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Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercițiul financiar 

2015  

        
 Intrarea în vigoare a prevederilor Normei nr. 39 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea 

Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile 

entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din 

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor a impus o analiză atentă și detaliată a tuturor modificărilor 

impuse de schimbarea referențialului contabil aplicabil (R.A.S. – I.F.R.S.) și corelarea specificului 

activității SIF Transilvania cu principiile I.F.R.S., fapt ce a determinat modificarea politicilor contabile 

privind investițiile sale în filiale și entități afiliate, evaluându-le la valoare justă prin contul de profit și 

pierdere. 

             În acest sens, ca urmare a aplicării Amendamentelor la IFRS 10, IFRS 12 şi IAS 27, SIF 

Transilvania a concluzionat că îndeplineşte condiţiile din definiţia entității de investiţii începând 

cu 1 ianuarie 2015 și astfel nu trebuie să mai consolideze filialele sale începând cu 1 ianuarie 2015. În 

consecinţă, societatea nu va mai întocmi situaţii financiare consolidate pentru anul financiar încheiat la 

31 decembrie 2015, situaţiile financiare individuale fiind singurele situaţii financiare ale 

societatii. 

            Ca urmare a aplicării amendamentelor I.F.R.S. începând cu 1 ianuarie 2015, societatea a 

modificat politica contabilă privind investiţiile în filiale şi entităţi asociate, a ajustat valoarea 

instrumentelor financiare, iar diferențele de valoare justă datorate reclasificării au fost înregistrate în 

contul de profit sau pierdere. Valorile aferente anului 2014 au rămas neschimbate, așa cum au fost 
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acestea raportate în situațiile financiare ale anului financiar anterior, întocmite în conformitate cu 

I.F.R.S. în scop informativ și auditate de PriceWaterhouseCoopers Audit. 

 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor din aprilie 2015 a 

fost proiectat pe principii și tratamente contabile conform reglementărilor în vigoare la acel moment. 

Profitul brut bugetat în sistem R.A.S. pentru exercițiul financiar 2015 a fost de 58.498.000 lei. Profitul 

brut la 31 decembrie 2015, calculat în sistem R.A.S., se ridică la 87.515.997 lei, o creștere cu 49,6% 

peste nivelul bugetat. 

 Diferența dintre profitul preliminat al exercițiului financiar înregistrat la 31.12.2015 

conform I.F.R.S. (428,073,059 lei) și profitul preliminat al exercițiului financiar înregistrat la 

31.12.2015 conform R.A.S. (87.515.997 lei) reprezintă efectul ajustărilor activelor financiare 

recunoscute la valoarea justă prin contul de profit și pierdere, în aplicarea prevederilor Normei 

A.S.F. nr. 39/28.12.2015. 

 

 Situația poziției financiare și situația rezultatului global la 31 decembrie 2015, cuprinzând date 

preliminare, întocmite în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39 din 28 decembrie 2015 

pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare sunt prezentate ca 

anexe la prezentul raport.  

  Prezentul raport, inclusiv anexele acestuia, este disponibil pe pagina de internet, la adresa  

www.siftransilvania.ro, secțiunea „Informații pentru investitori/Rapoarte”, începând cu data de 
29.02.2016, ora 18:30. 

 

            Situațiile financiare anuale finale întocmite în conformitate cu prevederile Normei 39/2015 vor 

fi supuse auditului statutar în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și vor fi 

prezentate pentru aprobare acționarilor. 

     Situațiile financiare anuale în formă definitivă, însoțite de Raportul auditorului independent 

(statutar), vor fi puse la dispoziția publicului la data ce va fi comunicată în convocatorul adunării 

generale ordinare a acționarilor, căreia îi vor fi supuse spre dezbatere și aprobare. 

   Informații suplimentare cu privire la datele preliminare prezentate se pot obține și la telefon 

0268/40.11.32, 0268/40.11.34, persoane de contact dl. Ionel Radu, respectiv d-na Adriana Boian. 

