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Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru 
exerciþiul financiar 2013
Potrivit calendarului de comunicare financiarã pe anul 2014, S.I.F. Transilvania 
aduce la cunoºtinþa publicului rezultatele financiare preliminare pentru
exerciþiul financiar din anul 2013, neauditate, determinate în conformitate cu 
reglementãrile contabile aplicabile prevãzute în Regulamentului C.N.V.M. nr.
4/2011, care, în sintezã, sunt urmãtoarele:  

a) Bilanþ la data de 31.12.2013
Lei

INDICATORI
Sold la începutul

exerciþiului financiar

Sold la sfârºitul
exerciþiului financiar

- preliminat -

Active imobilizate - total 953.328.080 948.607.993

Active circulante - total 51.509.818 44.843.487

Cheltuieli în avans 101.333 101.080

Datorii - total 93.610.756 103.532.023

Provizioane - total 68.553.900 62.257.399

Capitaluri proprii - total 842.774.575 827.763.138

b) Contul de profit ºi pierdere la data de 31.12.2013
Lei

INDICATORI Realizãri an 2012 Preliminat an 2013

Total venituri (activitatea curentã) 320.453.135 369.916.663

Total cheltuieli (activitatea curentã) 70.614.479 140.978.755

Rezultatul brut - profit înainte
de impozitare

249.838.656 228.937.908

Impozit pe profit 37.641.128 39.336.694

Rezultatul net - profit 212.197.528 189.601.214

c) Alte date
Lei

INDICATORI
Realizãri 
an 2012

Preliminat 
an 2013

Numãr acþiuni 1.092.143.332 1.092.143.332

Rezultatul pe acþiune  - profit net pe
acþiune (lei/acþiune)

0,1943 0,1736

Activ net
calculat:

- TOTAL - lei 1.140.170.130 1.074.197.535

- VUAN - lei/acþiune 1,0440 0,9836

Bilanþul ºi Contul de profit ºi pierdere la 31 decembrie 2013, cuprinzând - date
preliminare, întocmite în conformitate cu Reglementãrile contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene aplicabile entitãþilor
autorizate, reglementate ºi supravegheate de A.S.F. (C.N.V.M.), se prezintã ca
anexe la prezentul raport.

Prezentul raport, inclusiv anexele la acesta, este disponibil la sediul societãþii din
Municipiul Braºov, str. Nicolae Iorga nr. 2, precum ºi pe pagina de internet, la
adresa www.siftransilvania.ro, începând cu data de 14.02.2014.

Situaþiile financiare anuale în forma definitivã, însoþite de Raportul auditorului
financiar independent (statutar), vor fi puse la dispoziþia publicului la data ce va fi
comunicatã în convocatorul adunãrii generale ordinare a acþionarilor, cãreia îi vor 
fi supuse spre dezbatere ºi aprobare.

Informaþii suplimentare cu privire la datele preliminare prezentate se pot obþine ºi
la telefon 0268/40.11.30 , 0268/40.11.20 sau 0268/40.11.34, persoane de
contact dl. Ion Mihãilã, dl. Valentin Raþã sau d-na Adriana Boian.
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