
COMUNICAT 
privind rezultatele înregistrate de SIF Transilvania în Semestrul I al anului 2016

S.I.F. Transilvania a înregistrat la data de 30.06.2016 un profit net de 23,19 milioane
lei, respectiv un profit înainte de impozitare de 27,57 milioane lei, reprezentând
44,44% din profitul înainte de impozitare prevãzut în bugetul de venituri ºi cheltuieli
pentru anul 2016.
Venitul net din exploatare la 30.06.2016 înregistreazã valoarea de 37,38 milioane lei,
reprezentând 45,62% din totalul veniturilor nete din exploatare prevãzute în BVC
pentru anul 2016.
Cheltuielile de exploatare înregistreazã la data de 30.06.2016 valoarea de 9,8 milioane 
lei, reprezentând 49,31 % din totalul cheltuielilor de exploatare prevazute în BVC
pentru anul 2016.
Datoriile la finele semestrului I din 2016 însumeazã  131,8 milioane lei, fiind mai mari
cu 43 milioane lei faþã de cele înregistrate la finele anului precedent, creºterea fiind
generatã de dividendele ce vor fi distribuite în acest an din profitul anului 2015 (57,95
milioane lei).
Capitalurile proprii la data de 30.06.2016 însumeazã 809,25 milioane lei, fiind mai mici 
cu 102 milioane lei faþã de 31.12.2015. Diminuarea capitalurilor proprii este generatã
în principal de înregistrarea distribuirii dividendelor din profitul anului 2015 (57,95
milioane) ºi de diminuarea diferenþelor de valoare justã a activelor financiare disponibile
pentru vânzare (67,30 milioane lei). 
La finele semestrului I al anului 2016, activele totale deþinute de societate, evaluate în
conformitate cu procedura internã pusã de acord cu Norma A.S.F. nr. 39/2015,
însumau 941.193 mii lei, în scadere cu 58.635 mii lei, respectiv cu 5,86% faþã de
valoarea înregistratã la începutul exerciþiului financiar 2016.
Structura activelor la data de 30 iunie 2016, în funcþie de ponderea acestora în totalul
activelor la valoarea justã, este urmãtoarea: acþiuni ºi unitãþi de fond (92,09%),
obligaþiuni corporative (2,45%), instrumente monetare (3,43%) ºi alte active (2,03%).
Numãrul de societãþi aflate în portofoliu a scãzut substanþial, de la 185 societãþi (la
data de 30.06.2015) la 157 societãþi (la data de 30.06.2016), respectiv o scãdere cu
15%. Aceastã reducere este datoratã operaþiunilor de restructurare a portofoliului ºi a
fost generatã de operaþiuni de vânzare, retrageri din societãþi (inclusiv fructificarea
oportunitãþilor generate de aplicarea Legii 151/2014), fuziuni ºi radieri ca urmare a
finalizãrii procesului de lichidare.
În primul semestru al anului 2016, achiziþiile de acþiuni ºi unitãþi de fond au însumat

25,48 milioane lei, în timp ce vânzãrile au înregistrat valoarea de 48,35 milioane lei. În
perioada de raportare a continuat procesul de restructurare a portofoliului ºi de
echilibrare structuralã a investiþiilor.
La data de 30 iunie 2016, principalele 10 participaþii din portofoliul S.I.F. Transilvania
reprezentau 63,20% din valoarea calculatã a tuturor activelor.
Activul net la data de 30.06.2016, calculat conform procedurii interne puse de acord
cu Regulamentul A.S.F. nr.9/2014 a înregistrat valoarea de 809.346 mii lei (0,3705
lei/acþiune), comparativ cu activul net la data de 30.06.2015, calculat conform
procedurii interne puse de acord cu Dispunerea de mãsuri a C.N.V.M. nr.
23/20.12.2012 care a înregistrat valoarea de 1.095.359 mii lei (0,5015 lei/acþiune).
Pe fondul scãderii valorii activului net, determinatã în principal de trecerea la IFRS ca
bazã a contabilitãþii, precum ºi de încadrarea ca entitate de investiþii ce presupune
cuantificarea ºi evaluarea performanþei majoritãþii investiþiilor sale pe baza valorii
juste, discount-ul la care se tranzacþioneazã acþiunile S.I.F. Transilvania faþã de
VUAN-ul la data de 30.06.2016 a înregistrat o evoluþie favorabilã, comparativ cu
aceeaºi perioadã a anului trecut (scãdere de la 51% la 33%), realizând-se astfel o
reflectare mai bunã a valorii absolute a portofoliului în preþul de tranzacþionare. 
Raportul semestrial la data de 30.06.2016, conþinând situaþiile financiare
interimare simplificate, raportul întocmit de societate pentru semestrul I 2016, în
conformitate cu Anexa nr. 31 a Regulamentului CNVM/ASF nr. 1/2006, declaraþia
reprezentanþilor legali ai societãþii ºi situaþia activelor ºi datoriilor ºi situaþia detaliatã a
investiþiilor, poate fi consultat începând cu data de 16 august 2016, ora 18:30,
astfel:

• pe website-ul societãþii, www.siftransilvania.ro, la Secþiunea "Informaþii
pentru investitori/ Rapoarte/Rapoarte periodice"

• pe website-ul Bursei de Valori Bucureºti, www.bvb.ro ºi
• la sediul societãþii,  Braºov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul

Acþionariat.
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