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Rezultatele financiare preliminare individuale neauditate pentru exercitiul financiar 2020 – 

in conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2021 
 

SIF Moldova a intocmit Situaţiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020 (neauditate) în 

conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană 

(”IFRS”) şi în conformitate cu cerintele  Normei ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, 

reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
 

Principalele elemente ale rezultatelor financiare preliminare individuale neauditate:                                  RON 

 2020 2019 

a. Pozitia financiara   
Total active 2.135.262.172 2.364.121.709 
Total datorii 136.227.046 166.637.860 
Total capitalurile proprii 1.999.035.126 2.197.483.849 

b. Rezultatul global   
Profitul net al exercitiului      5.827.026 127.369.627 
Alte elemente ale rezultatului global (153.739.732) 341.879.311 
Rezultatul global aferent exercitiului (147.912.706) 469.248.938 

 

Indicatorul de performanta financiara al SIF Moldova este Rezultatul net care include, alaturi de Profitul 

net, si câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare FVTOCI reflectat in rezultatul reportat, acesta 

reprezentand si o potențială sursă pentru dividendele distribuite acționarilor. 
 

In anul 2020, Rezultatul net a fost de 56,08 milioane lei, incluzand profit net de 5,83 milioane lei si 

castig net reflectat in rezultatul reportat de 50,25 milioane lei, fiind cu 44% mai mare decat cel previzionat. 
 

Rezultatele financiare preliminare individuale neauditate pentru exercitiul financiar 2020 conform IFRS pot 

fi consultate pe website-ul societatii www.sifm.ro/informatii pentru investitori/ raportari periodice/2020. 
 

Teleconferinta cu investitorii si analistii pentru prezentarea rezultatelor financiare preliminare 2020 

va avea loc in data de 03 martie 2021, ora 15:00. Informatii privind participarea la eveniment sunt 

disponibile pe website-ul SIF Moldova, www.sifm.ro si pe cel al Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro.   
 

Rezultatele financiare preliminare individuale neauditate pot suferi modificari in functie de evenimentele 

ulterioare inchiderii bilantului si de recomandarile auditorului financiar.  
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