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Către: Bursa de Valori București 
            Autoritatea de Supraveghere Financiară 

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 
 

RAPORT CURENT 
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

Data raportului: 15.02.2021 
 
S.I.F. Transilvania S.A. 
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057 
Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216 
CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 
Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON 
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3) 

 
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercițiul 
financiar 2020  

Potrivit calendarului de comunicare financiară pentru anul 2021, SIF Transilvania prezintă 
rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2020, neauditate. 

Situația poziției financiare și Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului 
global la 31 decembrie 2020, cuprinzând date preliminare, întocmite în conformitate cu 
prevederile Normei A.S.F. nr. 39/28.12.2015 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.  

Situațiile financiare anuale finale, întocmite în conformitate cu IFRS și prevederile Normei 
A.S.F. nr. 39/2015 vor fi supuse auditului financiar, în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile în vigoare și vor fi prezentate pentru aprobare acționarilor, iar forma lor definitivă, 
însoțită de Raportul auditorului independent va fi pusă la dispoziția publicului la data ce va fi 
comunicată în convocatorul adunării generale ordinare a acționarilor. 

Situațiile financiare preliminare pentru exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020 
sunt puse la dispoziția acționarilor și investitorilor începând cu data de 15 februarie 2021, ora 
18:00, astfel: 

 pe website-ul societății, www.siftransilvania.ro, la Secțiunea „Informații pentru 
investitori/Rapoarte” 

 pe website-ul Bursei de Valori București,  www.bvb.ro și 

 la sediul societăţii, din Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Serviciul Guvernanță 
Corporativă. 

http://www.siftransilvania.ro/
http://www.bvb.ro/
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Informații suplimentare cu privire la rezultatele financiare preliminare se pot obține și la 
telefon 0268 401130, persoană de contact d-na Diana Vereș – Șef Departament Financiar. 
 
 
Marius-Adrian Moldovan 
Președinte Executiv/Director General 
 
 
 
Tony-Cristian Răduță-Gib                                                                             Ofițer de conformitate 
Membru al Directoratului/Director                                                       Loredana-Floriana Baston 



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA SA 
SITUAŢIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(date preliminare, neauditate) 

 

Descriere    

31 decembrie 

2020 

31 decembrie 

2019 

     
Venituri din dividende   39.997.694 71.052.898 

Venituri din dobânzi bancare   629.891 1.425.270 
Venituri din dobânzi din obligațiuni clasificate ca active 
financiare la valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere   46.506 447.674 
Câștig net provenit din activele financiare evaluate la 
valoare justă prin contul de profit și pierdere    1.843.815 118.643.503 
Venituri din exploatare   11.518.744 15.923.564 

 
Total venituri nete    54.036.650 207.492.909 

     
Cheltuieli totale cu beneficiile personalului, din care:    (10.848.150) (12.025.395) 

- Cheltuieli cu remunerarea personalului   (10.848.150) (19.025.395) 
- Venituri/ (Cheltuieli) din reversarea/ 

constituirea provizionului pentru beneficiile 
angajatilor, membrilor Directoratului și ai 

Consiliului de Supraveghere   - 7.000.000 
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile   (1.599.114) (1.593.166) 
(Pierderea)/reluarea pierderii din deprecierea activelor    373.711 (747.850) 
Cheltuieli de exploatare   (6.712.858) (6.737.568) 

 
Profit înainte de impozitare   35.250.239 186.388.930 

     
Venit /(Cheltuială) impozit pe profit   1.941.978 (4.591.653) 

 
Profitul net al exerciţiului   37.192.217 181.797.277 

      
Alte elemente ale rezultatului global: 
     
Elemente care nu vor fi clasificate ulterior in profit sau 
pierdere:     

Caștig/(pierdere) din reevaluarea activelor financiare 
recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale 
rezultatului global, net(ă) de impozit amânat   (43.193.856) 129.743.671 
     
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea 
imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat   93.246 1.183.787 

 
Alte elemente ale rezultatului global al  
   exercițiului – total   (43.100.610) 130.927.458 

     
Rezultatul global total al exercițiului  (5.908.393) 312.724.735 

Rezultat pe acţiune   0.0172 0.0841 
Rezultat diluat pe acţiune   0.0172 0.0841 
 
 
 
Președinte Executiv/Director General Membru al Directoratului/Director  

Moldovan Marius Adrian Răduță-Gib Tony-Cristian 



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA SA 
SITUAŢIA POZIȚIEI FINANCIARE 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(date preliminare, neauditate) 

 

 
 
  

 31 decembrie 
2020 

31 decembrie 
2019 

     
Numerar și echivalente de numerar   70.509.230 57.716.709 
Active financiare recunoscute la valoare justă prin 
contul de profit sau pierdere  

 
645.697.353 622.780.726 

Obligațiuni recunoscute la valoare justă prin contul de 

profit sau pierdere   - 2.090.066 

Active financiare recunoscute la valoare justă prin alte 
elemente ale rezultatului global  

 

569.320.156 640.339.351 

Active financiare la cost amortizat   565.462 364.961 
Alte active   999.433 455.122 
Imobilizări necorporale   89.986 82.501 
Imobilizări corporale   15.596.807 15.298.933 

 

Total active  

 

1.302.778.427 1.339.128.369 

     
     

Datorii financiare    84.479.353 28.853.107 
Datorii privind impozitul amânat   42.943.700 52.929.271 
Datorii privind impozitul pe profitul curent   186.725 284.202 
Alte datorii   2.210.142 1.515.089 
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli   86.955 - 

 
Total datorii  

 
129.906.875 83.581.669 

     

Capital social   216.244.380 218.428.666 
Rezultatul reportat   69.997.901 201.450.855 
Rezerve din reevaluarea activelor financiare recunoscute 
la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global  

 
217.865.635 272.843.120 

Rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale   11.991.040 12.238.274 
Alte rezerve   656.772.596 555.403.888 

Acțiuni proprii   - (4.818.103) 

     
Total capitaluri proprii   1.172.871.552 1.255.546.700 

     
Total datorii şi capitaluri proprii   1.302.778.427 1.339.128.369 

 
 
 
 
 
Președinte Executiv/Director General Membru al Directoratului/Director 
Moldovan Marius Adrian Răduță-Gib Tony-Cristian 

 


	RC.situatii financiare preliminare 2020 - RO
	sit.fin preliminare15.02.2021

