
RESPONSABILITATEA CONDUCERII PENTRT] SITI]ATIILE FINANCIARE

2. Conducerea Editurii este responsabil[ pentru intocmirea qi prezentarea fideld a acestor

situalii financiare in conformitate cu OMFP nr.305512009 qi cu Politicile Contabile descrise in

note la situaliile financiare.

Aceastd responsabilitate cuprinde :

a) elaborarea, implementarea qi menlinerea controlului intern aferent intocmirii qi

prezent[rii corecte a situa]iilor f,rnanciare care nu conlin prezentdri eronate semnificative

cauzate de fraude qi erori;

b) stabilirea qi aplicarea politicilor contabile adecvate;

c) efectuarea estimdrilor contabile, care sunt rezonabile in situalia datd.

Principiile qi politicile contabile principale avute in vedere la intocmirea situatiilor

flnanciare sunt:

a) principiul continuitdlii activitalii - astfel c5, Editura Didactica qi Pedagogica R.A. iqi

desfdqoara activitatea in mod normal, fdrd, a intra in imposibilitatea continudrii activita{ii qi frrd

reducerea semnifi cativd a acesteia.

b) principiul prudenlei - care urmdreqte incadrarea in nivelul de cheltuieli prevdzut in

bugetul de venituri qi cheltuieli.

c) principiul independentei exercitiului - astfel c5, toate veniturile qi cheltuielile

prezentate in situaliile financiare se refer[ la exerciliul financiar pe anul 2014.

d) principiul necompenslrii elementelor de activ cu elementele de pasiv, cu exceplia

celor prevdzute in standardele internalionale de contabilitate.

RESPONSABII,ITATEA AUDITORULUI

3. Responsabilitatea Auditorului independent este ca, pe baza Audrtului efectuat sd

exprimdm o opinie asupra acestor situalii financiare anuale. Auditul Financiar s-a efectuat

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

Aceste standarde cer auditorului financiar sd respecte cerintele eticii, sd planifice qi sd efectueze

auditul in vederea oblinerii unei asigurdri rezonabile, c[ situa]iile financiare nu cuprind

denaturiri semnifi cative.

4, Auditul Financiar constd in efectuarea de proceduri pentru oblinerea probelor de Audit,

cu privire la sumele qi informaliile prezentate in situatiile f-rnanciare. Procedurile selectate

depind de ralionamentul Profesional al Auditorului, incluzAnd evaluarea Riscurilor de

denaturare semnificativd, datorate fraudei sau erorii in evaluarea acestor riscuri, auditorul

anahzeazd sistemul de control relevant pentru intocmirea qi prezentarea fidela a situaliilor

financiare ale Editurii, pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstanlele date.

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

qi rezonabilitatea estimdrilor contabile elaborate de conducere, precum qi evaluareaprezentdrri

situatiilor financiare luate in ansamblul lor.
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