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1. Prezentarea Societatii 
 
SIF Moldova SA, denumita in continuare „Societatea” sau „SIF Moldova”, este înființată ca 
persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni, sub forma unei 
societăți de investiții, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții 
alternative, destinat investitorilor de retail, autoadministrat, fiind autorizat de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF) în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative 
(prin Autorizația nr. 20/23.01.2018 emisă de ASF).  
 
Sediul social al Societăţii este situat în strada Pictor Aman nr. 94C, municipiul Bacău, județul 
Bacău, România. 
 
Conform Actului Constitutiv, obiectul principal de activitate al Societăţii constă în: 
 
a) administrarea şi gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare derivate 

și a altor instrumente calificate astfel prin reglementările autorităţii competente;  
b) administrarea și gestionarea de acțiuni/obligațiuni și alte drepturi ce decurg din acestea la 

societățile netranzacționate sau închise; 
c) administrarea riscurilor; 
d) alte activități auxiliare și adiacente activităţii de administrare colectivă. 
 
Societatea se autoadministrează.  
 
Acţiunile Societăţii sunt înscrise la Cota Bursei de Valori Bucureşti, categoria I (denumită, 
începând din ianuarie 2015, categoria Premium), cu indicativul SIF2, începând cu data de 1 
noiembrie 1999. 
 
Evidenţa acţiunilor și acţionarilor este menţinută în condiţiile legii de către Depozitarul Central 
S.A. Bucureşti. 
 
Serviciile de depozitare ale activelor sunt asigurate de către BRD – Groupe Société Générale S.A., 
societate autorizată de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, ale cărei atribuții și 
prerogative au fost preluate de către ASF. 
 
Auditor financiar al Societatii este  KPMG Audit SRL. 
 
 

2. Evolutia  principalelor elemente ale pozitiei financiare si rezultatelor preliminare la 
31 decembrie 2020  

Epidemia de corona virus („COVID-19”), declarata pandemie de Organizatia Mondiala a 
Sanatatii in 11 martie 2020, a afectat semnificativ economia mondiala, inclusiv pietele 
financiare, care au inregistrat scaderi semnificative, reflectate in evolutia celor mai importanti 
indici bursieri. 
 
Ca urmare a acestui eveniment, la 31 decembrie 2020, Societatea a inregistrat o scadere a 
pozitiei si performantei financiare, cauzata in principal de modificarea valorii juste, in sensul 
scaderii, a investitiilor in actiunile si unitatile de fond din portofoliu, dar si o scadere a 
veniturilor din dividende.  
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Situatia individuala a rezultatului global 

In anul 2020, profitul net al SIF Moldova a fost de  5,8 mil. lei,  fiind semnificativ mai mic decat 
cel inregistrat in anul anterior. 

Scaderea semnificativa a profitului s-a datorat in principal pierderii nete din active financiare la 
valoarea justa prin profit sau pierdere (FVTPL) inregistrata in 2020, in suma de 50,1 mil. lei 
(2019: castig net de 79,2 mil. lei), care include, in special, pierderea nerealizata din reevaluarea 
unitatilor de fond detinute, determinata de scaderea valorii acestora. 

Intr-o mai mica masura, scaderea profitabilitatii Societatii s-a datorat scaderii veniturilor din 
dividende primite si a veniturilor din dobanzi. 

Cheltuielile cu salariile si indemnizatiile au scazut cu 21% datorita scaderii beneficiilor pentru 
administratori si salariati, corelate cu nivelul profitabilitatii Societatii, in timp ce alte cheltuieli 
operationale au fost la un nivel similar cu cel din anul precedent, inregistrand o usoara scadere. 

Impozitul pe profit pentru anul 2020, in suma de 4,6 mil. Lei, include, pe langa impozitul pe profit 
curent (1,6 mil. Lei) si cheltuielile cu impozitul aferent dividendelor evidentiate la valoarea bruta 
(3 mil. lei).  

Rezultatul global a fost influentat semnificativ de inregistrarea unei pierderi nete din reevaluarea 
activelor financiare desemnate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global 
(FVTOCI), in suma de 153,6 mil. lei la 31 decembrie 2020, determinata in special de scaderea 
preturilor actiunilor listate din portofoliu, clasificate in aceasta categorie (in principal Banca 
Transilvania, Romgaz, Transgaz si Aerostar). 

Castigul aferent vanzarii instrumentelor de capitaluri proprii FVOCI, in valoare de 50,2 mil. lei, 
reflectat in rezultat reportat, este cu 29% mai mic decat cel inregistrat in anul precedent. 

 
Situatia individuala a pozitiei financiare 

In anul 2020, activele totale ale SIF Moldova au scazut cu 10%, in principal datorita scaderii 
semnificative a valorii activelor financiare FVTOCI, determinata in special de scaderea preturilor 
actiunilor listate din portofoliu, clasificate in aceasta categorie si a activelor financiare FVTPL, 
determinata in special de scaderea valorii juste a unitatilor de fond, clasificate in aceasta 
categorie.  

