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Catre Consiliul de Admnistratie al Regiei Nationa/e a Padurilor- Romsilva RA 

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale Regiei Nationale a Padurilor- Romsi/va RA ("Regia") 
care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2014, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor 
capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data 
si un sumar al politicilor cantabile semnificative, precum si alte note explicative. Situatiile finan~iare 

I 

mentionate In acest raport se refera la: 

·Total capitaluri proprii: 2.838.520.802 lei 
• Rezultatul net al exercitiului financiar (profit):103.085.616 lei 

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare 

2. Conducerea Regiei este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii 
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modifiaarile 
ulterioare si cu politicile cantabile descrise in notele la situatiile financiare. Aceasta responsabilitate 
include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru lntocmirea si 
prezentarea adecvata a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datprate 
fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimari 
contabile rezonabile in circumstantele date. 

Responsabilitatea auditorului 

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra aqestor 
situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit emise de Camera Auditorilor 
Financiari din Romania si a Standardelor Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa 
respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari 
rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative. 
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4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sur1j1ele 
si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul 
profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situafiilor 
financiare, datorate fraudei sau erorii. in evaluarea acestor riscuri , auditorul ia in considerare controlul 
intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Regiei pentru a stabili 
procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra 
eficientei controlului intern al Regiei. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare 
a poHticilor cantabile folosite si rezonabilitatea estimarilor cantabile elaborate de catre conduc~re , 
precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor. 

5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui 
baza opiniei noastre de audit. 

Limitarea sferei activitatii auditorului 

6. Noi nu am participat la inventarierea faptica a stocurilor fizice ale Regiei asa cum se prezin~a la 
data de 31 decembrie 2014 si nu am putut sane asiguram, prin proceduri alternative de audit, as~pra 
existentei si starii fizice a stocurilor la 31 .12.2014. 

7. Regia este implicata intr-un numar de procese in justitie pentru care s-au calculat si inregistrat 
ajustari privind creantele asupra clientiilor aflati in litigiu. Nu am putut sa ne asiguram daca aceste 
ajustari acopera riscul acestor actiuni judecatoresti deoarece rezultatul final al acestora nu poate fi 
determinat cu suficienta precizie in prezent. Pana la data acestui raport de audit, nu am fost in 
masura sa estimam probabilitatea ca Regia sa piarda aceste actiuni judecatoresti si, in consecinta, nu 
am putut stabili daca valoarea ajustarilor mentionate anterior este corespunzatoare. 

Bazele opiniei cu rezerve 

8. in conformitate cu politicile cantabile descrise la nota 6 a situatiilor financiare, imobilizarile 
corporale sunt evidentiate in situatiile financiare la valoarea justa. 

La 31 .12.2014, valoarea justa a imobilizarilor corporale ale Regiei este evidentiata in situatiile 
financiare pe baza reevaluarii efectuate de personalul Regiei, in cursul anului 2012, prin aplicarea 
indicilor de cre~tere a pre\urilor din perioada 2009-2012 asupra valorii de inventar, cu exoep\ia 
investi\jilor imobiliare, a terenurilor si construc\iilor de\jnute de Regie in Str.Petricani, nr.9A, sector 2, 
Bucure§ti care au fost reevaluate la 31 .12.2013 pe baza raportului de evaluare intocmit de un 
evaluator independent. Nu am obtinut informatii suficiente privind valoarea justa a investitilor 
imobiliare, a terenurilor §i constructiilor ~i nici nu am putut aplica nicio procedura alternativa pentru a 
ne asigura ca acestea sunt prezentate la valoareajusta la 31decembrie2014. 

In consecinta, nu am fost in masura sa determinam daca sunt necesare ajustari asupra sumelor 
prezentate in situatiile financiare privind imobilizarile corporale, imobilizarile corporale in curs de 
executie, rezerva din reevaluare la 31 decembrie 2014, precum si cheltuiala cu amortizarea si 
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deprecierea imobilizarilor, cheltuiala cu impozitul pe profit si rezultatul perioadei pentru exercitiul 
incheiat la 31 decembrie 2014. 

