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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: 218.428.666,40 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 
2014  
       Potrivit calendarului de comunicare financiară pe anul 2015, S.I.F. Transilvania prezintă 
rezultatele financiare preliminare pentru exerciţiul financiar din anul 2014, neauditate, 
determinate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile prevăzute în Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 4/2011 (stabilite pe baza înregistrărilor contabile efectuate pentru exerciţiul financiar 
2014 până la data de 31.01.2015). În sinteză, aceste rezultate sunt următoarele: 
 
a) Bilanţ la data de 31.12.2014 
 
 

INDICATORI 
Sold la începutul 

exerciţiului financiar
Sold la sfârşitul  

exerciţiului financiar

Active imobilizate- total 948.649.055 967.092.436
Active circulante- total 44.843.487 40.647.131
Cheltuieli în avans 101.080 123.386
Datorii- total 103.532.026 82.419.202
Provizioane-total 62.257.399 51.570.995
Capitaluri proprii- total 827.804.197 873.872.756

 
b) Contul de profit şi pierdere la data de 31.12.2014 
 
 

INDICATORI 
Realizări 
an 2013 

Preliminat  
an 2014 

Total venituri (activitatea curentă) 369.916.663 137.601.189

Total cheltuieli (activitatea curentă) 140.978.758 77.177.926
Rezultat brut- profit înainte de impozitare 228.937.905 60.423.263
Impozit pe profit 39.336.693 5.553.393
Rezultat net- profit 189.601.212 54.869.870
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c) Alte date 
 
 

INDICATORI 
Realizări  
an 2013 

Preliminat  
an 2014 

Număr acţiuni 1.092.143.332 2.184.286.664
Rezultat pe acţiune – profit net pe acţiune  
(lei /acţiune) 

0,1736 0,0251

Activ net calculat: -Total - lei 1.077.555.421 1.065.758.200
 -VUAN –lei/acţiune 0,9866 0,4879

 
Menţionăm faptul că, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. din 28.04.2014, capitalul social a 

fost majorat (dublat) prin utilizarea rezervelor constituite din profit, iar acţionarilor le-au fost acordate 
acţiuni gratuite, respectiv o acţiune nouă la fiecare acţiune veche deţinută. Ca atare, scăderea valorii 
profitului net pe acţiune şi a activului net pe acţiune are la bază dublarea numărului acţiuni emise de 
S.I.F. Transilvania. 

Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere la 31 decembrie 2014, cuprinzând date preliminare, 
întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii 
Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., sunt 
prezentate 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 11.02.2015. 

Situaţiile financiare anuale în formă definitivă, însoţite de Raportul auditorului independent 
(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 
0268/40.11.32, 0268/40.11.34, persoane de contact dl. Ionel Radu, respectiv d-na Adriana Boian. 
 
 
            Mihai Fercală                                                                Radu Toia  
Preşedinte Executiv / Director General                     Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct 
      
        

                     
                      Ionel Radu 
               Manager Financiar 

 

http://www.siftransilvania.ro/

