
Fala de anul precedent rezultd o creqtere a activului net cu 61.300 lei.

Creqterea activului net s-a datorat reducerii datoriilor cdtre creditori cu 18.090 lei fa!6 de

anul precedent, dar mai ales creqterii stocului de produse finite.

Activul net este acoperit din urmdtoarele surse:

- capital social: 69.157 lei

- rezerYe legale: 1.409.210 lei

- profitul exerciliului financiar: 48.180lei

Din examinarea datelor prezentate reztiltd. cd Editura Didactica qi Pedagogic[ R.A.

dispune de resurse financiare pentru plata datoriilor cdtre creditori.

II. PROFITUL EXERCITIUT,UI FINANCIAR

Din analiza datelor inscrise in contul ,.profit qi pierdere" la data de 31.12.2014, rezultd. cd.

Editura Didacticd qi Pedagogicd R.A. a desfEqurat o activitate prof,rtabilI, inregistr6nd un profit

net de 48.180 lei.

Comparativ cu prevederile din buget qi falA de anul precedent, rezultd" urm[toarele:

-lei-

Prevederi bueet 2014 An 2013 An2014
Venituri totale 3.852.760 3.703.859 2.419.078
Cheltuieli totale 3.764.000 3.660.086 2.310.898
Imoozit oe orofit 5 8.520 19.673
Profit net 30.240 24.100 48.1 80

Se constatd cd Editura Didacticd qi Pedagogica R.A. a inregistrat la venituri o diminuare

de 1.284.781 lei, iar la profit o creqtere de 24.680lei fa!5 de anul precedent.

Comparativ cu prevederile din bugetul de venituri qi cheltuieli, Editura Didactic[ qi

Pedagogicd RA a inregistrat rezultate negative cu o nereahzare a veniturilor de I .433.682 lei qi

o cregtere a profitului de 17.940 lei.

Creqterea profitului s-a datorat necalculdrii impozitului pe profit, intrucAt Editura a

inregistrat pierdere fi scald.

Nerealizarea veniturilor prevdzute in buget s-au datorat prelului foarte mic la care

Ministerul Educaliei a achrzilronal manualele qcolare, dar qi scdderii puterii de cumpf,rare a

populaliei.

Nerealizarea veniturilor s-a reflectat qi in nerealizarea profltului prevdzut in buget.

in opinia auditorului financiar, Editura Didacticd qi Pedagogica R.A. a reuqit, cu toate

greutdlile in realizarca indicatorilor economici, sd-qi acopere cheltuielile din veniturile proprii,

desfbqurAnd o activitate profitabilA qi asigurdnd resursele financiare pentru des{dgurarea

activitdtii.
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