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Nr. 1373/15.02.2012 
 

 
Către: Bursa de Valori Bucureşti 

 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 
RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 
Data raportului: 14.02.2012 

 
S.I.F. Transilvania S.A. 

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057 

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216 

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 

Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92 

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004 

Capital social subscris şi vărsat: 109.214.333,20 RON 

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI (simbol: SIF3) 

 
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2011 

Potrivit calendarului de comunicare financiară pe anul 2012, S.I.F. Transilvania aduce la 

cunoştinţa publicului rezultatele financiare preliminare pentru exerciţiul financiar din anul 2011, 

determinate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. 

nr. 4/2011, care, în sinteză, sunt următoarele:   

 
a) Bilanţ la data de 31.12.2011 

Lei  
 

INDICATORI 
Sold la începutul 

exerciţiului financiar 
Sold la sfârşitul 

exerciţiului financiar 
- preliminat - 

Active imobilizate - total 759.130.198 749.614.298
Active circulante - total 75.279.931 137.739.263
Cheltuieli în avans 137.844 104.646
Datorii - total 64.699.568 46.092.722
Provizioane - total 70.350.218 72.051.157
Capitaluri proprii - total 699.498.187 769.314.328
 

b) Contul de profit şi pierdere la data de 31.12.2011 
Lei  

INDICATORI Realizări 
an 2010 

Preliminat 
an 2011 

Total venituri (activitatea curentă) 121.534.602 325.883.732
Total cheltuieli (activitatea curentă) 46.716.476 77.562.747
Rezultatul brut - profit înainte de impozitare 74.818.126 248.320.985
Impozit pe profit 7.898.716 40.593.421
Rezultatul net - profit 66.919.410 207.727.564
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 c) Alte date 
 

INDICATORI Realizări  
an 2010 

Preliminat  
an 2011 

Număr acţiuni 1.092.143.332 1.092.143.332
Rezultatul pe acţiune  - profit net pe acţiune 
(lei/acţiune) 0,0613 0,1902
Activ net calculat conform Regulament C.N.V.M. nr. 
15/2004, cu modificările şi completările ulterioare: x x

TOTAL - lei 1.505.351.167 1.331.160.160
VUAN - lei/acţiune 1,3783 1,2189

 

Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere la 31 decembrie 2011 - date preliminare, întocmite în 

conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice 

Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., se prezintă ca 

anexe la prezentul raport. 

Prezentul raport, inclusiv anexele la acesta, este disponibil la sediul societăţii din Municipiul 

Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, precum şi pe pagina de internet, la adresa www.siftransilvania.ro, 

începând cu data de 15.02.2012.  

Situaţiile financiare anuale în forma definitivă, însoţite de Raportul auditorului statutar, vor fi puse 

la dispoziţia publicului la data ce va fi comunicată în convocatorul adunării generale ordinare a 

acţionarilor, căreia îi vor fi supuse spre dezbatere şi aprobare. 

Informaţii suplimentare cu privire la datele preliminare prezentate se pot obţine şi la telefon 

0268/40.11.30 sau 0268/40.11.34, persoane de contact dl. Ion Mihăilă sau d-na Adriana Boian. 

 
Mihai Fercală 

Preşedinte/Director General      

 

 

Control intern 

         Diana Vereş 
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http://www.siftransilvania.ro/

