
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2014

In cursul exercitiului financiar 2014, Imprimeria Bancii Nationale a

desfasurat o activitate profitabila, inregistrand un profit net de 6.038.599 lei.

Volumul total al veniturilor realizate se situeaza la 42.656.912 lei, iar
cheltuielile asociate sunt de 35.366.613 lei, rezultand un profit brut de

7.290.299 lei, respectiv un impozit pe profit anual de 1.251.700 lei.

In conformitate cu prevederile O.G. 6412001 aprobata prin Legea

nr.76912001 privind repartizarea profitului net la regiile autonome,

companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat, cu

modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie decide

repafiizarea pe urmatoarele destinatii a profitului net realizat de Imprimeria
Bancii Nationale a Romaniei in anul 2014:

- varsamant din profitul net 3.158.600 lei;
- sursa proprie de finantare 2.879.999 lei.

In ceea ce priveste activitatea de cercetare-dezvoltare, pentru anul 2014

s-a efectuat auditui de recertificare privind sistemul de management al

calitatii in conformitate cu prevederile standardului ISO 9001:2008 obtinut
initial in anul 2004 si recertificat ultima oara in cursul anului 201 1. De

asemenea, odata cu acesta s-a efectuat si auditul de receftificare privind
sistemul de management al mediului in conformitate cu prevederile

standardului ISO 14001:2009 obtinut initiat in anul 2011.



Ca urmare a achizitionarii unei masini de tipar intaglio in anul 2012 si in

vederea completarii dotarii tehnice pentru tehnologia de tiparire in relief, in

anul 20 14 s-a demarat achizitia unui sistem de realizare a placilor pentru

aceasta masina de tiparit. Punerea in functiune a acestui sistem este

prevazuta a se realiza in trimestrul IV 2015.

ln exercitiul financiar 2014 Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei nu

a achizitionat si nu a vandut actiuni.

Imprimeria Bancii Nationale nu are sucursale in teritoriu si nu a utilizat

in exercitiul hnanciar 201 3 instrumente financiare.

Componenta Consiliului de Administratie al regiei la data de 31.12.2014

este umatoarea:

I . Dragomir Laurentiu - presedinte;

2. Ciornei Cristian - membru;

3. Dumitrescu Elefterian - membrul

4. Coman Nicoleta - membru;

5. Pavel Adrian - membrul

6. Radulescu Ceorgeta - membru;

7. lndrea loana - membru.

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile OMFP

305512009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu

directivele europene, sectiunea 10.

In numele Consiliului de Administratie.

PRESEdIN!IE C.A.