 

Scaderea datoriilor totale a fost determinata in principal de scaderea datoriei privind impozitul 
amanat aferenta rezervei din reevaluarea activelor financiare FVTOCI care a scazut in acest an (in 
principal pentru actiunile la Banca Transilvania, Romgaz, Transgaz si Aerostar). Impozitul pe 
profit amanat a fost calculat si inregistrat in conformitate cu prevederile IFRS. 
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3. Situatia individuala  a rezultatului global pentru exercitiul financiar la 31 decembrie 
2020 

În LEI  2020   2019 
Venituri         
Venituri brute din dividende  89.107.709             97.667.837  
Venituri din dobânzi  2.913.568               4.221.743  
Alte venituri operaționale  1.082.041              2.237.211   
Câştig net/(Pierdere netă) din activele financiare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere  (50.074.477)             79.182.413  
Câștig net din vânzarea activelor nefinanciare  191.429                             -    
Câștig net /(Pierdere netă) din reevaluarea investițiilor 
imobiliare  (33.547)                  632.131  
     
Cheltuieli         
(Pierderi)/Reluarea pierderilor din deprecierea activelor 
financiare  (275.130)               (299.221) 
(Pierderi)/Reluarea pierderilor din deprecierea activelor 
nefinanciare  628              49.642 
(Constituiri)/Reluari ale provizioanelor pentru riscuri şi 
cheltuieli  239.144                2.196.967  
Cheltuieli cu salariile, indemnizațiile și alte cheltuieli 
asimilate  (23.607.641)          (29.935.965) 
Alte cheltuieli operaționale  (9.067.642)             (9.915.247) 
     
Profit operaţional  10.476.082          146.037.511 
Cheltuieli cu dobânda aferentă datoriei din contracte de 
leasing  (39.736)                  (35.336) 
Profit înainte de impozitare  10.436.346           146.002.175 
Impozitul pe profit  (4.609.320)           (18.632.548) 
Profit net al exercițiului financiar  5.827.026           127.369.627 
Alte elemente ale rezultatului global        
     
     
Alte câştiguri din derecunoaşterea activelor financiare la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global  -                  423.500  
Creşteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor 
corporale, netă de impozit amânat  (170.598)                  (140.859) 
Câştig/(Pierdere) net/(ă) din reevaluarea instrumentelor de 
capitaluri proprii la valoare justă prin alte elemente ale 
rezultatului global (FVTOCI)  (153.598.721)             341.465.711   
     
Alte elemente ale rezultatului global – elemente care nu vor 
fi reclasificate în profit sau pierdere  (153.769.319)  341.748.352 

Câştig net din reevaluarea obligațiunilor FVTOCI  29.587  130.959 
Alte elemente ale rezultatului global – elemente care vor fi 
reclasificate în profit sau pierdere  29.587  130.959 

 Alte elemente ale rezultatului global - Total  (153.739.732)   341.879.311 
     
Total rezultat global aferent exercițiului financiar  (147.912.706)           469.248.938 
Rezultatul pe acţiune de bază și diluat (profit net pe acțiune)  0,0059  0,1290 
Rezultatul pe acţiune de bază și diluat (incluzand câștigul 
realizat din vânzarea activelor financiare FVTOCI)  0,0571  0,2008 

 
Claudiu Doros                 Mihaela Moleavin 
Director General                   Director Financiar  
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4. Situatia individuala a pozitiei financiare la 31 decembrie 2020 

În LEI  31 decembrie 2020 
  

  31 decembrie 2019 
  

Active        
Numerar şi conturi curente  327.423                1.291.803  
Depozite plasate la bănci cu maturitatea inițială mai mica de 3 
luni  85.057.575 

  
           97.115.086  

Active financiare evaluate la valoare justă prin profit sau 
pierdere  364.462.371            389.164.163  
Active financiare desemnate la valoare justă prin alte elemente 
ale rezultatului global  1.643.409.645         1.830.970.481  
Obligaţiuni la cost amortizat  16.644.595              24.530.592  
Obligaţiuni la valoare  justă prin alte elemente ale rezultatului 
global  3.802.401               3.942.270  
Investiţii imobiliare  4.103.857                4.137.404  
Imobilizări necorporale  368.884                     58.092  
Imobilizări corporale  7.503.594                7.907.094  
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în 
contracte de leasing 

 
1.132.811 

  
                974.181  

Alte active financiare la cost amortizat  8.104.606                3.861.629  
Alte active  344.410                   168.914  
Total active  2.135.262.172         2.364.121.709  
Datorii        
Datorii din contracte de leasing  1.070.045                1.002.104  
Dividende de plată  35.818.292              31.036.100  
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli  129.344                   368.488  
Datorii privind impozitul pe profit amânat  90.800.183             122.787.036 
Datorii privind impozitul pe profit curent  4.171.854                 7.912.060 
Datorii financiare la cost amortizat  944.439                1.016.121  
Alte datorii  3.292.889               2.515.951 
Total datorii  136.227.046             166.637.860 
Capitaluri proprii        
Capital social  514.402.388            521.004.761  
Rezultatul reportat  871.860.684             881.728.409 
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale  8.527.896                8.698.494  
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin 
alte elemente ale rezultatului global  591.817.817            795.634.481  
Acţiuni proprii  (9.595.338)            (30.335.310) 
Beneficii acordate salariaților, directorilor și administratorilor 
sub forma instrumentelor de capitaluri proprii  18.457.300  20.142.446 
Alte elemente de capital propriu  3.564.379                  610.568  
 
Total capitaluri proprii  

 1.999.035.126          2.197.483.849 

         
Total datorii şi capitaluri proprii   2.135.262.172         2.364.121.709  

 
 
 
Claudiu Doros                  Mihaela Moleavin 
Director General                   Director Financiar 
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