9. La 31.12.2014, Regia nu a inclus in situatiile sale financiare anuale mi~carile patrimoniale si 
rezultatul tranzactiilor desfa~urate de lnstitutul de Cercetari ~i Amenajari Silvice «Marin Dracea» 
(l.C.A.S.), cu toate ca soldurile initiale la 1.01.2014 includ elementele patrimoniale ale ICAS in valqare 
de 90.624.260 lei. 

Potrivit Hotararii Guvernului nr.1 85 din 16 aprilie 2013 privind organizarea §ii functionarea Ministerului 
Educatiei Na\ionale, l.C.A.S. se reorganizeaza in lnstitut National, unitate cu personalitate juridica, 
coordonarea fiind preluata de Ministerul Educatiei Nationale de la Regie. Pana la data intocmirii 
prezentelor situatii financiare, procesul de reorganizare a l.C.A.S. ca unitate cu personalitate juridica 
independenta nu a fost finalizat din punct de vedere juridic, iar Regia nu a inregistrat in evidentele 
cantabile aferente anului 2014 o diminuare a patrimoniului prin predarea catre l.C.A.S. 

Fundamentarea deciziei Regiei de neincludere in situatiile financiare intocmite pentru 31 .12.201f'.I, a 
mi~carilor patrimoniale ~i tranzactiilor desfa~urate de l.C.A.S. in cursul anului 2014 se regase~te in 
"Nata 11 informatii privind lnstitutul de Cercetari ~i Amenajari Silvice". 

Avand in vedere acest aspect, sumele prezentate In situatiile financiare ale Regiei ca solduri initiale la 
01.01.2014 ~i finale la 31 .12.2014 nu sunt comparabile si nu mai pennit identificarea tendintelor din 
pozi\ia financiara ~i performantele intreprinderii. 

Opinia cu rezerve 

10. In opinia noastra, exceptand potentialul efect al aspectelor mentionate In paragrafele 6, 7, 8 si 9 
situatiile financiare prezinta cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a R~giei 
Nationale a Padurilor- Romsilva la 31 decembrie 2014, precum si performanta sa financiara pertru 
anul lncheiat la aceasta data, In conformitate cu Ordlnul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 
cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile cantabile descrise in notele la situatiile 
financiare. 

Alte aspecte 

11. Acest raport al auditorului este adresat exclusiv Consiliului de Admnistratie al Regiei si este 
1ntocmit In vederea depunerii acestuia la autoritatile fiscale ale statului. Auditul nostru a fost efectuat 
pentru a putea raporta Consiliului de Admnistratie al Regiei acele aspecte pe care trebuie s~ le 
raportam intr-un raport de audit financiar, si nu In alte scopuri. in masura permisa de lege, nu 
acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Regie pentru auditul nostru, pentru 
raportul asupra situatiilor financiare neconsolidate si raportul asupra conformitatii raportului 
administratorului cu situatiile financiare sau pentru opinia formata. 

,r 
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12. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor, 
fluxurile de numerar si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglement~ri si 
principii cantabile acceptate in tari si jurisdictii, altele decat Romania. De aceea, situatiile finanqare 
anexate nu sunt intacmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile cantabile si legale 
din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelar Publice nr.3055/2009, cu modificarile si 
completarile ulteriaare. 

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare 

13. In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarilr si 
completarile ulterioare, articolul 320, punctul 1 e, noi am citit raportul administratorului atasat situapi19r 
financiare. Raportul de gestiune al administratorilor nu face parte integranta a situatiilor financiar~ . In 
raportul administratorului, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in conformitaty cu 
informatiile prezentate in situatiile financiare atasate. 

SEVEN AUDIT VALUATION S.R.L. 

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania 
cu nr. 480/16.01.2004 
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