
CĂTRE, 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ R.A. 

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

PE ANUL 2015 

RAPORT ASUPRA SITUAŢIILOR FINANCIARE: 

1. Am audiat situaţiile financiare anuale ale "EDITURA DIDACTICĂ ŞI 

PEDAGOGICĂ R.A.", crn:e cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2015, contul rezultatul 

exerciţiului, situaţia modificării capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru 

exerciţiul financiar încheiat la această dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi 

alte note explicative. 

Situaţiile financiare menţionate, se referă la: 

• ACTIV NET/Total Capitaluri 

• Profitul exerciţiului financiar 

1. ACTIV NET/TOT AL CAPITALURI 

An 2014 
1.527.147 lei 

48.180 lei 

An 2015 
1.503.333 lei 

2.685 lei 

Din examinarea situaţiei patrimoniale pe baza datelor înscrise în bilanţul contabil de la 

data de 31.12.2015, rezultă un activ net de 1.503.333 lei. 

Activul net reprezintă un plus de active patrimoniale, astfel: 

- lei -

An 2014 An 2015 
Active patrimoniale 3.421.760 3.502.617 
Datorii total, 

- 1.740.199 1.848.839 
din care: 
- datorii care trebuie plătite într-o 
perioadă de până la 1 an 

143.210 207.592 

- datorii care trebuie plătite într-o 
perioadă mai mare de un an 

1.596.989 1.641.247 

Provizioane - 152.350 -148.518 
Venituri în avans - 2.064 -1.927 
Activ net 1.527.147 1.503.333 

Faţă de anul precedent rezultă o diminuare a activului net cu 23.814 lei. !I~fl~r>.,,.. ... " 
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Diminuarea activului net s-a datorat creşterii datoriilor către creditori cu 108.638 lei faţă 

de anul precedent. Creşterea datoriilor s-a datorat menţinerii unui sold la facturi neîncasate la 

un nivel mai ridicat, respectiv 605.692 lei, faţă de 325.080 lei în anul 2014. 

Activul net este acoperit din următoarele surse: 

- capital social: 69.757 lei 

- rezerve legale: 1.430.891 lei 

- profitul exerciţiului financiar: 2.685 lei 

Din examinarea datelor prezentate rezultă că Editura Didactică şi Pedagogică R.A. 

dispune de resurse financiare pentru plata datoriilor către creditori, adică din vânzarea 

produselor finite şi reducerea duratei de încasare a facturilor de la clienţi. 

II. PROFITUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 

Din analiza datelor îpscrise în contul "profit şi pierdere" la data de 31.12.2015, rezultă că 

Editura Didactică şi Pedagogică R.A. a desfăşurat o activitate profitabilă, îmegistrând un profit 

net de 2.685 lei. 

Comparativ cu prevederile din buget şi faţă de anul precedent, rezultă următoarele: 

- lei -

Prevederi buget 2015 An 2014 An 2015 
Venituri totale 3.500.000 2.419.078 2.208.160 
Cheltuieli totale 3.412.500 2.370.878 2.202.475 
Impozit pe profit - - -
Profit net +87.500 48.180 2.685 

Se constată că Editura Didactică şi Pedagogică R.A. a îmegistrat la venituri o diminuare 

de 210.918 lei, iar la profit diminuare de 45.495 lei faţă de anul precedent. 

Comparativ cu prevederile din bugetul de venituri şi cheltuieli, Editura Didactică ŞI 

Pedagogică RA a îmegistrat rezultate negative cu o nerealizare a veniturilor de 1.291.840 lei şi 

o diminuare a profitului de 84.415 lei. 

Nerealizarea veniturilor s-a datorat în principal următorilor factori: 

- menţinerea stocurilor de produse finite la un nivel ridicat îndeosebi ca urmare a scăderii 

puterii de cumpărare a populaţiei; 

- menţinerea producţiei de carte la edituri la un nivel scăzut din lipsă de comenzi şi 

contracte. 

Nerealizarea profitului prevăzut în buget şi îmegistrarea unui profit mai redus ca în anul 

2014 s-a datorat preţurilor foarte mici la care Ministerul Educaţiei a achiziţionat mCll1palele 

şcolare. 
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RESPONSABILITATEA CONDUCERII PENTRU SITUAŢIILE FINANCIARE 

2. Conducerea Editurii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor 

situaţii financiare în conformitate cu OMFP nr. 180212014 şi cu Politicile Contabile descrise în 

notele explicative la situaţiile financiare. 

Această responsabilitate cuprinde: 

a) întocmirea situaţiilor financiare care prezintă în mod fidel poziţia financiară, 

performanţa financiară şi fluxurile de numerar, în conformitate cu standardele internaţionale de 

audit; 

b) implemnetarea unui control intern pentru a preveni denaturările provocate fie de 

fraudă, fie de erori, în vederea asigurării credibilităţii situaţiilor financiare; 

c) efectuarea estimări lor contabile să fie rezonabile în circumstanţele date; 

d) să selecteze şi să aplice politicile contabile adecvate, având în vedere următoarele: 

• principiul continuităţii activităţii - astfel că, Editura Didactică şi Pedagogică R.A. îşi 

desfăşoară activitatea în mod normal, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii şi rară 

reducerea semnificativă a acesteia. 

• principiul prudenţei - care urmăreşte încadrarea în nivelul de cheltuieli prevăzut în 

bugetul de venituri şi cheltuieli. 

