1. Dane Karoly Andras director general director general adjunct 

2. Niculae Sylvia director economic director economic 

3. Dumitru Dan redactor şef redactor şef 
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4. Cheltuieli salariale 

Cheltuielile salariale în anul 2015 sunt în sumă de 1.147.095 lei şi au următoarea structură 

de cheltuieli: 

Cheltuieli salariale An 2014 An 2015 

Cheltuielile cu salariile personalului 978.645 942.713 

Contribuţia pentru asigurări sociale 185.334 110.186 

Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate 49.643 49.022 

Contribuţia pentru fondul de şomaj 4.767 4.713 

Alte cheltuieli pentru protecţia socială 59.240 40.461 

Total 1.277.629 1.147.095 

Auditorul financiar a· constatat că, cheltuielile salariale au înregistrat o scădere 

semnificativă datorită reducerii CAS, dar şi a reducerii numărului de personal. 

ADMIN1S-TRA TORI, 
./ 

Director general adj'Unct 

Andras 

Director ecM'omic. 

ec.Sylvia~ 

AUDITOR FINANCIAR, 

ec. Stan Victor 
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Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică 

NOTA EXPLICATIVĂ NR. 9 

Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori 

economico-financiari 

Indicatori An 2014 

1. Indicatori de lichiditate 

a) Indicatorul lichidităţii curente (indicatorul capitalurilor 
1,96 ori 

circulante) 

b) Indicatorullichidităţii imediate. 0,64 ori 

2. Indicatorii de risc 

a) Indicatorul gradului de îndatorare Regia autonomă nu 

îndatorare, întrucât 
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzi lor 

împrumutat. 

3. Indicatorii de activitate (indicator de gestiune) 

a) Viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocuri lor) 0,41 ori 

b) Număr de zile de stocare 879 zile 

c) Viteza de rotaţie a debitelor (clienţi) 171 zile 

d) Viteza de rotaţie a creditelor (furnizori) 364 zile 

e) Viteza de rotaţie a activelor totale 0,66 ori 

4. Indicatori de profitabilitate 

a) Rentabilitatea capitalului angajat 0,33% 

- Marj a brută din vânzări 2,13% 

1. Indicatorii de lichiditate 

An 2015 

1,89 ori 

0,57 ori 

prezintă risc de 

nu deţine capital 

0,38 ori 

962 zile 

237 zile 

245 zile 

0,59 ori 

0,02% 

0,13 % 

Se menţin în limite normale. Valoarea recomandată acceptată este în jurul valorii de 2. 

2. Indicatorii de gestiune 

a) Numărul de zile de stocare a produselor şi mărfurilor prezintă o situaţie 

nefavorabilă faţă de anul precedent, concretizată într-o creştere a numărului de zile de stocare 

cu 261 zile, adică o o creştere a zilelor de imobilizare a stocuri lor în depozit, de la 618 zile în 

anul 201 ~ la 879 zile în anul 2015 

b) Viteza de rotaţie a stocurilor 

Acest indicator prezintă o situaţie nefavorabilă faţă de anul precedent, respectiv o rotaţie 

de 0,41 ori în anul 2015 faţă de o rotaţie de 0,59 ori în anul20I~ 
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c) Viteza de rotaţie a debitelor clienţi 

Acest indicator prezintă o situaţie favorabilă faţă de anul precedent, adică reducerea 

duratei de recuperare a creanţelor de la clienţi de la 180 de zile în anul 20111; la 171 zile în anul 

201·, 

d) Viteza de rotaţie a creditelor (furnizori) 

De asemenea,o -Ctl5ki'f {t numărul de zile al obligaţiilor de plată către furnizori, de la 

187 de zile în anul 201Q la 229 de zile în anul 20 rf.; 

e) Viteza de rotaţie a activelor totale 

Acest indicator înregistrează o scădere nesemnificativă. 

3. Indicatorii de profit abilitate 

a) Rentabilitatea capitalului angajat prezintă influenţe nesemnificative faţă de anul 

precedent. 

b) Marja brută din v~nzări prezintă în anul 201, influenţe nesemnificative. 

ADMINIST 

Direct 

Director ecofflillÎc, 

ec.Sylvia~ 

AUDITOR FINANCIAR, 
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Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică 

NOTA EXPLICATIVĂ NR.I0 

Alte informaţii 

1. Informaţii cu privire la prezentarea Regiei Autonome Editura Didactică şi 

Pedagogică 

Regia autonomă are sediul în Bucureşti, str. Spiru Baret nr. 12, sector 1, este persoană 

juridică română, constituită sub forma regiei autonome cu capital integral de stat. 

Regia a fost înfiinţată în anul 1991 în baza Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind 

înfiinţarea Regiei Autonome . "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor 

şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului . 

Este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J/40/11825/1991 ŞI 

cod de înregistrare fiscală 1589983. 

2. Impozitul pe profit 

În exerciţiul financiar al anului 2015 a înregistrat un profit brut de 2.685 lei. 

3. Cifra de afaceri 

Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică a realizat în anul 2015 o cifră de afaceri 

de 2.073.336 lei, cu o scăderere de 187.273 lei faţă de anul 2014. 

/,- -
ADMINI$Tlţ~'U'. j , ........ " 

Directo 

Dane 

Director eco~p1nic, 

ec.Sytvia~ 
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