 

 

dr.ec. Mihai Fercală                              dr.ec. Iulian Stan 

Preşedinte Executiv / Director General                    Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct 

      

        

                     

                    ec. Ionel Radu 

       Director Economic 
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SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  

PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015  (PRELIMINAT) 

 (Toate sumele sunt prezentate in RON) 

 

 

   

Indicatori 31 decembrie 2015 31 decembrie 2014 

0 1 2 

TOTAL ACTIVE    

Casa si conturi la banci  9.043.219 22.580.034 

Obligatiuni corporative (11.389.353) 40.439.602 

Active financiare recunoscute la valoarea justa prin 

contul de profit si pierdere 970.065.410 13.004.974 

Active financiare disponibile pentru vanzare - 1.021.745.941 

Imobilizari necorporale 435.495 680.762 

Imobilizari corporale 11.735.258 11.855.615 

Alte active financiare 7.776.945 4.978.856 
Alte active 248.795 229.847 

Creante privind impozitul amanat - - 

TOTAL ACTIVE 987.915.769 1.115.515.631 

   

Provizioane 159.577 159.577 

   

Alte datorii financiare 48.498.256 77.419.364 
Alte datorii 2.305.401 754.915 

Datorii privind impozitul pe profit curent 1.595.694 5.297.584 

Datorii privind impozitul amanat - 25.453.109 

TOTAL DATORII 52.558.928 109.084.549 

   

Capital social 888.235.137 888.235.137 

Rezerve din reevaluare 9.684.169 9.964.912 

Rezerve din reevaluarea la valoarea justa a 

instrumentelor financiare disponibile pentru vanzare - 411.277.318 

Alte rezerve 475.623.193 448.135.359 

Pierdere neacoperita (438.440.125) (751.046.872) 

TOTAL CAPITALURI PROPRII 935.102.374 1.006.565.854 

TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII 987.661.302 1.115.515.631 

 

PRESEDINTE EXECUTIV/DIRECTOR GENERAL, ÎNTOCMIT, 

DR.EC. MIHAI FERCALĂ                                                                                         DIRECTOR ECONOMIC 

 EC.IONEL RADU  

  



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. 

SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMNTE ALE REZULTATULUI 
GLOBAL 

PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015  (PRELIMINAT) 
(Toate sumele sunt prezentate in RON) 

Indicatori 2015  2014 

0 1 2 

VENITURI DIN EXPLOATARE   

Venituri din dividende 15.754.612 14.552.434 

Venituri din dobânzi 1.601.368 2.432.465 

Castig/pierdere din cedarea activelor 

financiaredisponibile pentru vanzare - (7.454.830) 

Cheltuieli cu deprecierea obligatiunilor corporative - (357.844) 

Profit/Pierdere din active financiare recunoscute la 

valoare justa prin contul de profit si pierdere 391.852.651 (705.901) 

Alte venituri din exploatare 38.470.061 9.040.436 

Venitul net din exploatare 447.678.692 17.506.760 

   

Cheltuieli cu personalul 10.720.858 11.648.911 

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 4.518.021 3.013.597 

Alte cheltuieli 4.366.754 5.390.514 

   

Profitul inainte de impozitare 428.073.059 (2.546.262) 

Impozitul pe profit 68.491.690* 2.478.876 

Profitul net al exercitiului 359.581.369 (67.386) 

Alte elemente ale rezultatului global   

   

Elementele care pot fi reclasificate ulterior in 

profit sau pierdere 
 

- - 

Castig(pierdere) net din modificarea valorii juste  
a activelor financiare disponibile pentru 
vanzare, net de impozitul amanat 

 

- 4.700.400 

Elemente care nu vor fi clasificate ulterior in 

 profit sau pierdere 
 

  

Variatia surplusului din reevaluarea mijloacelor 

fixe - (43.473) 

Alte elemente ale rezultatului global al 

exercitiului - total - 4.656.927 

Rezultatul global total al exercitiului - 4.589.541 

*s-a aplicat cota standard de impozitare de 16%, urmând ca situatiile financiare anuale sa includa 

nivelul efectiv de impozitare. 

 

 

PRESEDINTE EXECUTIV/DIRECTOR GENERAL, ÎNTOCMIT, 

DR.EC. MIHAI FERCALĂ                                                                                           DIRECTOR ECONOMIC 

                                                                                                                                                        EC.IONEL RADU

  

  


	RC.situatii financiare preliminare 2015
	bilant ifrs preliminat_29.02.2016