• principiul independenţei exerciţiului - astfel că, toate veniturile şi cheltuielile prezentate 

în situaţiile financiare se referă la exerciţiul financiar pe anul 2015 . 

• principiul necompensării elementelor de activ cu elementele de pasiv, cu excepţia celor 

prevăzute în standardele internaţionale de contabilitate. 

RESPONSABILITATEA AUDITORULUI 

3. Responsabilitatea Auditorului independent es_te ca, pe baza Auditului efectuat să 

exprimăm o opinie asupra acestor situaţii financiare anuale. Auditul Financiar s-a efectuat 

conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. 

Aceste standarde cer auditorului financiar să respecte cerinţele eticii, să planifice şi să efectueze 

auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile, că situaţiile financiare nu cuprind 

denaturări semnificative. 

4. Auditul Financiar constă în efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de Audit, 

cu privire la sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Procedurile selectate 

depind de raţionamentul Profesional al Auditorului, incluzând evaluarea Riscurilor de 

denaturare semnificativă, datorate fraudei sau erorii în evaluarea acestor riscuri, auditorul 

analizează sistemul de control relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor 

financiare ale Editurii, pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanţele date. 

În cadrul auditului financiar s-a evaluat gradul de adecvare a politicilor contabile folosite 

şi rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de conducere, precum şi evaluarea-J3Ţ~~ ~ ., 
1/'0-: 'n 

situaţiilor financiare luate în ansamblulloL I(,~i , '<i?<:~" 'l k: q/) ~ 
. 1 At/) I ~ '1Ir:;:0,. & 

t..( l ~ \ V <;;;> ",,::3 

• ?-u,\O/ 

~:.- 3 



5. Auditorul Financiar consideră că probele de audit pe care le-a obţinut sunt suficiente şi 

adecvate pentru a constitui baza opiniei proprii de Audit. 

OPINIA 

6. În opinia auditorului financiar, situaţiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate 

aspectele semnificative, poziţia financiară a EDITURII DIDACTICE ŞI PEDAGOGICE R.A. 

la data de 31.12.2015, precum şi performanţa sa financiară, fluxurile de trezorerie la această 

dată, în conformitate cu OMFP nr. 180212014 şi OMFP nr. 123104.02.2016, care prezintă şi 

cadrul de raportare financiară. 

Având ăn vedere că rezultatele obţinute de RA Editura Didactică şi Pedagogică în anul 

2015 sunt mai slabe decât în anul 2014, auditorul financiar recomandă Consiliului de 

Administraţie adoptarea unor măsuri care să conducă la îmbunătăţirea situaţiei fmanciare, 

astfel: 

a) să intensifice activitatea de marketing, prin mprirea volumului de contracte de carte, 

care să conducă la creşterea producţiei de carte la editură; 

b) măsuri pentru reducerea stocului de carte la produse finite, care să se reflecte în 

creşterea veniturilor şi a încasărilor; 

c) activare a provizioanelor pentru stocul de carte şi pentru deprecierea creanţelor, prin 

transformarea acestora în venituri; 

d) măsuri pentru scăderea duratei de recuperare a facturilor neîncasate de la clienţi . ' 

ALTE ASPECTE 

7. Acest audit financiar este adresat exclusiv CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL 

EDITURII DIDACTICE ŞI PEDAGOGICE R.A. Audit~l a fost efectuat pentru a putea raporta 

consiliului de administraţie, acele aspecte pe care trebuie să le raportez Într-un Raport de Audit 

financiar şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu ne asumăm responsabilitatea decât 

faţă de Conducerea Editurii Didactice şi Pedagogice RA şi de Consiliul de Administraţie, 

pentru auditul financiar efectuat, pentru acest raport sau pentru opinia exprimată. 

8. Situaţii financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc 

Reglementările Contabile legale în România şi anume: OMFP nr. 1802/2014 şi OMFP 

nr. 123104.02.2016. 

RAPORT ASUPRA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATORULUI CU 

SITUAŢIILE FINANCIARE 

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea "Raportului 

administratorului", în conformitate cu cerinţele OMFP nr. 1802/2014, care să nu conţină 

denaturări semnificative si pentru controlul intern pe care conducerea îl consideră,..,neoe--,. 
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În legătură cu auditul financiar privind situaţiile financiare anuale am examinat Raportul 

administratorului, anexat la situaţiile financiare şi raportăm că: 

a) În Raportul administratorului nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în 

toate aspectele semnificative cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare. 

b) raportul administratorului include, în toate aspectele semnificative, informaţiile cerute 

de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489 - 194, respectiv despre: 

• dezvoltarea activităţii editurii şi a performanţei acesteia, precum ş~ principalele riscuri şi 

incertitudini cu care se confumtă (art. 489); 

• Raportul administratorului se aprobă de către Consiliul de Administraţie şi se semnează 

în numele acestuia de preşedintele consiliului (art. 490); 

• Raportul administratorului oferă informaţii despre (art. 491): 

- dezvoltarea previzibilă a editurii; 

- utilizarea de către editură a instrumentelor financiare pentru evaluarea activelor, a 

datoriilor şi a rezultatelor financiare; 

- expunerea editurii la riscul de preţ, riscul de lichiditate ŞI la riscul fluxului de 

numerar. 

În baza cunoştinţelor şi înţelegerii dobândite de auditor în cursul auditului situaţiilor 

financiare pe anul 2015 nu am identificat informaţii incluse în Raportul administratorului care 

să fie eronate semnificativ. 

AUDITOR FINANCIAR 

ec. Stan Victor 
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