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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre,
Consiliul de Administratie
al Regiei Autonome lmprimeria Bancii Nationale a Romaniei

Raport asupra situafiilor financiare

Am auditat situafiile financiare anexate ale RegieiAutonome lmprimeria Bancii
Nationale a Romaniei, denumitd in continuare "Regia", care cuprind: bilantul la

data de 31 decembrie 2015, contul de profit gi pierdere, situatia fluxurilor de
trezorerie gi situa[ia modificdrii capitalurilor proprii, o sintezd a politicilor contabile
semnificative gi notele explicative, toate intocmite pentru data de 31 decembrie
2015.

Situaliile financiare men[ionate sunt identificate dupd cum urmeazd:

61.416.843 lei

18.931 .172lei
76.923.851 lei

1.

Responsabi I itatea conduceri i pentru i ntocmi rea situati ilor fi nancia re

Conducerea Regiei este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a

acestor situatii financiare inchise in conformitate cu OMFP 180212014, cu

modificdrile ulterioare 9i cu politicile contabile descrise Tn notele la situatiile
financiare. Aceastd responsabilitate include: conceperea, implementarea 9i
men[inerea unui control intern relevant pentru intocmirea gi prezentarea fideli de
situa[ii financiare ce nu conlin denaturdri semnificative ca urmare fie a fraudei, fie a
unor erori, selectarea gi aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea
estimdrilor contabi le rezonabile pentru ci rcumstanlele date.

Responsabilitatea auditorului ,

Responsabilitatea noastrd este de a exprima o opinle cu privire la aceste situatii

financiare neconsolidate, in baza auditului efectuat. Am realizat auditul in
conformitate cu Standardele lnten[ionale de Audit, aga cum au fost acestea
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Rom6nia. Aceste standarde prevdd

2.
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faptul cd trebuie sd ne conformdm cerin[elor de eticd, sd planificdm gi sd realizdm
auditul pentru a obtine o asigurare rezonabild cu privire la faptul cd situa[iile
financiare neconsolidate nu conlin denaturdri semnificative.

3. Un audit implici realizarea procedurilor necesare pentru obfinerea probelor de audit
referitoare la sume gi alte informatii prezentate In situa[iile financiare neconsolidate.
Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor
ca situa[iile financiare sd prezinte denaturiri semnificative ca urmare fie a fraudei, fie
a unor erori. ln perspectiva evaludrii riscurilor, auditorul analizeazd sistemul de
control intern relevant pentru intocmirea gi prezentarea fideld a situafiilor financiare
neconsolidate ale Regiei, cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in
circumstantele date dar nu in scopul exprimdrii unei opinii cu privire la eficacitatea
sistemului de control intern al Regiei. in cadrul unui audit se evalueazd, de asemenea,
gradul de adecvare a politicilor contabile folosite 9i mdsura in care estimdrile
contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum gi prezentarea globald a
situaliilor financiare neconsolidate, luate in ansamblul lor.

4. Considerdm cd probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente gi adecvate
pentru a constitui baza opiniei noastre fdrd rezerve.

Opinie

5. in opinia noastri, situa[iile financiare prezinti cu fidelitate, sub toate aspectele
semnificative, pozitia financiard a Regiei la data de 31 decembrie 2015,
performanta financiard gi fluxurile de numerar ale acesteia pentru exerciliul
incheiat la aceastd datd, in conformitate cu OMFP 180212014, cu modificirile si
completarile ulterioare 9i cu politicile contabile prezentate in notele la situatiile
financiare.

AIte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv actionarului Regiei. Auditul nostru a fost efectuat
pentru a putea raporta aclionarului Regiei acele aspecte pe care trebuie sd le
conlind un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. ln mdsura permisd de lege
nu acceptdm gi nu ne asumdm responsabilitatea decAt fa[d de Regie si de
aclionarul acesteia in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau
pentru opinia formulat5.

7. Situaliile financiare anexate nu sunt menite sd prezinte pozi[ia financiard, rezultatul
opera[iunilor gi un set complet de note la situafiile financiare, in conformitate cu
reglementdri si principii contabile acceptate in !5ri si jurisdiclii, altele decat
Rom6nia. Din aceasld cauzd situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru
uzul persoanelor care nu cunosc reglementdrile contabile si legale din Rom6nia,
respectiv OMFP 180212014 cu modificdrile si completarile ulterioare.

Conform itatea raportu I ui ad m i n istratori lor

8. in conformitate cu prevederile art. 489-491 din OMFP 180212014, cu modificdrile
ulterioare, noi am citit raportul administratorilor, atagat situaliilor financiare.
Raportul administratorilor nu face parte din situa[iile financiare. in acest raport al

administratorilor, nu am identificat informa[ii financiare care sd fie in mod

semnificativ eronate fa!5 de informa[iile prezentate in situaliile financiare ale
anului 2015.



g. Opinia noastra, referitoare la Raportul administratorilor, este ca acesta este

consecvent cu situaliile financiare, pentru exerci[iul financiar al anului 2015 si a

fost intocmit in conformitate cu cerinfele legale aplicabile'

Acest raport de audit a fost intocmit in 3 exemplare, semnate si gtampilate de

responsabilul de misiune pe fiecare pagind, din care doud s-au inmfinat Regiei 9i

unul s-a arhivat de cdtre auditor.
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