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Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exerci iul financiar 2011ţ

Potrivit  calendarului  de  comunicare financiar  pe  anul  2012,  S.I.F.  Transilvania  aduce  laă  

cuno tin a publicului  ş ţ rezultatele  financiare preliminare pentru exerci iul  financiar  din  anul  2011ţ , 

determinate în conformitate cu reglement rile contabile aplicabile prev zute în Regulamentul C.N.V.M.ă ă  

nr. 4/2011, care, în sintez , sunt urm toarele:  ă ă

a) Bilan  la data de 31.12.2011ţ
Lei 

INDICATORI
Sold la începutul 

exerci iului financiarţ
Sold la sfâr itulş  

exerci iului financiarţ
- preliminat -

Active imobilizate - total 759.130.198 749.614.298
Active circulante - total 75.279.931 137.739.263
Cheltuieli în avans 137.844 104.646
Datorii - total 64.699.568 46.092.722
Provizioane - total 70.350.218 72.051.157
Capitaluri proprii - total 699.498.187 769.314.328

b) Contul de profit i pierdere la data de 31.12.2011ş
Lei 

INDICATORI Realiz riă
an 2010

Preliminat
an 2011

Total venituri (activitatea curent )ă 121.534.602 325.883.732
Total cheltuieli (activitatea curent )ă 46.716.476 77.562.747
Rezultatul brut - profit înainte de impozitare 74.818.126 248.320.985
Impozit pe profit 7.898.716 40.593.421
Rezultatul net - profit 66.919.410 207.727.564
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 c) Alte date

INDICATORI Realiz ri ă
an 2010

Preliminat 
an 2011

Num r ac iuniă ţ 1.092.143.332 1.092.143.332
Rezultatul  pe  ac iune   -  profit  net  pe  ac iuneţ ţ  
(lei/ac iune)ţ 0,0613 0,1902
Activ net calculat conform Regulament C.N.V.M. nr. 
15/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare:ă ş ă x x

TOTAL - lei 1.505.351.167 1.331.160.160
VUAN - lei/ac iuneţ 1,3783 1,2189

Bilan ul  i  Contul  de profit  i  pierdere la 31 decembrie 2011 - date preliminare,  întocmite înţ ş ş  

conformitate  cu  Reglement rile  contabile  conforme  cu  Directiva  a  IV-a  a  Comunit ilor  Economiceă ăţ  

Europene aplicabile entit ilor  autorizate,  reglementate i  supravegheate de C.N.V.M.,ăţ ş  se prezint  caă  

anexe la prezentul raport.

Prezentul  raport,  inclusiv  anexele  la  acesta,  este  disponibil  la  sediul  societ ii  din  Municipiulăţ  

Bra ov,  str.  Nicolae Iorga nr.  2, precum i  pe pagina de internet,  la adresa  ş ş www.siftransilvania.ro, 

începând cu data de 15.02.2012.

Situa iile financiare anuale în forma definitiv , ţ ă înso ite de Raportul auditorului statutar, vor fi puseţ  

la  dispozi ia  publicului  la  data  ce  va  fi  comunicat  în  convocatorul  adun rii  generale  ordinare  aţ ă ă  

ac ionarilor, c reia îi vor fi supuse spre dezbatere i aprobare.ţ ă ş
Informa ii  suplimentare cu  privire  la  datele  preliminare  prezentate  se pot  ob ine  i  la  telefonţ ţ ş  

0268/40.11.30 sau 0268/40.11.34, persoane de contact dl. Ion Mih il  sau d-na Adriana Boian.ă ă

Mihai Fercală

Pre edinte/Director Generalş

Control intern

 Diana Vereş
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